
„...Jók legyünk hát gyerekek!" 
Adventtől karácsonyig a régi Bagón 

A mi falunk. Bag, Aszódhoz közel, a csenden folydogáló Galga és az Egres pa-
tak völgyében fekszik. Régi magyar falu, zömében katolikusok lakják. Ma is-
mert, első írásos emlékünk 1394-ből maradt ránk. Valamikor túlnyomórészt 
földműveléssel, szőlőműveléssel, állatok tartásával foglalkozta az itteniek. A 
föld ugyan gazdag volt, de ha kicsit többen voltunk, hát csak éppen a mindenna-
pi betevőre tellett. Sokan máshol keresték a kenyerüket, a családot otthon hagy-
va az Alföldön summásként vagy a környező városokban vasutasként, munkás-
ként. A bagi emberek régen is, most is hagyományőrző, hagyománytisztelő em-
berek. Az idősek közül még ma is sokan viseletben járnak, s a lankás, domboktól 
ölelt falu napjainkban is igen sokszínű népi kultúrát őriz. Itt töltöttem el én is az 
életemből csaknem hetven évet. Gyűjtögetem a még emlékezni tudó öregektől a 
régi dolgokat - főleg viseleti darabokat történeteket, szokásokat, énekeket, 
verseket, melyekből magam is sokat megéltem, s ismerek. Ezekből fogok most 
egy csokorra valót átadni. 

A téli alkonyatban az ötös vaskályha félrehúzott karikáján átpislákoló fénynyalábok világítják meg 
az első szobát, amit betölt édesanyám hangja. A kályha melegénél csak édesanyám öle volt kelleme-
sebb, hiszen a térdén ülök. és ő a fülembe énekel, számomra a leggyönyörűbb szopránhangon. 

Kislányként nagyon szerettem a ezeket az estéket, mert egybe gyűjtötte a családot: a bátyámat, a 
nagyszüleimet és az édesanyámat. Édesapám akkor már hiányzott, a háborúból vártuk haza. hiába. De 
én ezt akkor még nem tudtam, édesanyám meg még nem akarta tudni. Minden este, az ágyban ülve, 
összekulcsolt kézzel imádkoztunk: „ Oh, boldogságos, szép Szűz Máris, magyarok nagyasszonya, hoz-
zád könyörgünk, hallgasd a mi kérésünket, segítsd haza a mi jó édesapánkat minél hamarabb hozzánk. 
Amen." Ebben az időben mindennapos beszéd tárgya volt édesapám hazatérése. Gyakran kérdezget-
tem: mit főzünk neki..., melyik ruháját veszi majd fel.. . , mit hoz nekem édesapám? Az egyszerű, de 
édesanyám számára nehéz kérdésekre sokszor csak egy szép templomi énekkel vagy népdallal vála-
szolt. Jolán néném biztatott: „ Magdus, fohászkodjál! Óh, Jézusom édes szíve, add, hogy téged minél 
jobban szeresselek! - s, meglásd, megsegít. " Nagyanyám tréfás nótákkal próbálta hiábavaló várakozá-
somat enyhíteni. Amikor nem szorította a szívét, hogy a nagyapám a kelleténél többet ivott, az est ho-
mályában a tűz fényénél dúdolgatta a fülembe: „Tizenhárom szélből van az én gatyám, / Tizenhárom 
szélből varrta a babám ". És én a nóta végén, a refrénen mindig jóízűen kacagtam. így, ez az advent két-
szeresen is a várakozás ideje volt számomra. Csak az újév hírei. Budavár eleste hozta majd a megmásít-
hatatlan hírt: édesapámat „eltűntnek" nyilvánították. 

Ez a szoba volt télen a családi fészek: a lakószoba, a konyha, a hálószoba, a minden. Legnagyobb 
bánatomra nem mindig vittük be a „ masinát" a szobába. Mert a „ masina " melege más, mint a kályháé. 
A kályha legényesen pattog, szikrákat vet, hangoskodik, furcsa fényeket vet az alkonyi szoba falára és 
érezni az égő fa illatát. A „masina" melege csendesebb, terebélyesebb. lágyabb és anyásan magához 
ölel, körülvesz, betölti a konyhát és az életünket. A „ masina" mindig az asztal körül ülő családot, az 
asztal közepén illatozó ételt, a közös étkezéseket, a biztonságot jelentette számomra. S mindehhez a 
,, masinából" áradó meleg adta, a semmihez nem hasonlítható hangulatot. Talán ezért őrzöm dédelgetve 
ma is a családi tűzhely melegét, görcsösen kapaszkodva a gyermekkor emlékeihez, amelyek úgy érzem, 
összekapcsolnak valami soha vissza nem térő boldogsággal. 

A nyarak a nagyszüleim felügyeletével, meg az unokanővérem anyáskodó szeretetével teltek. Édes-
anyám, az én melegszívű édesanyám - aki annyi mindenre tanított, s annyi szeretet adott, akivel ma is 
lelki közösséget élek - , csak az ősz beálltával jött meg, mert a hosszú nyarakon az alföldi nagygazdák-
nál kereste a télire való kenyerünket. Keresete, két kis malacka és pár zsák szemes termény, búza meg 
árpa volt. Mikor ő hazajött, onnan már gyorsan és vidámabban teltek a napok. 

Először is jött a „bagi búcsú ". Igaz. Katalinnal (november 25-ével) véget értek a zajos mulatságok, 
de Bagón ez másképp volt, mert a templomunk védőszentjét Andrásnak hívják, az meg november 30-ra 
esik. Ez a búcsú az esetek többségében már advent első vasárnapja volt, így aztán a bagiak vigassággal 
kezdték a szent ájtatosságot, mert a nap végén igencsak nagy mulatságot csaptak Purczi kocsmájának 

112 



nagytermében. De nekem, a búcsúból is csak a bámészkodók sorsa jutott. Még a „ringisre " is csak úgy 
ülhettem fel, hogy a bátyám helyettem is lehajtotta az öt kört, ami a „ ringis " tulajdonosánál egyszeri jo-
gosultságot adott a körhintára. 

Kedves színfoltja volt a búcsúnak a festett fakanalak kínálata, melyet gyakran első szerelmi vallo-
másként kaptak a serdülő, eladósorba kerülő lányok. Tálán a legényeknek is könnyebb volt átadni a fel-
iratos kanalat: „Szeretlek", mint kimondani a szót, amely nem biztos, hogy viszonzásra talált. Ebben az 
időben még igen tiszavirág életű volt a „lánykodás", hamar férjhez adták őket. de a „kapós" lányok 
sok fakanalat gyűjtöttek. A jópajtások is kaphattak ..búcsútlát". Egyszerűen, névre szólóan: Mariská-
nak, Böskének, Terkának, vagy tréfálkozva szólt a felirat a fakanálon: „Jobb a puszi, mint a kása, csak a 
mama meg ne lássa!". Aztán este a zajos mulatság, ahol a Pap Tóth Bandi bácsi, vagy a Náci zenekara 
muzsikált. Mi, kislányok a kocsma ablakába - hátam megett az édesanyám vigyázó szemével - lestük. 
mi történik odabent. 

„Gábriel indula követségbe, mennyekből a földre, Názáretbe... ", kántálták másnap reggel az elöé-
nekesek a templomban. Ettől kezdve már nem volt zene, valamennyien készültünk testben és lélekben a 
„Megtestesülés" ünnepére. Emlékszem a hajnali misékre, az advent első napjától a kis Jézuska meg-
születéséig. Valami átláthatatlan misztikum szőtte át ezt a néhány hetet az én gyermeki világomban. 
Egészen addig, amíg meg nem értettem az egyházi év rendjét, az ünnepek egymásutániságát. Inkább 
csak a lelkemben éreztem, meg a felnőttek tekintetében, visszafogott viselkedésükben, hogy valami ké-
szülőben van. Készítettük a lelkünket és imádkoztunk minden este. csendes szívvel és hangos ajakkal 
az ágyban ülve, lefekvéshez készen. Nem égett a villany, de a lelkiismeretünk ébren tartott bennünket 
az ágyban az imádság idejére. 

A hajnali rorá/éknak - az adventi napok első szentmiséi - Bagón szigorú és méltó viseletrend je volt. 
A nagymamák viseletesebb „lagos csizmában", törődött ráncú, „bécsipirossal ajjazott" szoknyában, 
időben indultak a templomba, az adventi, hajnali ájtatosságra, nehogy elkéssenek. Vállukon a nagyken-
dő gyapjúból szövött, vastagabb, de ritkább rojtozatú, téglalapalakúra hajtott vállkendő volt, ami jó me-
leget adott az arcot, orrot és fület pirosító hidegben. A fiatalabb korosztály, aki viselhette ruhatárának 
minden színét, az első rorátékra lila színű, ráncos, piros posztóval fölszegett szoknyáját vette fel elő-
ször. Minden hétköznapnak megvolt a maga színe. A csütörtök és a szombat színesebb volt, pénteken 
mindig sötétkék, fekete „ csicsás ", vagyis apró virágcsokros mintájú szoknyát vettek fel. Minden misét 
meghatározott anyagú, színű és mintájú fejkendő illette, amelynek rendjét a nők Bagón soha nem szeg-
ték volna meg. Mit szólt volna a falu? Régen kávés kendőket és festőkendőket viseltek, később ezt a de-
lén kendő váltotta fel. így, a csütörtöki napon körtevirágú delén kendővel kötötték be a fejüket. A szom-
bat. Szűz Mária napja volt. Unkanővérem, mindenki Kurucz Manci nénije, - aki a korhű viselet leggya-
korlottabb mestere volt Bagón - mondta, hogy az ő új menyecske korában szombat reggel Szűz Mária 
tiszteletére még a fehér „slingölt" kendőt is fbikötötték a hajnali misére. Abban az időben a fejkendőt 
nem kötötték be a „berlinder" kendőbe és a szépen bekötött fej adta a kendő érvényesülését, ha hátul 
kiterült a «agykendőn. 

Kisgyermekként nem kellett korán kelnem, visszahúzott az ágy melege, de már nem aludtam. I lal-
lottam. hogy az ablak alatt csikorognak a templomba menő csizmák. Mert akkor még nem volt az. utcá-
nak más zaja. Meg tudtam különböztetni, hogy a hó csikorog, vagy ., lagos szárú " csizma, esetleg cipő. 
melynek a talpába tett "csikorgó" adott minden lépésnél zenét. Azt is tudtam, hogy módos vagy sze-
gény a csizma, cipő gazdája, mert csak az. új, a megkímélt csizmák és cipők csikorogtak, a sokat hordott 
lábbeli elkoptatta a „csikorgót". 

Lelkiekben gazdag az advent, csak méltón kell megélni. Alig ocsúdtam tol a bagi András-napi búcsú 
vidámságaiból, csak hatot kellet aludni és máris jött a Mikulás. A Mikulás-várás a gyerekeknek nagy 
titkokkal, kíváncsisággal és várakozással teli estéket jelentett. Minden kérdés belefért a hosszú esték 
csendjébe. Arra a kérdésre, hogy mit hoz a Mikulás, édesanyám egy ének ütemével ringatott az álom 
mezsgyéjére: 

Holnap jön már. Szent Miklós, jó gyerekek atyja, 
Almát, diót, mogyorót rejteget a zsákja, 
Amerre jár reggelig, kis cipőcske megtelik. 
Megtölti a Mikulás, hogyha jónak látja. 

Én meg behunyt szemmel elgondoltam, hogy nekem biztos tesz valamit a cipőmbe, mert én aztán 
igen jó voltam. Aztán még suttogva költögetett a félálomból, hogy „Ne aludj, hé, még imádkozni kell!" 
De jutott ének a másik estére is: 
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Esik a hó, óh, jaj, be jó, 
Megjött már a Miklós apó. 
Hozott ajándékot, cukrot meg játékot. 
Esik a hó, óh, jaj, be jó. 

Édesanyám nótafáján még mindig volt egy dal, mert a következő este ezt énekelte: 
Bum, bum, bum, bum, ki zörög a nagykapun. 
Jaj-jaj, a Mikulás, bújjunk el pajtás. 
A puttonyban sok dió, arany alma, mogyoró. 
Füge, narancs, datolya, a jó gyermek kapja. 
Mikulás apó, haja, mint a hó, 
Hátán van egy nagy-nagy puttony abban sok-sok jó. 

Aztán a Mikulásnap reggelén a fényesre kipucolt, egyetlen pár cipőnkben egy-két szem 
édesanyámfőzte szaloncukor lapult, de az izét és a szívem boldogságát ma is érzem. 

Gyorsan teltek az adventi napok, közeledett a karácsony. Szinte majd minden napra esett egy disznó-
ölés, estére egy disznótor. Nagyapám híres böllér volt, szívesen hívták ismerősök és rokonok, ami min-
dig újabb kóstolóhoz juttatta a családot. Ez volt a munkáért a fizetség. Boldogan mentünk segíteni, hi-
szen a mi könnyen hízó mangalicánkat már októberben levágtuk, mert a zsíros „debenyünk" (úgy is 
mondták „ döböny ") oldalát már augusztus végén kikapartuk a kenyérre. Én akkor még úgy gondoltam, 
biztosan a születésnapomat ünnepeljük, pedig csak a szükség kívánta így. A mi korai disznóölésünkhöz 
hasonlóan zajlottak a falubélieké is. 

Nagyanyám és nagyapám legelőször megbeszélte, hogy mikor vágjuk a disznót, és hogy „karmo-
nádlira ", vagy „ szalonnára, sódarra " szedik-e széjjel. Ha „ karmonádlira " szedték, egészben maradt a 
disznó karajrésze. Ebből mindig frissen küldtünk Ángyéi asszonyomnak a pörzsölőért. a maradékot be-
sóztuk a többi sózni valóval. A disznóölés olyan nagy esemény volt, hogy még az iskolából is otthon 
maradhattunk a bátyámmal. A mi feladatunk volt, hogy kölcsönkérjük a pörzsölőt. Nagyanyám mond-
ta: „ Magdus, menjél el Ángyéi asszonyomékhoz. Kérdezd meg, Jancsi sógor mikor öl, mert nekünk is 
köll a pörzsölő!" Mi, gyerekek készítettük el a hurkafákat is a disznóbél .pecköléséhez ". Ehhez a fog-
piszkálószerü vékony pálcikához a fűzfavesszőből készült udvarseprűből húzgáltuk ki a legvékonyabb 
szálakat. Ezután kiskéssel „lehéjjaltuk" szép, tiszta fehérre. A mi ügyességünkön múlott, hogy milyen 
hosszú maradt. Nagyapám apró fát vágott, méretre valót, mert a pörzsölőbe olyan kellett. A késeket Ba-
lázs Gyuri bácsinál, vagy Majornál, a hentesnél kellett megéleztetni, aki a nagyapám kártyapartnere és 
egyben szomszédunk is volt. Ilyenkor a bátyám hajtotta a köszörűt és nagyapám volt a szakember. 
Nagyanyám hagymát, fokhagymát pucolt, rizskását válogatott. 

Aztán eljött a disznóvágás napja és leszúrták a sokat dédelgetett jószágot. A pörzsölővel szépen 
megpörzsölték. majd „síkár" kefével, bőséges vízzel fehérre „sikálták". A bámészkodás mellett mun-
kánk is volt. mert a vizet mi hordtuk a böllér keze alá és természetesen nekünk kellett a fát is az üst alá 
cipelni. De boldogan szorgoskodtunk, hisz fontos nap volt a család életében a disznóölés. Ami ilyenkor 
készült nyár végéig ki kellett tartson. Meg az akkori gyerekek kicsi koruktól amúgy is tudták, hogy a 
szülőknek segíteni kell, így neveltek bennünket. Ha visszagondolok, milyen nehéz volt fegyelmezni 
magam, hogy ne mondjak nemet, ha nagyanyám megkért, hozzak fát a tűzre vagy vizet az artézi kútról, 
mert inni és főzni az a víz jobb volt. mint az ásott kutunk vize. 

Ajól megpörzsölt, szépen lesúrolt disznóból már bontáskor kaptunk finom falatokat, egy kicsit a fü-
léből. meg a farkából. Készült kishurka meg .pici karika", amiről azt gondoltam nekem, a gyereknek 
csinálták, pedig csak a legkisebb darab belet is fel kellett használni. Az esti disznótorra húslevest főz-
tek, hurkát és kolbászt sütöttek édesanyámék. Meg kell mondanom, nem volt bőséges, inkább csak kós-
toló. A nagyanyám intett a szemével nekem meg az unokanővéremnek, hogy mi csak utoljára vehetünk, 
hajút , főleg a kolbászból. 

A disznótoros vacsora fénypontja - túl az étkek élvezetén a „pacúrok" megjelenése volt. A 
„pacúrok" viseltes, rongyos ruhába öltözött személyek voltak. A szedett-vedett ruházaton kívül igye-
keztek magukat felismerhetetlenné tenni. Nyers krumpliból fogsort faragtak maguknak, amit, ha a szá-
jukba tettek elváltoztatta az arcukat és megváltoztatta a hangjukat. Illett őket kínálni, sőt csomagolni is, 
kóstolót. Sokszor megviccelték a gazdasszonyt. Elterelték a figyelmét, és közben összeszedték a már 
megfőtt, deszkán hűlő hurkákat. A „pacúrok " általában rokonok, ismerősök voltak. A tréfa sohasem 
fordult komolyra vagy durvára, kárt nem tettek az elkészült disznóságokban. Egy jó pohár bor hamar 
megoldotta a „pacúrok " nyelvét, elbeszélgettek a gazdasszonnyal, érdeklődtek a hízó szépsége felől. 
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Egy szép hízó legalább 160 kilós volt. ami 4 kiló rizskását bírt el. A szép hízó mércéje: „ mennyi zsírja, 
hány oldal szalonnája lett". Keresztanyám mindig azt mondta: ,. Magdus, nekem úgy hagyjátok a sza-
lonnát, hogy 50 liter zsír legyen!" 

Persze, nem mindenki vághatott nagy disznót, legtöbb esetben csak egy malackát kellett egész évre 
beosztani. Szűkösen élő családunkban, bátyámnak, aki nagyon szerette a szalonnát, sokszor elmondták: 
„Kis szalonna, nagy kenyér!" Nehéz évek voltak azok is, amikor később titokban, „feketén" kellett le-
vágni a disznót. Nem oszthattuk meg a játszópajtásokkal a disznóölés örömét, izgalmát, mert a beszol-
gáltatás elvitte volna a család megélhetését. A „ beadás " vagy „ beszolgáltatás " hízónként 6-8 kiló zsírt 
is elvitt. Ebben az időben, hogy ne sivalkodjon a disznó, először fejbe vágták, aztán szúrták le. hogy le-
folyjon a vére. A pörzsölés helyett nagy fateknőben forrázták le a kiskonyhában. hogy senki ne lásson, 
ne halljon semmit. Az így vágott disznónak nem volt puha a bőre, a szalonnája ízetlen lett, de hát élni 
akartunk, enni kellett. 

Katalin, András, gyakran már Márton is, meghozták a havat. A korán sötétedő téli estéken rokonlá-
togatóba mentünk, ahol a beszélgetés tárgya az őszi lakodalmak, vagy a család apró-cseprő gondjai, a 
háború, a hazavárt katonák, a fogságból megtérők hírei, a katonalevelek voltak. Reménykedtünk, hátha 
mi is megtudunk valamit az édesapámról. 

Lassan elérkeztünk az advent kilencedéhez: a „szentcsalád-járás és a betlehemezés", a „népi ájta-
tosság " idejéhez. A falu lakói a befogadó családok „imádkozó házaiban ", a ház legnagyobb lakószobá-
jában gyűltek össze. Ezek a házak nemcsak a szentcsalád-járásra idején, hanem a Rózsafüzérek végzé-
sekor, adventtől Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéig mindig megteltek. Az ülőalkalmatosság min-
dig híján volt, ezért ezt mindig vittük magunkkal. A felnőttek széket, a gyerekek sámlit. Az imádkozás-
hoz legalább tizenöt személyek kellett összegyűlni. A közös imádságokon főleg az Élő Rózsafüzér tag-
jainak kellett megjelenni, akikre még külön szabályok is vonatkoztak. 

Apai nagyapám, Tóth Pál háza is - aki előimádkozó volt. és akit Bagón csak imádságos Tóth Paja 
bácsiként emlegettek - ilyen imádkozó ház volt. Hét családja volt, de helyet adott a népi ájtatosság vég-
zéséhez is. Legkedvesebb Mária éneke, a „Gyúladozz én szívem Szűzanyámért... " kezdetű ének volt. 
amit később magam is megtanultam és előénekesként szívesen énekelek ma is Mária-ünnepek alkalmá-
ból. 

Az advent idején végzett imádságokkal, ájtatos énekekkel ezekben az imádkozó házakban felidéz-
tük a Szent Család viszontagságait. , ,- Nyissátok fel házatok ajtaját, eresszétek be a kis Jézuskát" -
hangzott az érkezők szava, s válaszolt a befogadó család: ,, Isten hozott Titeket ide, ezen házba ". Az 
ájtatosságot minden alkalommal az előző napi hajnali misén felszentelt Szent Család képével vagy 
szobrával végeztük, melyet a jelenlévők körbe adtak, csókkal illettek és közben énekelték: „ Názáreti 
hajlékából elindul Szűz Mária... ". A kézről-kézre adás jelképezte azokat a családokat, akiknél szállást 
keresett a Szent Család és végül együtt énekeltük: „ Fel vag}1 már szentelve dicső Szent Család". Aztán 
újabb énekekkel, fohászokkal készültünk az öttizedes rózsafüzér elvégzésére, az alábbi szent titokkal: 

Kinek eljövetelét a világ 400 évek óta várta. 
Kinek eljövetelét a pátriárkák és az ószövetségi igazak hőn óhajtották. 
Ki üdvünkért mennyekből leszállott. 
Kinek születéséhez gondosan készültél. 
Kinek nagy buzgalommal és szeretettel szolgáltál. 

Minden tized elmondása után együtt mondtuk: 
O, Istenem, mily nag}' a te irgalmasságod. 
Es a te szereteted, mire hozott téged? 
Mennyei szent Atyád kebeléből a Szűznek méhébe leszállónál. 
Ezt nem egyébért cselekedted, hanem miérettünk, hogy örökre el ne kárhoznánk. 

Többféle dallammal, de ugyanazon tartalommal végeztük az ájtatosságot egész este. Végül ezzel kö-
szöntünk el: 

Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát, 
Terjessze ránk szent áldását, bátorítsa szívünk álmát. 
Köszöntsük a Szűz Máriát, vele eg}'ütt ő szent Fiát! 
Jézus, Mária szent neve, legyen nekünk örömünkre! 
íme, eltűnt a fényes nap, felkel-e még nekünk holnap? 
Még számadásom nem egész, nem vagyok még az útra kész. 
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íme sötétben maradok, jöjjetek elő csillagok, 
Ragyogjatok élő tüzek, mennyei dicsőült szentek. 

Ezen ájtatosság végzésével igazán felkészítve éreztük a lelkünket az „eljövetelre ". Boldogan emlék-
szem vissza gyermekkorom minden megélt élményére, melyből tiszta lélekkel merítkezem még ma is.* 

Aztán már a karácsony böjtje következett. Ezen a napon a pásztorok felkeresték azokat az állattartó 
gazdákat, akiknek csordán, kondán nevelődött ajószágja. Késő éjszakáig is járták a falut, „húnuk alatt 
hozták a köteg pásztorvesszőt", amiből a ház asszonyának kellett kihúzni négy szálat a köténye tisztább 
csücskével. Aztán a vesszőt megőrizte a család egész éven át. de mielőtt letették, még megérintették ve-
le a gyermekeket, hogy a betegség elkerülje őket. Ezután az étkezésre használt asztal saroklócájának 
sarkába állították a négy szál vesszőt, közben ügyeltek rá, hogy nehogy körbevigyék az asztal körül, 
mert akkor az állatok kergekórt kaptak volna. Jól látható, könnyen elérhető helyen volt. hogy évközben 
a rakoncátlankodó gyermekeket ezzel legyintsék meg, nehogy elkanászodjon. Sokszor elég volt annyit 
mondani: „Előveszem a pásztorvesszőt!", ami igencsak tudott csípni, s a rosszalkodó máris meghu-
nyászkodott. A pásztoroknak már elő volt készítve a füstölt sonka, szalonna és a bor. Az étkeket a ta-
risznyába tették, a bort, meg egy demizsonba gyűjtötték. Itt aztán összekeveredett az egész falu minden 
bora. De így is elfogyott. A pásztorok jókívánságokkal köszönték meg a házigazdának az adományt, 
bort. búzát, békességet kívántak és áldást kértek a házra. 

A böjt napja a gyermekek számára, a várakozás napja is. Istenem, de hosszú volt az a nap! Hiszen 
ezen a napon nemcsak a hústól, de minden zsíros ételtől tartózkodnunk kellett, s ezt a böjtöt szigorúan 
megtartottuk. Pedig máskor sem került gyakran hús az asztalra, csak vasárnap, vagy esetleg csütörtö-
kön. s egyáltalán nem is éheztünk ezen a napon, de mégis, ami tiltva van, az a legédesebb, arra vágyik 
az ember gyereke a legjobban. Az esti húsos vacsorára. Reggel tejeskávét kaptunk, nagyanyámsütötte 
kenyérrel beleaprítva, de hát más napokon is ez volt a reggeli. Aztán nagyanyám bedagasztotta a „pusz-
takalácsot ", meg a diós és mákos kalácsot. „ Pusztakalácsnak " azért neveztük, mert nem volt benne se 
mazsola, se töltelék. (Utánozhatatlan ízét azóta sem találom, hiába próbálom - bár a tepsi, amiben a 
nagyanyám sütötte, ma is meg van.) Az ebéd mákos tészta volt. aztán mikor kisült a kalács, kaptunk be-
lőle. A böjti napnál csak az este volt hosszabb, az izgalommal teli Jézuska-várás. Az idő ólomlábakon 
járt. játszani próbáltunk, kártyáztunk, apró dió vagy gyufaszál volt a tét. Ez bizony komoly tétnek szá-
mított, hiszen egy egész doboz gyufánk sem volt összesen, meg apró dió sem nagyon akadt, mert titok-
ban bearanyozták már az „angyalkák" a karácsonyfára. 

Aztán megérkezett a mindennapos cigányasszonyunk, aki az első szoba udvari ablakánál énekelte el 
jókívánságait. Nagyanyám már délben gondolt rá és mondta: „Majd jön Margi t" -és félretette a számá-
ra kijáró falatokat. Margit ma már 110 éves lenne. 

Ehhez a gyönyörűséges, éjszakába nyúló délutánnak bensőséges hangulatához tartozott a nap folya-
mán elkészített (majd csak éjfél után elfogyasztható) ünnepi étek illata. Ezért is tűnt talán olyan hosszú-
nak ez a nap. Az ételt úgy neveztük: „oldal-kolbász-szalonna ". A fehér, még fűstöletlen szalonnát meg-
sütötte nagyanyám, aminek a zsírjában először fűstölt kolbászt és oldalast sütött, aztán savanyú káposz-
tát dinsztelt. Ezt a kalóriában gazdag ételt, csak egyszer egy évben, karácsonykor készítettük -igen 
mérsékelt méretre szabott adagokkal - , ezzel oldották fel a böjtöt, annak örömére, hogy „ megszületett, 
akit vártunk". Még egyszer szedni nem lehetett, nagyanyám felettem állt. amíg ettem. Nem ehettük túl 
magunkat, mert beosztotta a szükség. Arra nem is emlékszem, hogy ő mikor evett. 

Mikor besötétedett, csak a tűzhely fényénél üldögéltünk és a karácsonyi kalács illatával megtelt al-
konyatban. a lassan belopózó karácsonyi éjszakában az éjféli mise elérkeztéig édesanyám énekelgetett: 

Nagy karácsony éjszakája. 
Jézus születése napja. 
A kis Jézus arany alma, 
Boldogságos szűz az anyja. 

Vedd föl Panka ködmönkédet, 
Kösd be kócos fejecskédet. 
Maradj itthon te a nyájnál, 
Míg ott leszünk Jézuskánál. 

* A népi ájtatosság imádságait tartalmazó gyűjtésem, melynek kiadására most készülök, valamennyi imádságot 
teljes egészében tartalmazza. 
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János pajtás menj előre, 
András pajtás fordítsd össze. 
Mivel Márton nagyon öreg, 
Nyája után lassan siet.. 
Jók legyünk jók legyünk jók legyünk hát gyerekek. 
Szent karácsony, szent karácsony, közeleg. 
Karácsonyfát, nagyot, szépet. 
Mindnyájunknak üdvösséget, üdvösséget. 

Ám akkor kopogtattak, s megszólalt valaki az ajtó előtt és megkérdezte: 

„Be szabad-e mutatni a Betlehemet?" Édesanyám meg kiszólt: „Be. Csak gyertek!" Megjöttek a 
betlehemezők nagy örömemre. Mert ennek hagyománya volt Bagón. Titokzatosabb, ájtatosabb és hittel 
telibb, de egyszersmind vidámabb játék nem volt ennél. Teli torokból zengték a résztvevők kicsik és na-
gyok, gyerekek és felnőttek a Nagy pásztor, a Messiás megszületését idéző énekeket. Az imádságot 
együtt mondtuk, a tréfákon nagyokat nevettünk. 

A betlehemezők bejöttek és köszöntek: „ Dicsértessék a Jézus Krisztus!" Aztán rákezdték: „Aludja-
tok pásztor társak békén csendesen " és énekkel folytatták: 

Csordapásztorok midőn Betlehemben, 
Csordát őriznek éjjel a mezőben. 
Isten angyali jövének melléjük 
Nagy félelemmel telik meg ő szívok 

„ Hallod, pajtás, angyal szólt! Megszületett a kis Jézus, menjünk Betlehembe!" - s énekelték: 
Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el. 
Betlehem városába, rongyos istállócskába, 
Siessünk ne késsünk. 
Hogy még ezen éjjel oda érhessünk. 
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk. 

Éneklés közben tánclépést utánozva eljutottak a saját készítésű kis „ Betlehem "-hez. térdre eresz-
kedtek és akkor énekelték: 

Leszáll az ég dicső királya, óh, áldott légy kis Betlehem. 
O lett a lelkünk Messiása, szegényen, jászolban pihen. 
Letérdelünk szent zsámolyához, hol égi gyermek álmodik 
Szívünk az édes Jézuskához, ma glóriáról álmodik. 
Aludjatok pásztor társak békén, csendesen. 
Alom szárnyán száll a lélek és megnyílik a menny. 
Kire vártunk oly epedve sok ezer éve. 
Küldd le Isten szegény Földre, üdvösségünkre. 
Becsukták a palotákat, mind a vendégfogadókat, nincs Jézusnak helye. 
Két citerás, két trombitás együtt mulatnak. 
Köztük van a kisded Jézus, vígan mulatnak 
Királyi pálcája, kibimbózott ága, szálljon erre a házra Isten áldása! 

Végén a gyerekek édesanyámtól néhány almát, párszem diót, a legények meg az öregebbje egy po-
hár bort kaptak köszönetül. Nagy tisztesség volt a háznak, ha betértek a betlehemezők. 

Mire elmentek, indultunk az éjféli misére. A templomban az előimádkozóval közösen végeztük az 
„örvendetes olvasót", s aztán Ángyéi néni csengő hangján felhangzott a következő ének: 

Méltó, hogy mindnyájan most szívből örvendezzünk. 
Mert igen nagy csoda lett közöttünk. 
Az angyalok mennyből jönnek seregestől, 
Örömet hirdetnek pásztori seregnek 

Mindezt betetőzte a templom orgonájának mindent elárasztó hangja, s a hívek teli torokból énekel-
tek. Az új élet születésének boldogsága, a lelki harmónia megérintette valamennyiünk szívét. A mise 
után végre megkóstolhattuk az ünnepi „oldal-kolbász-szalonnáC. A sok esemény, a böjthagyó étel, napi 
fáradtság és sok izgalom, megtette a magáét, s hamar álomba ringatta a magamfajta leánykát. 
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Karácsony böjtjének napját csak a másnap reggel gyönyörűsége, a karácsonyfa megpillantása múlta 
felül. Boldogan énekeltem nagyanyámmal, meg édesanyámmal a dalt: 

Jaj, de pompás fa, a karácsonyfa, 
Nincs árnyéka, csak játéka, 
Jaj, de pompás fa! 
Minden ága ég, gyönyörűen ég. 
Kis Jézuska vigyáz reá, el ne aludjék 

Az ünnepen szent misékre mentünk és meglátogattuk a szomszéd gyerekek, meg az unokatestvérek 
karácsonyfáit. Karácsony első napján a gazdák az istállótól a vályúig vezető utat szénával szórták fel, és 
azon jártak még újév napján is inni a jószágok. „ Mert az állat érzi, hogy törődnek vele és hagy legyen 
egész évben bőséges eledelük " - mondták. 

Visszaemlékezésemet egy régi, kedves karácsonyi verssel és Gergely dédapám újévi köszöntőjével 
zárom. A verssel, amit az én családomban elmondunk minden karácsonykor, meg a köszöntővel, amit 
családunk férfi tagjai őriznek máig. s köszöntik vele az újévet. 

Eljött a nap, mit várva vártunk, az égen csillagfény ragyog. 
A Jézuska fáját, ím, elhozták a halkan szálló angyalok. 
Köszönjük néked, édes Jézus, hogy szíved minket így szeret. 
Az angyalok dalával együtt dicsérjük mi is szent neved. 
Ha elmúlik a karácsony. Te akkor is maradj velünk. 
Míg élünk, ezt a kis családot szeresd ó, édes Istenünk!" 

Boldog újévet kívánni jöttem én, 
E szép sugárzó napnak reggelén. 
Kérem az Úr Istent, adjon áldást rátok. 
Hogy az újév minden napját boldogan járjátok! 

Kívánok mindenkinek békés, csendes szent karácsonyt és boldog újévet. 

Nagy Jenőné Tóth Magdolna 

Karácsony 1942 
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