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BOGDÁ N /S l'VÁN

A KARÁCSONYOLÁS
T él jöttéve l tavaszt várunk,
LVlinden egy nap ünnep nálulIk,
NlÍp!ordu lón jövőt n ézünk,
Gonoszt űzünk, jót igé ziink,
He j regő rejtem! -

írta egy ismeretl en poéta a múlt század végén ar ró l a z Id ő szakr ól, amelyik András
tól G ergelyig, vagyis n ovem ber végétől március derekáig tart, tehát a téli idő

szakr ól, vagy a hogyan a z egyház nev ezi , a karácsonyi ü nnepkö rr ő l. S jól fogalma
zott, mert a z ősidőktől származó hitvilágban és népi szok áskörben j elentős cik lu s
nak, a téli napfo rdulatnak s a vele kapcsolatos új rakezdésnek a rítus-j ellemzőjét

ragadta m eg. E h iedel em- és szokáskört az egyház annak id ején nem irtott a ki ,
hanem körültekintő oko ssággal és m ér téktar tással megszel íd iteni és kereszt ényesí
teni törekedett, többek k özött - jó l ismerve a z em be r t és a szoká sok erejét 
úgy, hogy m egszen telte, így kapcsolódott ennek egy-egy fá zisa a kereszt ény idó
számít ásh oz. ill etve egy-egy szent ünnepéhez. E hatalmas szokáskö rb ő l a hazánk
ban is dívó j elentősebbek s .azok főbb von ásait ism erhetjük m ost m eg .

December 6-a, Miklós nap, már 11 kö z épkorban gyer mekü n nep. hi sz Szent Mik
ló s az ifjúság és a vándorló di á kok patronus a . E gyökérből fakadó szokás e l ső

hazai előfordulásáról Bod Pétertől értesül hetünk. Az 1757-ben m egj el en t Szent He
or tokrates círn ű munk áj ában így ír t:

"Némely tar to mányok ban a Szülők a gyermekeknek Sz. Miklós éjtszakáján
ajándékot skákat tésznek-el s azt mondj ák, hogy Sz. Miklós hozta. "

E nap azonban ősi gonoszjá ró na p is volt, ' és a gonoszűzés sz okása az előbbi 

ve l úgy kev ered ett, hogy az a gyermekek számára nem lett kedvező . Erről tan ús
kodik Csepreg 1785. év i statutuma is:

"Minekutána ősi időktől fogva tapaszta ltatott, hogy n émel yek a lakosok köz ül
Szent Mikl ós p üs p ök napja előtt val ó es tvéli vagy éjszakai i dőben k ül önbféle ö ltő -

818



zetekben és álarcokban járnak házról-házra s a gyenge gyermekeket ... csúfos fi
gurákkal rettegtetik, keményen meghagyatik, hogy senki (ezentúl ilyesmire) meg
ne bátorkodjék."

Ezen alakoskodásból századunkra már csak a krarnpusz és a gonoszűző virgács
maradt meg, napjainkra az előbbi is kikopott és Szent Miklós utódának, a Míku
lásnak az alakja is átvált Télapóra, akinek viszont már semmi kapcsolata nincs
az ősi hagyományokkal.

Az igazi gonoszjáró nap azonban Luca napja, december IS-a. Az 1582. évi
naptárreform előtt ez volt az év legrövidebb nappala Illetve leghosszabb éjszaká
ja, így a sötétség hatalmainak, lényegében a gonosznak a legkedvezőbb ídőpont a
tevékenykedésre. Ez az ősgonosz aztán Európa egyes új népeinél női alakot öl
tött, s boszorkányként végezte a rontást.

Luca napja a magyarságnál. mint gonoszjáró nap egyúttal asszonyi dologtiltó
nap is lett, tüzet is csak a férfiak rakhattak. A boszorkány-rontás megelőzése,

illetve a gyümölcs, zsiradék, tojás, aprómarha bőség biztosítása érdekében pedig
sokféle varáza'atot végeztek. Legelterjedtebb, egyúttal a legtovább élő közülük II
Iucázás, más nevén palázolás, kotyolás.

7-12 éves fiúgyermekek, szalmát vagy kis fatuskót víve magukkal, sorra jár
ják a házakat. Bekőszöntés után az ajtó elé vagy a kemence szögletbe hintenek
kis sza'rnát, illetve leraknak egy fát, ráülnek és elmondják vagy eléneklík a ytl
rázsló-szöveget, Répce-vidékén például emilyent:

Luca, Luca, kitty-kotty.
Tiktyok, luggyok ülősek legyenek,
Tehénjeik fejősek legyenek,
Tojássok annyi legyen, mint égen a c.~illag,

Csibéjök meg annyi legyen, mint a fűszál,

Zsírjok annyi legyen, mint kútban a víz.
1'iktyók, luggyok ülősek legyenek,
Luca, Luca, kitty-kotty.

Végezvén, ajándékot kapnak a gazdaasszonytól. s mennek tovább. Aszalmáil,
illetve a tuskót azonban ott hagyják, mert csak akkor lettek ülősek' a jyúkok.

Altalánosan elterjedt vplt az a varázsló cselekedet is, amelyiknek célja a bo
szorkányok távoltartása, illetve meglátása volt. Mindkettő Luca napján kezdő

dött és a karácsonyi éjféli miséig tartott. Az előbbi célra a Luca napján, a ké
mény alatt megkötött nyírfaseprő a jó, amelyikkela tizenketted alatt sepregetní
kell és a boszorkány nem juthat a házba. A másik célra a közismert Luca-széke
szolgált, Sokáig, 13 napig készült, Lucától karácsonyig minden nap művelni kel
lett rajta. Egyes vidékeken 13, általában 9 féle fából faragták. Ha aztán a készí
tője a karácsonyi éjféli misén ráült, megláthatta a környék összes boszorkányát,
A széket ezután el kellett égetnie.

Luca napján kezdtek meg a betlehemezést is és járták karácsonyig, illetve víz
keresztig. Századunkra azonban már alaposan átalakult az ősi szokás.

Betlehem városában annak idején kegyelettel gondozták azt asziklabarlangot,
amelyben a hagyomány szerint Jézus bölcsőjéül szolgáló jászol maradványai vol
tak. E relikviák aztán Rómába kerültek, s itt a IV. században, később másutt is
szokásos lett a betlehemi sziklabarlang-alkotás és a születés jelenetének bábokkal
való ábrázolása. Ezzel pedig kialakult a liturgikus misztériumjáték, amelyben ké
sőbb a bábok szerepét élő alakok kezdték helyettesíteni, átvéve egyúttal a báb
játék magyarázójának a szövegét is. E drámai játék a XIII. század elejére azonban
annyira profanizálódott, hogy a pápa kitiltotta a templomból, Ekkor Assisi Szent
Ferenc a szabadban épített betlehemet. Ezzel a liturgikus mlsztérium az utcára
került, aminek a során a misztérium latin szövege is fokozatosan átváltozott a
nép nyelvére.

Hazai játékaink egy közös alapdrámara vezethetők vissza, amelynek szövege
a XIV. századból fennmaradt templomi hagyományt rögzítő latin misztériumot kö
veti, de pásztorjáték még nincs benne. A XVI. század során aztán, főleg a diák
iskolai drámákban kettéválik a Jézus születését elevenítő betlehemezés és a há
rom királyok imádását elevenítő csillagjárás ; azt karácsonykor, ezt pedig vízkereszt
kor játszották. A XVII. században pedig az előbbihez hozzácsapódott az ősi ha
gyományokat felelevenítő barokk pásztorjáték, amely protestáns területeken átala-
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kult, népi játékká, mint betlehemezés. És ebben már nemcsak muzsika, de tánc
is van. Mint a xVII. századból fennmaradt egyik szöveg o mondja:

Bízony ighen hanghos majd fuok egy notát,
E csinus musika megh érne egy krauczárt,
Az egész Pásztorságh ne kimellye lábát,
Ki ki szep módgyául iária itten tánczát.

A betlehemezök legalább négyen voltak. Egy fiatal, egy öreg pásztor, egy an
gyal, s egy, aki a jászolt, barlangot vagy tempéomot ábrázoló betlehemet vitte.
De lehettek sokkal többen is, ahogyan a dráma szövege megkívánta. Századunk
elejére aztán a hajdani áhítatos misztérium többnyire gyerrnekmulatság lett, ame
lyet jelentős mértékben élelemszerzés céljából játszottak, s a liturgikus szöveghez
koledáló ráadást ragasztottak, mínt például a Jászságban.:

Hát a házi gazdaasszony,
Talpig jó egy asszony.
Van kenyere, szalannája,

Van jó bora, pálLnkája,
Ad belőle minekünk is,
Amint adja, köszönjük is.

A karácsonyi ünneplés - családi o ünnep .- december 24-én, bővedeste, lámpa
gyújtás után kezdődött, hisz a természeti népeknél, így a o magyarságnál is a nap
napnyugtával kezd és végez. A karácsonyi vacsora részint az ókori görög-római
hagyományoknak, részint a germán, szláv napforduló-ünnepi, a jövő termést biz
tosító nagy lakomának kereszténnyé szelídült mása, de még századunkban is sokat
megőrzött mágikus jellegéből. Ételsora hagyományos, katolikus helyeken böjtös.
Jellegzetes étele a zöldségféle, illetve hüvelyes, főleg a bab, lencse, aztán a főtt

vagy öntött tészta, végül a gyümölcs, leginkább" alma, dió. Míndegyíkhez hiedelem
is fűződik. .A bab, lencse pénzt hoz. A tészta, főleg a mákos, szerelmi jósláshoz szol
gál : az eladó leány a család egyik férfitagja evőeszközéről elkapja az első fala
tot, aztán az utcára siet vele, ott eszi meg, s amilyen nevű férfit megpiflant,
olyan nevű ura lesz. Az alma színtén ilyen módon jósol, de a héja is kirajzolhatja
a jövendőbeli nevét. Amellett az állatok fejlődését is segíti, ha arról itat a gazda.
A dió, ha férges, betegséget, halált jósol. Mint ahogyan az asztalra tett só is, ha
olvad. A fokhagyma viszont betegséghárító. a vöröshagyma pedig időjárás jósló.

OA jövőbeli bőség biztosítása érdekében helyeztek még az asztalra vagy alája szal
mát, szénát, gabonát, terménymagvakat, gazdasági eszközöket, meg a Lucakor ül- o

letett, mostanra kihajtott búzát. A vacsora rnorzsáját, hulladékát pedig eltették,
gyógyítani jó az, főleg a füstje segít. Karácsonyfa azonban nem került az asztalra.
Allítása a XIX. században német területről honosodott úri, majd polgári szokás
volt, falura még e század harmincas éveiben is nehezen ért le, napjainkra lett
csak általános.

A vacsora alatt a gazdaasszony nem kelt fel - így biztosította, hogy kotlósai
majd jól ülnek -, csak induláskor az éjféli misére, ahová katolikus helyeken
a ház egész népe elment. Hazajövet aztán az eladó Ieány -megrúgta a disznóólat
s mondta: "Úgy gyüjjenek hozzám a kérők, mint válura a disznók!" Vagy bele
fülelt a kútba, s a hallott zajból jósolt jövendőbelit magának.

Nagykarácsony napja, december 25-e, Jézus" születésének ünnepe teljes dolog
tiltó, az asszonyoknak még zárt nap is, a házból nem mehettek ki és ki sem ad
hattak semmit. Reggel a gyermekek jöttek köszönteni, Persze, adománygyűjtő rrg
mussal. Mint például a Tiszaháton :

Ma karácsony napja 
Nem kell nekem hagyma:
Egye meg a gazda,
Aki nekem adta.

Azt a bolond

Elszakadt a csizmám,
Adjanak egy tákot,
Ha nem - egy petákot,
Hogy vettessem reá,

tákot.

Aztán jöttek a rokonok, szomszédok beszélgetésre, poharazgatásra. A fiatalság
pedig délutántól estélig táncolt, de csak csöndesen mulatozva.

'December 26-án, Szent István napján a legények felköszöntötték a falu István
jait. E nap azonban a regölésé is. - Ez az ősi napfordulati, jórészt ókori eredetű

dramatikus alakoskodó, termékenységí, illetve a párokat összevarázsló művelet Euró
pa új népeinél tovább élt, az állati alakoskodók el'eni állandó egyházi tilalom
azonban az ősi bika és szarvas megjelenítését kikoptatta, szereplésük egyre inkább
a szövegbe szorult. Az ősi szokáselemeket aztán nálunk még részint az óhazabeli
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sámánok, részint az új hazában kialakult királyi mulattatók, énekmondók, a re
gősök tevékenysége ís tovább sajátította. De a lényeg és a cél, valamint a magyar
név ősi maradt. A reg, regös, regölés s a közismert "Hej regő rejtem !" kifejezés varázst,
varázslót, varázslást, varázsigét jelent. A regösének szövege a XIX. századra aztán
sokszor érthetetlenné torzult, már országszerte számtalan változata élt. Az alakos
kodás is ritka, esetleg a bikát személyesítík, a hangszer is kikopik, csak a láncos
bot maradt meg, amivel a taktust ütögetík, Általában legények vagy fiúgyermekek
regöltek. de majdnem kizárólagosan 'lányos házaknál. Több szokásos énekük a
jöttüket bejelentő bevezetés után jókívánságokat halmoz a gazdára. s a fiatalok
párosításával fejeződik be. Mint .például a göcseji változat:

Itt is vagyon egy szíp leginy,
Kinek neve Pesta,
Amott is van egy szíp Leány,
Kinek neve Maca.
Isten meg se mentse,
Kebelibe ejtse,

Bele pöndörgesse,
Mint a cica farkát,
Még annál is jobban,
Mint a rouka farkát.
Riétöki rigi törvény,
Haj regö rejtem!

A regölésért persze ajándék járt: élelmet kaptak, 'amit zsákba gyűjtöttek és
dolguk végeztével fogyasztottak el.

János napján, december 27-én az egyház megáldotta a bort. Tette kezdetben
azért, hogy a germánok ekkori kultíkus. mulatságát fékezze. Viszont kialakult a
János-köszöntés szokása : Szent János poharából erőt-egészséget ittak.

December 28-a az Aprószentek, a Heródes által meggyilkoltatott betlehemi
kisdedek emlékünnepe. Az e naphoz kapcsolódó szokás első hazai cmlékét Te
mesvári Pelbárt Sermones pomerii címü, 1489-ben írott művében olvashatjuk:

"Miért van ez ... kedveseim, hogy köztetek ma sokan hiú tréfálkozásokkal
szórakoztok és egymást kölcsönösen korbácsoljátok ?" A kérdésre választ találha
tunk Bod Péter 1757-ben megjelent Szent Heortokrates című művében is: "Annak
emlékezetére, hogy gyermekek szenvedtek Krisztusért, s nektek is szenvedni kell
a világi életben." Pontosabban azonban arról van szó, hogy e keresztényesitett vál
tozat mögött ókori szokás lapul, az az ősi hit, hogy a rügyező vesszővel való 'ütö
getés, veregetés termékenységet, egészséget hoz. Ezért a korbácsolás, más nevén a
csapulás, subározás, suprikálás országszerte dívott és természetesen koledálással
fejeződött be.

Kiskarácsony vagyis újév napja már az ókorban az ajándékozás és jókívánság
napja volt. A szokás aztán Európa-szerte elterjedt. Eleinknél is. Már Galeotto em
líti 1487-ben a sztrenát, vagyis az újévi ajándékot, és prédikált róla Telegdy Mik
lós is 1580-ban: "Szokás peniglen a keresztények között, hogy új esztendőben nagy
szeretettel köszönnek és ajándékokat osztogatnak egymásnak". Az ajándékozás
aztán, nálunk a múlt században, karácsonvra tolódott át, a jókívánság azonban újév
napjához kötötten, ma is élő szokás.

S bizony, amikor éjfelet ütvén az óra buékkal koccintduk poharainkat, nem
gondolunk arra, hogy sok ezer esztendős szokást követve ma is hiszünk a szó
mágikus erejében.

Január 6-án háromkirályok vagy vízkereszt napja. Neve onnan ered, hogy az
egyház e napon emlékezik meg Jézusnak vízben való megkereszteléséről és a há
rom királynak Jézust imádásáról. Ez utóbbihoz kapcsolódott a Három-királyok
illetve a Csillag-járás szokása, amely a betlehemezésből vált ki a XVI. század
során, s ezzel egyúttal az ünnepi alamizsnagyűjtés ideje is meghosszabbodott. Nem
dramaturgíkus szokás, a liturgiából kialakult éneke gyakorta egyéni jellegű. Első

hazai említését Hédervári Lőrincnek testvéréhez intézett 1540. évi levelében olvas
hatjuk. "Osztán az calllagéneket. ha megvagyon kgdnek, küld alá: ha több éneket
szerezhetsz, azért is légy érte, mert jó gyermekek vagyon itt egy, jó szava vagyon."
A századfordulón többnyire négy gyermek járta, alakoskodva, de legalábbis koronát
ábrázoló fejfedővel. Egyikük vitte akiugratható nyélre erősített csillagot. Beköszön
tő után karban éneke/ték vagy mondták'az eseményt recitáló verset, amelynek
végéről nem maradhatott el a koledálás.

A karácsonvolast vagyis a téli ünnepkört két, kissé későbbi, de! egymáshoz tar
tozó szokás zárja be: a balázs- és 81 gergelyjárás.

, Szerit Balázs a középkorí diákok védszentje, emléknapján február 3-án az if
júság processzióval emlékezett meg róla. Az énekkel kísért tisztelgő felvonulás
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aztán a XVII. század során, főleg a diákok és á tanítómesterek bizonytalan társa
dalmi helyzete miatt, fokozatosan adománygyűjtéssé a'akult át. Legrégibb hazaí
emlékünk. 1650-ben_ feljegyzett versük bevezetője meg is mondja:

Ma van Szent Balázs napia,
Rigiektől nekunk szokas hadua,
ezegen diakoknak jarni,
Hazankent kerülni,
Asszonyoktól lkéregetnt].

A gergelyjárás már a középkorban szokásos volt. Szent Gergely az iskolák
patrómisa ; emléknapján, március 12-én, az ónaptár szerint március I-én, a hajdani

, évkezdetkor volt az iskolaév kezdete is. És Gergely katonái járták a házakat, hogy
iskolának katonákat toborozzanak. Mert ahogyan az löfl6-ban feljegyzett gergely
járó versünk tartotta:

Nem jó tucz,atlan,
felnőni parasztúl
E világra:
Mert igyemberségre,
Nem juthatunk tisztre,
Ez országban.

Jertek el mi velünk,
Mert értetek jöttünk,
Jó gyermekek:
Menjünk iskolába,
Istennek házába,
Tanulásra.

S ha Gergely néha még meg is rázza a szakállát - mint mondták -, vagyis
havazott, azért bizony március derekán már rügybontó tavasz van. A téli időszak

nak, a jövőt-várásnak, [óslásnak, igézésnek vége, az ünneplés, a karácsonyelás
befejeződött, most már munkálkodní kell.
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Komáromi János rajza
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