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Emlékek Jósvafő múltjáról IV.
(beszélgetés Delv Jánossal. 1995,december lü-én)

Azt szeretném megkérdezni, hogyan emlékszel a gyerekkori karácsonyaidra,
hogy készültetek rá, egyáltalán, hogy zajlott le a karácsony' régen Jósvajon?
Karácsony szombat délutánján (24-én) a legszegényebb háznál is süttek egy
kemence kalácsot, tepsiben: túrós, diós, meg mákos kalácsot, süttek patkókat, és
akkor karácsony szent estélyén volt egy esti áhítat a templomban, azután
hazamentünk, szent este volt, általában az egész család otthon volt, jöttek
kántálni, általában volt egy pár cigány család, akik jöttek kántálni ezektől
tanultam meg én a katolikus énekeket. Ki mit tudott adni nekik, kalácsot, ezt-azt
no mi mini gyerekek is elmentünk csoportba verődve kántálni. Kaptunk diót,
mogyorót, ez volt a fizetségünk a kántálásert.

Be is mentetek a házakba, vagy csak a ház előtt énekeltetek?
Nem mentünk be a házba, csak a ház előtt. Később azután a szomszédok,
szomszédasszonyok összeszedtek valamit mindig a gyerekeknek. Azután
összeverbuválódtunk, és mentünk tovább. Mi, mint reformátusok, inkább
református énekeket énekeltünk.
Amikor a gyerekek elaludtak, akkor volt a karácsonyfa öltöztetés. Reggel,
amikor felébredtek, akkor már ott volt a Jézuska ajándéka,, A karácsonyfa alja
nem volt úgy telerakva ajándékkal, mint most. Örült mindenki, ha pár szál
szaloncukor volt Meg mondom; ilyen tepsibe sült sütemény, csillag mintára,
meg szív, meg különböző mintára kiszaggatva, az volt a karácsonyfára felaggatva.
Meg piros alma Ha valakinek egy-két narancsot sikerült szerezni, az nagy újság
volt, annak idején. Akkor valamikor volt szentJános kenyér, most hírit sem
látni szentjános kenyérnek.

Maga a karácsonyfa, az a tiszta szobában állt?
Nem, az ott állt a lakóházban, úgyhogy azt mindenki látta, úgy volt. Valahol,
ahol magasabb volt a ház, volt úgy, hogy a padlásba kötték fel, úgy csüngött.
Másik helyen talpba volt letéve.

Milyen volt a karácsonyfap lucfenyő?
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Dehogy! Boróka volt, hisz itt Jósvafo tájékán nem volt fenyőfa, annak idején.
Boróka volt. Gyönyörű szép borókák voltak. Egy cseppet szúrt, de gyönyörű
szépek voltak.

Amikor együtt vacsorázott a csaliul az valami ünnepi vacsora volt?
Olyas valami volt, mindig; vagy liba, volt a libának a töpörtyüje, akkor a máj
megsütve, savanyúsággal, tört krumplival. Ez volt a vacsora. Majd karácsony
reggelén, ugye már akkor reggel fonott kalács volt tejes kávéval a reggeli, mert
ugye úrvacsorára ment mindenki, és akkor ilyen szeszmentes dolog volt, mert
ugye 10 óra körül harangoztak, mindenki elment úvacsorázni, aki korba
beleillett, akkor utána megvolt az ebéd, vagy hízott liba volt vágva, vagy ahol
disznó volt, általában karácsonyra mindenütt iparkodtak egy disznót vágni,
akkor abból volt az ebéd, több fogásos ebéd volt, utána egy kis szieszta, délután
mentünk istentiszteletre, mindenki ment templomba, délután azután már
szabadjára volt eresztve mindenki, ajtajában otthon voltak, általában elmentek a
testvért, a rokont meglátogatni, komát, általában karácsonyra mindig volt 3
felvonásos színdarab, amit a fiatalokkal taníttattak meg.

Ezt hol adták elő?
Az iskolában , volt egy összerakható színpad, oda kellett menni, összerakni a
színpadot. Első nap este voít a főpróba, akkor a nagymamák meg a gyerekek
mentek ilyen olcsó áron megnézni a színdarabot, második nap este volt a rendes
előadás, utána meg reggelig tartó bál. Oda már a gyerekeket nem vitték.
.4 bál az hói volt, a kocsmában?

Az is az iskolában volt Vége volt a színdarabnak, akkor elmentek a fiatalok
átöltözni, haza, vacsora, stb,, addig kirakodtak, az ülőhelyeket ki hordták az
iskolából, csak körül hagytak a mamáknak - a garde-mamáknak . És akkor már
muzsikált a cigány, reggelig tartó bál volt. No de már karácsony első napján volt
István est. Második napján volt János estélye. Akkor általában ezt már úgy
d ugi bán a szí:ndarabosok ís megtartogatták. Délután akkor mén ni kell et
szétszedni a színpadot, visszahordani a helyére, a parókia melletti csűrben voltak
a kecskelábak, meg a kulisszák, úgy hogy ezt csak össze kellett rakni meg
szétszedni. Általában első nap a kocsma is be volt zárva (karácsony, hús vét,
pünkösd első napján mindig be volt zárva.) . Második nap reggel kinyittok, tíz
óráig, azután ismét becsuktak.
Karácsony estéjén akkor általában bibliaolvasás volt, csendesen az egész család
otthon volt. A petróleumlámpa mellett ült a család körben, még emlékszem rá.

15
anyám árpa! pörkölt, reggelre kávénak, úgy pirította az árpát egy lábasban a
sperhéton* reggel az volt a reggeli, a fehér kalács, meg a tejes kávé. Ebédre vagy
töltött tyuk, vagy libák voltak, akkor libaleves volt, vagy disznóhús leves volt, a
töltött káposzta az nem maradhatott el, az mindenütt volt egy nagy lábas töltött
káposzta. Azt körülülte a család, aztán akkor az volt a második este általában a
vacsora.
Mi kis fiuk mentünk köszönteni a karácsonyt, a szegényebbje, mert a jó gazda
fiúk nem mentek, csak mi szegényebbek mentünk. Mentünk István napját
köszönteni, mentőnk János napját köszönteni, hol kaptunk valami fillért, hol egy
darab kalácsot, hol egy barackot a fejünkre. De ha nem mentünk, akkor
hiányolták, hogy “Nem gyöttél!H. Reklamálták.

Voltak versek, köszöntők, külön Istvánra, Jánosra?
Persze, voltak.

Emlékszel ezek közül valamelyikre? El tudnád mondani?
Emlékszem hát! Karácsony első napján az volt, hogy

"Szállj átok le, szállj átok,
betlehemi angyalok
Zörgessetek meg ma este
Minden kicsiny ablakot
Kunyhóba és palotába
Egy örömöt vigyetek.
Boldog, békés ünnepet"
Akkor mentünk, hát volt olyan, hogy:

"Egy kis tintát cseppentek csizmám orrára
Elérkeztem már én karácsony napjára.
Csörgetik a kulcsot, pénz akarnak adni
Ha tallért nem adnak, el se fogom venni"
Én például úgy mentem István napot köszönteni, hogy:

"Itt van, tehát eljött újra* István a te névnapod,
Adja Isten, hogy még sokszor érjed meg e szép napot
Élhess vígan itt közöttünk« el nem múló kedv között
És őrködjön a Jóisten a drága életed felett
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Minden nap és minden óra ürömöt hozzék néked,
Amit a te szíved kíván, adja meg jó Istened!0
Szívemből kívánom! A garast megvárom!
Ez volt az István-napí köszöntő, persze ezt lehetett Jánosra is! Csak nevet kellett
változtatni. Már a karácsony harmadik napja, az már olyan lógó nap volt, de hát
akkor is össze verbuválódott a nép, mentek Jánost köszöntem* nótaszó vak Mert
a bálból amikor a legények mentek hazafelé, eszükbe jutott, hogy van egy János
barátjuk, köszöntsük csak tel! Oszt akkor mentek oda.

Karácsony után mindjárt van szilveszter, meg újév. Az nagy? Ünnep volt?
Szilveszterkor megint mentünk kántáJni, akkor kukoricámé]ét süttek, azt én nem
tudom neked elsorolni, csak kukoricalisztből tepsiben ilyen újnyi vastagon
kukoricamáiét süttek, ez volt a szilveszteri sütemény. Mi akkor is mentünk
káirtáJni. Hogy is volt:
r

_

"tJj esztendőben mi vígadjunk, született Jézust mink imádjuk,
Régen megírták már a szent próféták, hogy fiat szüljön a nemes világ."
Újévkor, szilveszterkor mindig mentünk templomba. Arra is van nekünk külön
énekünk.
Újévkor mindenki ment boldog újévet kívánni, hát a szilvesztert azt általában jó
hangulatban töltötte el mindenki, vagy a szomszédokkal közösen, vagy sokan a
kocsmában ugye, de a fiatal ok, idősek kártyáztak, ultiztak, reggelig tartó
mulatság volt a kocsmában. Akkor újévben is egyszer volt istentisztelet.

De bál akkor nem volt?
Nem. Akkor nem volt. Mindenki a maga szerénységében töltötte el, barátok közt,
a szomszédok együtt szilvesztereztek. Az újévet mindenki megünnepelte, aztán
kezdődött az újév, kezdődött a robot.

Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem jövő évben folytathatjuk!

