
Kevesen tudják, hogy Anschütz első bécsi karácsonyfája alatt ott ült Franz Schubert a zene
szerző, aki annyira fellelkesült, hogy éneket zenésített meg a karácsonyfáról. De azt még keve
sebben, hogy az l830-as években már azokban az európai országokban is elterjedt a karácsony
fa-kultusz, ahol korábban idegenkedtek tőle. Rómában például l833-ban a halhatatlan dán me
seíró, Andersen állította fel az első karácsonyfát. Ö terjesztette el az északi államokban is.
l835-ben Viktória királynő férje, A/bert herceg Angliában honosította meg. Franciaországban
pedig He/en orleáns-i hercegnő esküvője alkalmából állították fel az első karácsonyfát.

Hogyan került hozzánk? Nálunk a karácsonyfa-kultúsz kezdetének az' időpontja vitatott. Bá
ró Podmaniczky Frigyes (Naplótöredékek, I. Bp. 1887,80) elmondja, hogy családjukban az volt
a szokás, hogy december első napjaiban a gyermekeknek össze kellett írniuk, mit szeretnének ka
rácsonyra ajándékul? A nagy nap délutánján hatórakor háromszori csengetés után kinyílt a szo
ba ajtaja és az ajándékok mind oit voltak az égő gyertyákkal, almával, dióval és cukorkákkal dí
szített karácsonyfa alatt. Eszerint nálunk a karácsonyfa-állítás az ő édesanyja révén terjedt el
1828 után. Az É/et és Literaturacikkírója viszont úgy tudja, hogy az első karácsonyfát Brunswick
Teréz hozta magával Bécsből, 1824-ben. Vay Sándor (Jövendő, 1905. dec.) meg azt állítja, hogy a
Christbaum divatj át József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya honosította meg hazánk
ban. Nincsen itt ellentmondás? So/ymossy Sándor (i. m. 1113) szerint nincsen, mert egymás kez
deményezéséről mit sem tudva állították fel otthonukban acsillogó díszekkel megrakott kará
csonyfát. Ezt a véleményt támasztja alá irodalmunk is, hiszen Petőfi költészetében még nyoma
sincsen a karácsonyfának, Jókai ellenben 1866-ban, a Ko/dusgyermek című novellájában már el
ragadtatással ír róla. Hazánkban tehát a múlt század második felében vált ismertté. De csak az
előkelőbb körökben, mert Bálint Sándor (i. m.) kimutatása szerint az egyszerű nép közé még ek
kor sem jutott el a ma már minden családban otthonos karácsonyfa.
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Testamentum

Fák könnye buggyan.,..fölveszi
csontkemény ingét a világ,
takarja, óvja védtelen
szendergő, egyszülött fiát.

Fagyok árbocán csillag ül,
kék csöndet lép a béke most,
lebbenő fiiggönyök mögül
gyermekszem mécsese lobog.
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Karácsony-köszöntő

Szikrázik december hava,
csillagfészkethimbálnak ágak.
Hírrel járnak a pásztorok:
bölcsőt ácsol József, az ács.
az ember egyszülött fiának.

Pattog a forgács, hulla hó.
Máriát vaskín-abroncs fogja
s vajúdva megszül. Száll a hír:
dicsértessék, megszűletett

a gyermek, az élet legnagyobbja.

Hírrel járnak a pásztorok,
Mária karjában a gyermek.

I Rebben a hófehér világ
s a velünk virrasztó vézna fák
csöndben az útra térdepelnek.


