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Tamás József 
római katolikus püspök 

Csíkszereda 
 

 

Karácsony titka 

 
Messze, messze földön, valamikor régen  

Hideg istállóban, rongyos falu végen  

Kis kuckójában a kerek nagyvilágnak  

Kis Fia született egy édesanyának.  

Messze volt, régen volt, s mégis minden évben  

Ezen a szent estén ünnep van az égben  

Ünnep van a földnek minden szögletében,  

Ünnep minden ember boldog szívében.  

Kis házban, nagy házban csak róla beszélnek  

Érte van az ünnep, neki zeng az ének.  
 

 

Így foglalja össze karácsony mondanivalóját a 

gyermekeknek szánt versike. Számunkra azonban 

meggondolkoztató: ki ez a kis gyermek?  

Ki ez a kis gyermek, aki 2000 évvel ezelőtt 

messze földön, zsidó ország egy kis helységének 

szélén, egy istállóban születik, de még ma is 

emlékeznek róla.  

Ki ez a kis gyermek, aki annyira magával ragadta 

a világot, hogy még ma is, 2000 év múltán, 

nemcsak hogy nem felejtették el, nemcsak hogy 

emlegetik, de ünneplik évenként visszatérően.  

Ki ez a kis gyermek, akinek születése az 

emberiség történelmének középpontjába kerül, az 

emberiség az ő születésével kezdi számolni éveit 

errefelé is, és visszafelé is. S valahányszor a föld 

kerekén bárki: hívő vagy hitetlen, Istent szerető 

vagy Istent tagadó leírja a napi dátumot, 

mindannyiszor közvetve is Krisztusnak hódol.  

Ki ez a kis gyermek, akinek születése annyi bájt, szépséget, boldogságot, örömet, szeretetet lop be az 

emberi lelkekbe, szívekbe, s annyi sok szép népszokást alakított ki az emberi életben?  

Kicsoda ez a gyermek, ez a pólyába kötözött, jászolba fektetett gyermek, aki mindennél jobban 

rányomta bélyegét erre a világra, ennek a világnak gondolkodásmódjára, művészetére. Hiszen olyan büszke 

öntudattal mondhatjuk el: romboljátok le a kereszténység által emelt templomokat, műremekeket, dobjátok 

ki a múzeumokból a vallásos tárgyú szobrokat, képeket, tépjétek össze a vallásos tárgyú zenedarabok 

kottáit, s akkor majd megnézhetitek, mi marad belőle.  

Ki ez a kis gyermek, akiről annyi közömbösség, sőt kimondottan elkeseredett harc ellenére, amelyben a 

századok folyamán nemcsak minden hazugságot és rosszat mondtak el, hanem még azt is, hogy sose élt a 

földön, de ő még ma is él, ma is uralkodik, s ma is győz az őt szerető szívek által.  

Mindezt nem tudom megérteni, csak akkor és úgy, ha a pásztorokkal és bölcsekkel abban a gyermekben 

felismerem Isten küldöttét, Isten Fiát.  

Mindezt nem tudom megérteni, csak akkor és úgy, ha én is Szent Péter apostollal lábai elé borulok és 

mondom: „Te vagy Krisztus az élő Isten Fia". (Mt 16, 16) 

Tegyük meg azt, amit az első karácsonykor a pásztorok és bölcsek tettek. A pásztorokról ezt mondja az 

Írás: „Magasztalták, dicsérték Istent azért, amit láttak, hallottak." (Luk 2, 20). A bölcsekről: „Leborulva 

hódoltak neki s megnyitván kincsesládáikat, ajándékot adtak." (Mt 2, 11) 

Tegyük meg ezt mi is, és akkor áldott karácsonyunk lesz, amit nagy szeretettel kívánok minden 

testvéremnek.  

Betlehemi jászol a Szent Ágoston templomban 

(Csíkszereda, 2006) 
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Antal Zoltán 
református esperes 

Székelyudvarhely 
 

Karácsonyi köszöntő 

 
„És szülé az ő elsőszülött fiáit és bepólyálá őt, és 

helyezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala 

nékik helyök a vendégfogadó háznál” 

Lukács 2, 7 

Suhanó adventi napok sodrásában vajúdik a születendő 

ÉLET. Bethlehemes forgatagban, szótlan sodrásban kézen 

fogva araszol a szeretet és reménység háztól-házig, lélektől-

lélekig. Bekopognak, leülnek a szívek pitvarába, 

belehallgatnak az életünkbe, a bethlehemes zsibvásárba. Aztán 

tovább mennek?... 

A Szeretet ünnepe a befogadás ünnepe is. Szívünk is 

olyan, mint egy-egy nagy vendégfogadó ház, ahol már minden 

hely foglalt és senkit sem rakunk ki, hogy befogadjuk Jézust. 

Vagy csak karácsonyi, ünnepi pitvarunkban váltunk szót vele, 

aztán mehet, tovább vive a karácsonyt. Talán ezért csak egy 

pár nap a karácsony, mert a be nem fogadott, magára hagyott 

Jézus tovább viszi magával azt. 

Ahol viszont befogadják az ÉLETET, ott letelepedik a szeretet és a reménység. Bepólyálnak és 

elringatják küsded reménységeinket. 

 Karácsonyban a Kárpát-medence bölcsője fölé hajlik Istenünk és karjába veszi megújulni akaró magyar 

nemzetünket. Ráadja a megbocsátás és szeretet fehér pólyáját, életre és megmaradásra ítéli székely népünket 

itt a Hargita alatt, aztán álomba ringatja, mert még nőnie, nagyra nőnie kell ... 

Isten adjon benne bízó székely népünknek boldog, szép karácsonyt, reményteljes új esztendőt és élhető 

életet!  

 

 

 

Kedei Mózes 
unitárius esperes 

Székelyudvarhely 

 

Karácsony az örömszerzés ideje 
 

„És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert imé hirdetek néktek 

nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen.” 

Lk 2, 10 

 

Az idézett bibliai vers a félelmet és az örömöt állítja szembe egymással. Nem véletlenül, mert aki fél, az 

nem tud örvendeni. 

A Betlehembe érkező szülők féltek, hogy az úton maradnak, féltek az ismeretlentől, a sötét-hideg 

éjszakától. Kimondhatatlan öröm járta át szívüket, amikor egy istálló megnyitotta ajtaját előttük. Öröm 

töltötte be szívüket, amikor a megszületett kisded rájuk mosolygott. 

A pásztorok megfélemlének, amikor meglátták a szokatlanul fényes csillagot. Féltek attól, hogy a 

mindeneknél fényesebb égi jel, nehogy valami természeti katasztrófa előjele legyen. Az angyali biztatás 

megnyugtatta őket. Életük legszebb perceit élték át, amikor zengett felettük az angyali szózat: „Dicsőség a 

magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” Összekapkodták 

szegényes ajándékaikat, s lelkesen indultak el, hogy örömöt szerezzenek a kisdednek és a szülőknek. 

A félelem úrrá lett a három királyokon is, amikor meglátták a csillagot. Egy idő után felocsúdtak, s 

rájöttek, hogy az égen lángoló csillag a Messiás születését jelenti. Nem késlekedtek, elindultak – nappal 

pihentek, éjszaka utaztak a csillag nyomában. Heródes palotájában keresték, de nem találták. 

Karácsonyi szentünnep a csíkszeredai Szent 

Ágoston templomban (2000) 
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Meglepetésükre a világ szabadítóját egy szegényes istállóban találták meg. Ajándékokat adtak neki: aranyat, 

tömjént és mirhát. Örömöt szereztek a kisdednek, a szülőknek és önmaguknak. 

Nézzünk az életünkbe! Isten hányszor szerzett örömöt, akkor amikor féltünk, akkor amikor nem is 

reméltük. Betegek voltunk, az élet bizonytalan lett, a holnap kilátástalan – Isten csodát tett velünk, 

elhagyhattuk a kórházat, s örömmel nyithattuk be otthonaink ajtaját. 

Elveszítettünk valakit, s mi úgy éreztük, hogy minden láng kilobbant belőlünk – Isten a veszteségben 

hozzánk vezetett egy szerető szívet, s általa visszaadta az életbe vetett hitünket, a jövőbe vetett 

reménységünket. 

A vigasztalan szomorúság , mint fekete felhő rátelepedett lelkünkre, s mi úgy éreztük agyonnyom 

súlyával, sötétségével – Isten mégis felragyogtatott egy csillagot lelkünk egén, mely visszaadta az élet célját, 

értelmét. 

Féltünk elindulni, féltünk az ismeretlentől, a gonosz emberektől, de Isten bátorságot adott, s mi 

biztonságban megérkezhettünk. 

Karácsony küszöbén állunk. Mindannyiunk számára örömhír, hogy Isten velünk van, hogy Isten 

örömszerző Isten. Isten azt akarja, hogy lássuk meg azokat is, akik betegebbek, szerencsétlenebbek, 

árvábbak, gyengébbek, elhagyatottabbak, mint mi. Nem várnak sokat tőlünk: egy jó szó, egy kézszorítás, 

egy biztatás örömöt jelent számukra. 

Nemsokára az otthonok meghitt hangulatában, a fenyőerdőket idéző karácsonyfák illatában 

megajándékozzuk szeretteinket. Ezek az ajándékok nem azért kedvesek, mert sokba kerültek, hanem azért, 

mert szívünk szeretetéről beszélnek. 

Jézus azért jött, hogy örömöt hozzon a világnak, az emberiségnek. Karácsony legyen az örömszerzés 

ideje mindannyiunk számára: a családban, az egyházban, a társadalomban – ott, ahol élünk. 

 

 

Simén Domokos 

 

Találjunk karácsonyra!
1
 

Lk 2, 16 
 Simén Domokos  csíkszerdai unitárius lelkész emlékére 

 

Karácsony Jézus születésének az ünnepe. Úgy vagyunk vele már évszázadok óta, hogy karácsony keres 

minket és mi is keressük karácsonyt. Mit ér a keresés annak a szomjas vándornak, ki megtalál egy forrást, de 

víz nincsen benne? Mit ér a szép ruha, ha nincsen benne ember? Mit ér a ház, ha nincsen benne gyermek 

fakasztotta öröm? Mit ér a karácsony, ha nem találjuk meg benne Jézust, mint a pásztorok? Semmit!  

Karácsony két kérdést tesz fel nekünk: rátalálunk-e karácsonyra és karácsony ránk talál-e? 

Karácsonyra rátalálunk, mert az élet szorításában egy ünnepi kinyújtózásra, pihenésre vágyunk és a 

naptár piros betűkkel figyelmeztet, december 25.-ike, karácsony jön. Ránk talál az ünnep, hiszen annyi 

vásárló nincsen máskor az üzletekben, annyi mindent nem várnak el tőlünk hozzátartozóink, mint 

karácsonykor. Az üdvözletek, a telefon, szívtől-szívig, baráttól-barátig járnak, szolnak. Ha akarjuk, ha nem, 

ebben az adventi időben, a karácsonyt-várásban minden arra figyelmeztet: jön az ünnep, készülj! 

Angyaljárós karácsony estén a csillogó fenyőfa, vagy csak egy fenyőág bűvkörében egyedül, vagy a 

családdal felröppen a régmúlt karácsonyok emléke, ránk talál a múltunk, vagy gyermekeink csillogó 

szemében, ajándékkeresésében meghatódunk. Egyszóval akarva-akaratlan ránk talál a karácsony minden 

esztendőben. 

Ez és ennyi lenne a karácsony? Egy pihenés a fáradtnak, egy rövid csillagszórós öröm, egy köszönömös 

csók az ajándékért, egy alkalom arra, hogy az ünnepi ruhát felvegyük? Nem hiszem, hiszen ezek mind csak 

külsőségek, a hétköznapitól eltérő alkalmak, múló örömök, csillagszórós fellángolások. Olyan mint a víz 

nélküli forrásra találás, mint a szép és drága ruhában emberre nem találás, mint a szülői hajlékban árván, az 

édesanya, édesapa és testvérek emlékével hazatérni. Ha csak ennyi volna a karácsony, a csalódás íze 

keserítene meg. Ennél több kell legyen, hiszen az egész keresztény emberiség, ha így lenne, becsapná, 

ámítaná önmagát.  

Az ünnep lényegét abban látom, hogy karácsony találjon ránk. Karácsony egy eszme születése, a 

keresztény valláserkölcs, életforma és vallásos világnézet jelképes bölcsője. Karácsony egy üzenet és ha 

meghalljuk, mint a pásztorok: „megtaláljuk”, akkor ránk talált karácsony és Jézus. 

                                                 
1
 In: Keresztény Magvető. 102 évfolyam. 1996. 3-4. szám. Kolozsvár. 263-265. o. 
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Karácsony Isten üzenete a teremtett világnak, hogy legyen egyensúly, kímélet és kíméletesség a 

természetben és a természettel, legyen béke és jóakarat a teremtett világban, mert a teremtett világ Isten 

dicsőségéről, teremtő akaratáról, munkájáról beszél. Ha az ember megbecsüli a világot, a természetet, akkor 

valósággá válik a karácsonyi üzenet, „Dicsőség a magasságosnak, békesség és jóakarat” által, az ember 

által. Így talál karácsony üzenete, lényege a teremtett világra. Ez Isten üzenete, akarata a világ számára.  

Karácsony, hogy ránk találjon, emberi igény is. Nem a külsőségek pillanatnyi öröme, hanem belső, lelki 

igény, egy életet kitöltő szükséglet, magatartás. Isten ezt az igényt üzente meg karácsonykor: legyen béke és 

jóakarat, legyen egyensúly az ember, a természet és Isten között. Minden idők emberéhez szól, ezért 

örökkévaló az üzenet. A szülőföldünk is egy jeltelen nagy temető. A múlt, a halottak pihennek benne, kik 

kardal vagy küzdelemmel harcoltak, örök nyugtalanságban, kétségben, félelemben. Se külső, se belső lelki 

béke nem volt, kimaradt a mindennapokból. Ember az embertől félt és fél. Oka az, hogy a világ „ura”, az 

ember le tudja győzni az állati fenyegetettséget, a természetet el tudja fogadni csapás formájában is, de az 

ember az embertől tart, fél, nem bízik benne. Az emberben alszik a jóindulat, ritkán van félálomban vagy 

ébren. A jóakarat mindent meg tudna oldani. A békesség és a jóakarat szülőanyja a szeretet, ezért hívják 

karácsonyt a szeretet ünnepének. Akire rátalált a karácsony, azt a szeretet emberének, vagy kitágítva, 

tömegében, a szeretet világának nevezzük, hívjuk.  

Isten üzenete karácsonykor Jézusban válik érthetővé, ekkor találkozik az isteni akarat az emberi 

igénnyel. Karácsony a találkozás ünnepe. Nemcsak az elszakadt szeretettek, a távollévők, a haza igyekezők 

találkoznak a családban, a baráti körben, nemcsak a kisgyermek az angyallal a karácsonyi örömben, hanem 

a szeretetben, melyből jóakarat és béke születik, találkozik az ember az isteni akarattal és az emberi igény 

megfogalmazásával, örömüzenetével. Áldott szent találkozás, melyből annak, aki karácsonykor Jézusban 

üzenetet küldött az embernek, dicsőség lesz Istennek.  

Azt mondják, hogy karácsonykor Jézus bölcsőjénél a királyok, a bölcsek, a pásztorok találkoztak. 

Heródes elkésett onnan. Én azt mondom, hogy nem ők, hanem az ember, az emberek és az emberiség 

találkozott karácsonykor Betlehemben, ott a szállást nem talált emberpár újszülött fia jászola mellett. Az 

ember, különbség nélkül. 

A mai ember is keresi önmagát. Különböző fokra helyezi embertársát. Alatta és felette valókra osztja 

ismerőseit. Különbséget teszünk egymás közt és ezzel a különbségtevő szemlélettel helyezkedünk el az 

emberi „rendben”. Házanként és keresetekként gazdag a karácsony, az ajándék, vagy szegény. Azon az első 

karácsonyon nem a gazdagság sorrendjében és tudatában mentek Betlehembe, nem rang és cím szerint, 

hanem az ember ment, ki szükséget érzett, ki várt valami jobbat. Az ember, aki hitt abban, hogy Istennek 

üzenete van az ember számára, csak figyelni kell és meg lehet akkor találni.  

A pásztorok egyszerű emberek voltak. A mindennapi foglalkozásuk a nyáj őrzése nemcsak a 

vadállatoktól, hanem a rosszindulatú emberektől is. Nem lehetett nyugodt sem nappaluk, sem éjszakájuk. 

Féltek. Mégis, mikor karácsonyeste az örömhírt meghallották, egymást bíztatva mondták: „Menjünk el 

mind!” 

A mostani karácsony üzenetét a pásztorok szavában találom meg: „Mind menjünk” karácsonyhoz, 

Jézushoz! Ne úgy, mint földműves, mint orvos, munkás vagy tisztviselő, ne úgy mint kereskedő, mint 

országos képviselő, mint államelnök, nem rang, vagy cím szerint, hanem mint szükségben lévő ember. 

Menjünk el mind, nemcsak magyarok, románok, németek, nemcsak Európa, Amerika, hanem mind az egész 

világ emberisége, minden különbség nélkül, mert az isteni üzenet és emberi igény mindenki számára és a 

teremtett világ megmaradására. Megtalálni csak úgy tudjuk közös érdekünket, ha mindnyájan emberként 

megyünk. Így biztos, hogy ránk talál. Ma sem a kenyér, a hajlék, a pénz legnagyobb szüksége a világnak, 

hanem a jóakaratú megértése egymásnak, az ebből fakadó békesség, és a kettőnek a forrása, a szeretet.  

Karácsony a szeretet ünnepe. A szeretet, a békesség és a jóakarat, a 21. század belépőjegye, 

gyermekeink biztonsága, a kenyerünk jobb reménye. Szeretet a karácsony üzenete minden népnek, 

nemzetnek és minden embernek.  

Karácsonykor a pásztorok nem törődtek semmi mással, a mindennapi gondot adó nyájjal, hanem sietve 

mentek, másként biztos, hogy nem lett volna békességük, nyugtuk. Keresték és megtalálták az „ígéretet”, 

rájuk talált a karácsonyi békesség.  

Atyámfia, keresztény Testvérem! Várod, hogy rádtaláljon a karácsony, vagy hogy te találj rá? A naptár, 

a múló örömök szerint te rátalálsz a karácsonyra, mert a napok szorításában a piros betűs ünnep így is, úgy is 

rádköszönt. Karácsonyfád, kalácsod, ünneped lesz. Nem ezért született neked a Megtartó, hiszen ez csak egy 

pár napig tart. Karácsony, Jézus találjon rád, maradjon nálad egy életre. Ő hozza a békét, a jóakaratot, a 

szeretetet, nem egy ünnepre valót, hanem egy egész életre, egy egész világra valót, hogy végre az ember 

Isten dicsőségére legyen. Ámen. 
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Tankó István 
igazgató-tanár 

Csíkszereda 

Karácsony és a gyermek 
 

A családban áldás a gyermek. 

Általában az egészséges népek – így Izrael is – az áldás jelének tekintik a termékenységet. A 

Példabeszédek könyvében az unokák az öregek koronájaként jelennek meg. A Zsoltárok könyvében a 

gyermekek, mint olajfa-csemeték szerepelnek. A bibliai szerzők azonban azt sem felejtik el, hogy a gyermek 

befejezetlen lény, és igen erősen hangsúlyozzák a nevelés fontosságát. Ez azt igazolja, hogy a Biblia 

megkülönböztetett figyelmet szentel a gyermek méltóságának, úgy, hogy a vallás szférájába emeli a 

gyermeket, illetve a gyermekáldást. 

Az Ószövetségben a gyermek úgy jelenik meg, mint Isten kiváltságosa. Maga az Isten bosszulja meg a 

gyermekek ellen elkövetett jogtalanságot, és védelmezi meg az árvákat. A gyermekeket Isten úgy veszi 

nevelői gondjaiba, mint ahogy annak idején, az Egyiptomból való kivonuláskor és a pusztai vándorlás alatt – 

„amikor ez gyermek volt” – gondoskodott Izrael népéről. A Zsoltárok könyve szerint Isten a gyermekek, a 

kicsinyek beszédéből készít magának dicséretet. A zsoltáros az anya ölében elalvó kisded hasonlatával fejezi 

ki a bizakodó ráhagyatkozását az Úrra. Így lesz a mennyei Jeruzsálemben is, ahol a választottak 

megtapasztalják Isten „anyai” szeretetét. Isten gyermekeket választ kinyilatkoztatása első hirdetőinek: a 

gyermek Sámuel meghallja Jahve hangját, és azt hűségesen továbbadja, a kis Dávidot megkülönbözteti az Úr 

nagyobb testvéreitől, a fiatal Dániel, amikor Zsuzsannát megmenti, bölcsebbnek bizonyul, mint Izrael vénjei.  

 

Az Atya egyszülött Fia  

Természetesen a gyermekszerető Atya egészen magához illőnek tartja, hogy az Ő egyszülött (unigenitum) 

Fia gyermekké legyen, amikor eljön, hogy újból szövetséget kössön Isten és ember között. Lukács 

evangélista nagy gonddal jelöli meg a gyermek fejlődésének legfontosabb mozzanatait: az újszülött a 

betlehemi jászolban, a templomban bemutatott kisgyermek, a tizenkét éves gyermek aláveti magát szüleinek, 

ugyanakkor függetleníti magát tőlük, hogy egyedül Atyjának engedelmeskedjék. Amikor Jézus felnőtt lesz, 

ugyanazt a magatartást tanúsítja a gyermekekkel szemben, mint Isten. Megáldja a gyermekeket, és kijelenti, 

hogy a gyermekek vannak a legközelebb Isten országához. Bűntelenségükkel, erkölcsi tisztaságukkal a 

gyermekek az igazi tanítványokat jelképezik, és arra figyelmeztet a Mester, hogyha nem leszünk olyanok, 

mint a gyermekek, nem mehetünk be Isten országába. Az Isten országát egyszerű gyermeki lélekkel kell 

fogadni, mint az Atya ajándékát és nem, mint kijáró örökséget. Olyanná kell lenni, mint a gyermek, azaz 

gyermeki erényekben újjá kell születni, hogy bemehessünk ebbe az Országba. Az igazi nagyság titka: 

„kicsinnyé lenni, mint a gyermek” (Mt 18,4). Ez az igazi alázatosság, amely nélkül nem lehet valaki a 

mennyei Atya gyermeke. Éppen ezért az igazi tanítványok a legkisebbek, akiknek az Atya ki akarta 

nyilatkoztatni azokat az igazságokat, amelyeket elrejtett a bölcsek és okosak elől. Az Evangélium külön kitér 

arra, hogy boldog, aki befogad egyet a kicsik közül, de jaj annak, aki megbotránkoztatja, vagy megveti a 

kicsinyeket.  

„Messiásunk született,  

Kiért lelkünk epedett.” 

 

A betlehemi kisded születése jelenti a messiási jövendölések csúcspontját. Isten gyermekként jött az 

emberiség nagy családjába, születése Izrael, azaz Isten népe szabadulásának a jele. Izajás Jézusban a királyi 

gyermeket üdvözli, aki azt a jogot és az igazságosságot állítja helyre, amely Dávid királyságát jellemezte.  

Isten Fia, Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapja karácsony. A Boldogságos Szűz Mária méhében 

megtestesült Ige Betlehemben a világra jött. E születés az üdvtörténet központi eseménye. Ugyanis aki 

született, nemcsak egy az emberek közül, hanem az örök Atyának és a Szentléleknek az idő kezdete előtt 

születő Fia. Születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által 

megszülethessék. A német barokk stílusművészet és a misztika egyik kiemelkedő személyisége, Angelus 

Silesius (1624, 1677), Karácsonyi párversek című művében ezt így fogalmazza meg:  

 

„Születhetik Krisztus ezerszer Betlehemben,  

ha benned nem, maradsz örökre elveszetten.”  

(I. 61.) Fordította: Lénárd Ödön  
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Karácsony misztériuma tehát hármas születés: az öröktől való, a földi (történelmi) és a kegyelmi (a hívek 

lelkében való) születés.  

A világ teremtése és a bűnbeesés utáni leghősibb hittételnek, a Fiú születésének az üdvtörténetben nagyon 

fontos a szerepe, mert a születése előtt történtek rá irányulnak, az utána lezajlottak belőle következnek, és az 

emberi történelem Jézusért van. E születés történetisége komolyan nem vonható kétségbe, időpontja az egész 

földkerekségen általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja. Az Ószövetség prófétáinak jövendölései, a 

messiási jövendölések erről a születésről szóltak, az evangélisták, Szent Máté, főként pedig Szent Lukács 

részletesen elmondják Jézus születését, amelyben Mária és József mellett olyan elemek jelennek meg, mint a 

népszámlálás, Betlehem, a barlangistálló, az angyalok örömhíre, a pásztorok imádása. Jézus megalázkodása 

e születéssel kezdődött.  

 

A szent család  

A keresztény hitből fakadó megfogalmazás 

szerint az a család, amelyben Jézus Krisztus 

született. Jézus gyermekkori közvetlen 

környezete magába foglalja anyját, Szűz Máriát 

és Józsefet. A „szent” terminus elsősorban a 

képi ábrázoláshoz kapcsolódik. A reneszánsz és 

a barokk művészete kialakítja a kis család képét, 

amely nem nélkülözi a hétköznapi konkrétságot 

sem: Józsefet sokszor ábrázolják munka közben, 

a legtöbb esetben ácsként. A szent család 

háromszemélyűsége (anya, apa, fiú) a 

Szentháromság földi mintája, amelyben 

istenemberi természeténél fogva az égi és a 

földi hármas között Jézus az összekapcsoló 

láncszem. Az Istengyermek a közvetítő a mennyei és a földi világ között, ő a központ, amelyben a 

függőleges találkozik a vízszintessel (ezt ábrázolja például B. Murillo Két Szentháromság című képe). 

Tágabb értelemben a Szentháromság ábrázolása olyan karácsonyi tartalmakhoz kapcsolódik, mint a 

pásztorok és a napkeleti bölcsek imádása, a csecsemő Jézus bemutatása a templomban, ahol az istenváró 

Simeon fogadja, aki felismeri benne a messiást. Különösen az Egyiptomba való meneküléshez kapcsolódik a 

legjellegzetesebb családi tartalom-együttes, amelyben kifejezésre jut az összetartozás, az egymásért való 

áldozatvállalás, a gyermek biztonsága, a család és a gyermek jövőjének biztosítása, a honvágy és a családi 

otthon megteremtése. Mindez ahhoz kapcsolódik, hogy miután az angyal figyelmezteti, hogy Heródes, Júdea 

királya az újszülött Krisztustól való félelmében meg akarja öletni Betlehemben az újszülött fiúgyermekeket, 

József családjával együtt elhagyja Júdeát, és Egyiptomba menekül, hogy majd csak Heródes halála után 

térjen vissza.  

 

A háromkirályok  

A napkeleti bölcsek, bölcs királyok, napkeletről jött bölcsek, bölcs csillagjósok elnevezések ismeretesek. 

A háromkirályok azért keltek útra, hogy bemutassák hódolatukat a gyermek Jézus Krisztusnak. Az 

evangélium (Mt 2, 1-12) nem említi sem számukat, sem nevüket, sem etnikai hovatartozásukat, de Szent 

Máté elbeszéléséből világosan kiderül az, hogy nem júdeaiak, és hogy országuk (országaik) Palesztinától 

keletre fekszik. A csodálatos csillag megjelenéséből megtudják, hogy megszületett „a zsidók Messiás 

királya”. Ezért Jeruzsálembe mennek, ahol nyílt szívvel megkérik Heródest, Júdea királyát, hogy segítsen 

nekik megkeresni az újszülöttet. Az ijedt Heródes által megkérdezett írástudók közlik, hogy a régi 

jövendölések szerint a messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Heródes azzal a szándékkel küldi 

Betlehembe a napkeleti bölcseket, hogy rajtuk keresztül megtudja most született ellenfelének nevét, kilétét. 

A csillag a háromkirályok örömére megáll a fölött a hely fölött, ahol a gyermek Jézus van. A „napkeletről 

jött bölcsek” leborulnak, és úgy hódolnak az újszülöttnek, mint ahogy az a keleti uralkodót megilleti, 

aranyat, tömjént és mirhát ajándékoznak neki. Álmukban utasítást kapnak, hogy ne menjenek vissza 

Heródeshez, így más úton térnek vissza hazájukba.  

Úgy az egyházi hagyomány, mint az apokrif legendák részletekkel egészítik ki a történetet. Már 

Órigenész (2-3. sz.) abból indul ki, hogy a háromkirályok száma megegyezik ajándékaik számával, azaz 

hárommal egyenlő. Ez általánosan elfogadott verzióvá válik, mert a hármas szám összhangban áll a 

Szent család. A Szent Ágoston templomban (2006) 
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Szentháromság három személyével, az 

ember három életkorával, valamint az 

emberi nem hármas tagozódásáról 

alkotott elképzeléssel.  

A szíriai és az örmény 

hagyományban más változat terjedt el, 

amely szerint a napkeleti bölcsek 

száma, a tizenkét apostolnak 

megfelelően, tizenkettő. A korai 

keresztény irodalomban háromkirályok 

hazájaként, már a 2. századtól kezdve 

(Justinus) sokszor az Arábiai-félszigetet 

nevezik meg, s ezt összekapcsolják 

mind a „boldog Arábia” gazdag, 

hagyományos-mitológiai toposzával, 

mind pedig azzal az ószövetségi 

jóslattal, miszerint Izrael Messiás 

királyának idegenek fognak hódolni: 

„Sába és Séba királyai adományokkal 

közelednek [...] Sába aranyát adják oda 

neki” (Zsolt 72, 10 és 72, 15). „Népek 

jönnek világosságodhoz, és királyok a 

benned támadt fényességhez [...] Mind 

Sábából jönnek; aranyat és tömjént 

hoznak és az Úr dicsőségét zengik” (Iz 

60,3 és 60,6). Az utóbbi szövegrész 

említi a napkeleti bölcsek csillagával 

összefüggésbe hozható „fényt” valamint 

a tömjént és mirhát. A „királyok” 

eljöveteléről szóló jóslatok arra a keleti társadalmi valóságára épültek, amelyben a papi hierarchia vezetői 

rendszerint a város kormányzói és kisebb királyok voltak, s így kialakult a napkeleti bölcsek „királyi” 

méltóságáról alkotott elképzelés, ami később általánosan elfogadottá vált.  

Még gyakrabban tekintették a háromkirályok hazájának a perzsiai-mezopotámiai övezetet (Alexandriai 

Kelemen). A „mágusok” szó eredetileg Perszisz és Média papi kasztjának tagjait jelentette. A köznapi 

szóhasználatban a „kaldeus” (mezopotámiai) csillagászok jelölésére használták. Innen van az, hogy a korai 

keresztény művészet a Babilonba került ószövetségi személyeket, Dánielt és a három ifjút illetve a napkeleti 

bölcseket is mindig perzsa öltözékben ábrázolja. II. Hoszrou, Parviz (†628) perzsa sah seregei 614-ben 

hódították meg Jeruzsálemet. A sah minden keresztény templomot leromboltatott, a betlehemi Krisztus 

Születése templomnak azért kegyelmezett meg, mert azon a napkeleti bölcseket perzsa öltözetben 

ábrázolták. A háromkirályok perzsa származásának elképzelése legtovább a bizánci ikonográfiában őrződött 

meg. Nyugaton ez az elképzelés nem terjedt el.  

A napkeleti bölcseknek vagy nem voltak etnikai jellemzőik, vagy elég bizonytalanul az arab, sőt a bizánci 

Kelettel hozták kapcsolatba őket. A nagy földrajzi felfedezések korától kezdve és az „egzotikus” országokba 

irányuló misszionáriustevékenység fellendülésével a háromkirályok az emberi fajok – a fehér, sárga és 

fekete faj – megtestesítőivé válnak. Beda Venerabilis Európa, Ázsia és Afrika képviselőit látta bennük. Ez az 

elgondolás mégis összefügg azzal a napkeleti bölcsekről alkotott eredeti elképzeléssel, miszerint azok az 

egész pogány emberiség képviselői. A napkeleti bölcsek neve a kora keresztény irodalomban különböző 

változatokban szerepel. Órigenésznél: Abímelek, Osznat, Fikol. A szíriai hagyományban: Hormid, 

Jazdagird, Péróz. Nyugaton a középkorban a Gáspár, Menyhárt, Boldizsár nevet kapják, amelyek általánosan 

elterjednek. Ábrázolásuk már a katakombák falán, a szarkofágokon látható. A kora középkor művészetében 

ciklusok formájában jelenítik meg a napkeleti bölcsek történetét. Relikviáikat a XII. századba Milánóból 

Kölnbe vitték. Ünnepük Nyugaton vízkereszt (Epiphania) napja. A háromkirályok ajándékait rendszerint a 

következőképpen értelmezték: az arany Jézus királysága, a tömjén az Istennek kijáróhódolat, a mirha 

(mellyel a holttestet kenték be) Jézus Krisztus eljövendő kínhalála. Napjainkban a hit aranyáról, a remény 

tömjénjéről és az áldozatos szeretet mirhájáról beszélnek a különböző kötött és kötetlen szertatás-szövegek. 

Kiskarácsony a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola 

dísztermében (2004) 
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Adorjáni R. Károly 
ny. unitárius lelkész 

Dicsőszentmárton 
 

KARÁCSONY – ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK KIS-KÜKÜLLŐ „VÍZMELLÉK”-ÉN 
 

„Dicsőszentmárton, 2004. november 10. 

Kedves János! 

Röviden és gyorsan sűrítem gondolataimat. Legjobb akarattal igyekeztem a Kis-Küküllő mente 

11 falujának karácsony-újévi szokáskörét összeállítani. Munkám mennyire üti meg a kívánt 

mértéket, azt döntsék el a nálamnál szakavatottabbak. Sajnos a külalak nem nyomdaképes. Nem 

volt már idő számítógépen átírni. Tudom, a szerkesztőknek és a lektoroknak ezzel sok gondot 

okoztam. Kérem bocsássák meg hibáimat. Bármilyen átjavításba, mondatszerkesztés 

változtatásába, ami a lényegen nem módosít, beleegyezem. 

A falvak anyagát nem betűrendben közlöm, hanem földrajzi elhelyezkedésük szerint. Lehessen 

észrevenni a szomszéd falvak közötti különbséget, illetve az egyezést. A vízfolyással szemben, 

alulról kezdem, s úgy haladok felfelé… 

Nem akartam légüres térben mozogni (jó lenne, ha a szerkesztőség térképet is mellékelne hozzá), 

így mondanivalómat falvanként földrajzi, történelmi alapra helyeztem. A rendelkezésemre álló 

adatokat igyekeztem szöveghíven visszaadni. Az elferdített szövegek (lásd: ádámosi unitárius 

köszöntő) nem az én vállamat terhelik… Kíváncsi vagyok, hogy volt-e értelme a sok 

töprengésemnek. Még csak annyit, hogy munkám javarészt régi gyűjtéseim eredménye, ahol 

lehetett igyekeztem aktualizálni ...” 

[Helyszűke miatt a 11 település néprajzi anyagából kimaradt Magyarsáros, Szőkefalva, 

Vámosgálfalva. A Kútfő következő számaiban igyekszünk azokat is közölni – B. J. ] 

 

 

 

 

Ádámoson 
 

Ádámos a Kis-Küküllő bal partján, Dicsőszentmártontól 7 km-re, délnyugatra fekszik. Első írásbeli 

emlékét Csánki Dezső 1405. évre teszi.
2
 Unitárius temploma műemlék, 1500-as évek elején épült. Dávid 

Ferenc korabeli papszéket a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. Nemzetiségileg és felekezetileg vegyes 

lakosságú falu. Románok, magyarok, cigányok lakják
3
. Ortodox, unitárius, református, katolikus, 

neoprotestáns felekezetekre oszlanak.  

                                                 
2
 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1913. V. 866. o. 

3
 Népesedési adatokat nem sikerült szerezni 
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A karácsony – újévi ünnepkör szokásai Ádámoson is a régmúltba gyökereznek. Minden nemzetiség 

külön gyakorolja. A magyar legények – reformátusok, unitáriusok – karácsony előtt négy héttel kezdtek járni 

a próbákra, s minden második este próbáltak a „táncoló háznál”. Ekkor történt meg a „tisztségviselők” 

kinevezése, a kántor, a kurátor és a pap jelenlétében. A tisztségviselők a következők voltak: beköszöntő, 

vőfély, futkosó legény, lepényhordó.  

A vőfély a papnál fogadalmat tett, hogy a pénzzel becsületesen elszámol, mert nem írták fel, hogy ki 

mennyit adott. A beköszöntő mondta a verset, amit az idősebb nemzedéktől örököltek. 

A magyar fiatalok két csoportba tartoztak: a nagy legények, és a kicsi legények csoportjába. Éppen ezért 

volt szükség a futkosó legényre, aki mindig a nagy csoport előtt járt és vigyázott arra, hogy a kicsi legények 

ne kerüljenek a nagyok elé. 

Ünnep szombatján, a vecsernyei istentisztelet után összegyűltek a táncoló házban, és még egyszer 

elpróbálták az énekeket. Elindultak kántálni. A magyar papoknál kezdték, elmentek a román paphoz is. 

Azután következtek a tanítók, majd a község vezetősége. Ide együtt mentek el. Ezután a legények két 

csoportra oszoltak. Az egyik csoport indult kántálni a falu alsó részébe, a másik a falu felső részébe. 

Régen, az 1930-as évek elején bekopogtak az ajtón és ketten léptek be a házba: a vőfély és a beköszöntő. 

Így kérezkedtek be: „Aluszik-e jámbor gazda a maga hajlékában, szabad-e kántálni?” Ha fogadták, 

mindenki bement. Elmondták a beköszöntőt. A család a kántálókat kaláccsal, borral kínálta meg. A magyar 

legényekkel cigányzenész is járt, ő szedte a lepényt. A következő verset mondta: 

„Keringős a kalács, 

Horgas a disznóláb, 

Ne pityeregj gazda, 

Hozz egy lepényt a zsákba!” 

 

A zenész megkapta a lepényt, vőfély a pénzt, s tovább mentek. A begyűlt pénzből szervezték a bálokat.  

Kántálás után egy héttel áldomást tartottak. A báli kiadások fedezése után fennmaradt pénzből bort 

vettek, s régebb a táncolóháznál, később a tanácsteremben áldomásoztak. 1975-76-ban a legények kántálása 

kimaradt, csak a házasemberek jártak az egyházak részére kántálni. Csak a kollektivizálással egyidőben 

kezdtek gyűjteni. Ekkor az egyházak elvesztették anyagi alapjaikat, elszegényedtek. Felekezetek szerint 

kántáltak, külön az unitáriusok és külön a reformátusok. A csoportot a presbiterek és a kurátor kísérik, hogy 

az egyház részére pénzt gyűjtsenek. A felekezeti csoportok ünnep elsőnapján vecsernyéről kijövet járnak 

kántálni. Minden felekezeti csoportnak külön köszöntője van. Egyházaik énekeskönyvéből két-két 

karácsonyi éneket énekelnek. A reformátusok énekei: „Krisztus Urunknak áldott születésén…” és 

„Csendes éj, szentséges éj...” kezdetűek. Az unitáriusok énekei: „A szeretet szent ünnepén…” és 

„Úristennek szent fia…”. 

 

Az unitárius egyház részére járó csoport beköszöntője: 

„- Igen tisztelt e ház lakóinak kívánom, 

Hogy élhessünk sok karácsonyi első, másod és harmadnapokat. 

Ezeket tölthessük el békében, egészségben. 

Istennek, ha úgy tetszik, léptessen át az újévbe, 

Abban áldjon meg, szenteljen meg. 

Minden szent lelki koronával koronáztasson meg. 

Egy pár szó Isten dicséretével meg fogjuk tisztelni, 

Ha meg fognak hallgatni.” 

A háziak válasza:  

„- Meghallgassuk.” 

Kiköszöntő: 

„- Dicsőség Istennek, a magas mennyekben! 

Békesség és jóakarat az emberek közt! 

Egy angyali szózat harsogott végig az ég kárpitján, hogy  

Megszületett az Úr Jézus Krisztus Betlehemben, Dávid városában. 

Hogy is ne emelkednék e zajos öröm az ég felé, 

Midőn az Úr Jézus születésének biztos záloga e Szent Karácsony! 

Lelki és világi üdvünknek, avagy idvességünknek nagy Mestere mondván: 

Eljön az az idő, hogy nem csak Galilea hegyén dicsőíthetjük 
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Istent, hanem ez így lészen pásztorok, kik mindnyájan testvérek s  

Egy mennyei Atyának gyermekei vagyunk. Kit Isten elvekre tanított 

S kinek születését ünnepli az 1992-ben élő keresztény világ. 

Istennek gazdag áldása legyen e háznál, örök szerencse, béke,  

Boldogság virrasszon e ház küszöbén belül. 

Engedje meg az Ég ura, hogy sok-sok számos évet éljen e család, 

S e Szent Karácsonyt is töltsék el lelki üdvüknek gyarapításával, 

Melyek, hogy így legyenek tiszta szívünkből óhajtjuk! Ámen!” 

 

A háziak válasza: 

„- Köszönjük szépen!” 

 

A reformátusok beköszönnek, kívánnak kellemes ünnepeket, és ezt mondják: 

„- Áldja meg az Isten e ház lakóit. Az ádámosi református egyház nevében meg szeretnénk tisztelni 

egy szép karácsonyi énekkel, ha meghallgatják.”  

 

A háziak válasza:  

„- Szívesen lássuk, Isten hozta magukat házunkhoz.” 

 

Éneklés után jött a köszöntő: 

„Istenek népei, buzgó keresztények, 

Az én beszédemre kérem, figyeljenek, 

Mert olyan hírt mondok, mely örvendetes, 

Krisztus Urunk születése, áldott s kellemetes, 

Serkents fel te nép, örvendezz szívekben! 

Dicső szent ünnepre jutó békességben. 

Mert csillagok vezették volt a pásztorokat,  

Mikor megtalálták Jézus Krisztusunkat. 

Betlehemben született, ott is csak jászolban 

Nem nagy fényes házban, barom istállóban. 

A szent angyalok körülötte voltak, 

Krisztus születésén ily éneket fújtak: 

Nagy magasságban dicsőség Istennek, 

S békesség legyen e földön az embereknek. 

Jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek, 

Áldott ki született e nemes Betlehemben. 

Áldott ki leszállott a Szentek Seregébe 

Áldja meg az Isten s legyenek pártfogójuk, 

S minden baj ellen oltalmazójuk. 

Virrassza fel magukat a holnapi napra, 

Úgy, mint karácsony másodnapjára, 

Mert másodnapján lészen István napja,  

Aki azt megéri, Istenét áldhatja. 

Harmadnap felderül Szent János hajnala, 

Akkor majd eljutunk János napjára. 

Éltesse az Isten azon személyeket, 

Kiknek most szemlélek áldott szent neveket. 

És még a többiek, kiket most nem említek, 

Azok is boldog névnapot érjenek. 

Kívánom érjenek sok ilyen ünnepeket, 

És boldogul töltsék el ezeket. 

Az óesztendőben e kevés napokat, 

Legyenek boldogok tölteni azokat. 

És ismét, ha beáll az újesztendő 

Áldás legyen hozzánk érkezendő. 

Több ily esztendőn által nem léphetünk. 

1. Képeslap 
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Csöndes legyen a mi életünk utolsó órája, 

Mert a mi testünket gyászkoporsó zárja. 

Lelkünk a mennyben nyerje meg jutalmát, 

Testünk a földben csöndes birodalmát. 

Szívből kívánjuk az elmondott szavakat, 

Isten áldja meg számokra azokat. Ámen!” 

 

A kántálókat kaláccsal, borral kínálták, pénzzel ajándékozták meg. Minden csoport a maga egyháza 

részére gyűjtötte a pénzt. 

 

Karácsonykor az ádámosi magyar cigányok is jártak kántálni, ezzel az énekkel: 
 

„Elindult Mária, elindult Szent Szűz Mária szállást kéregetni, 

Elindult Mária, elindult Szent Szűz Mária szállást kéregetni. 

Jó estét bősz kovács, adjál nékem szállást! 

Szállást nem adhatok néked, mert sok vendégem van, 

Szállást nem adhatok néked, mert sok vendégem van.                   

Volt a bősz kovácsnak egy vak leánya,  

Elvezette Szűz Máriát barmok jászolához, 

Elvezette Szűz Máriát barmok jászolához. 

Tizenkét órakor megszületett Jézus, 

Megszületett az Úr Jézus, Világ Megváltója, 

Megszületett az Úr Jézus, Világ Megváltója. 

Reggel öt órakor, elindult Mária, 

Elindult Szűz Mária a gazdag kovácshoz, 

Elindult Szűz Mária a gazdag kovácshoz. 

Jó reggelt bősz kovács, miért nem adtál szállást? 

Miért nem adtál Máriának éjszakára szállást? 

Miért nem adtál Máriának éjszakára szállást? 

Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária, 

Földre feküdtem volna, szállást adtam volna, 

Földre feküdtem volna, szállást adtam volna!” 

 

Az ének után köszöntőt is mondtak: 

 

„Szerencsés jó estét Istentől kívánok! 

Mi örvendetes angyalai, hírnökei vagyunk. 

Szerencsésen tiszteljük e tisztességes családot, 

Szeretetet kívánunk hangoztatni ez ünnepélyes napon. 

Ez alkalommal megbátorítanak az angyali hangok, 

S a betlehemi pásztorok, mert mi is pásztorok vagyunk. 

Nagyon nagy örömet hirdetünk házról-házra, 

Mert megszületett Jézus Krisztus Urunk, 

Betlehemben, Dávid városában, 

Úgy is van, mert tűnik a remény fényes csillag derítője 

A csüggedő szívekben és látjuk a jeleket, hogy a nemzeti nagy 

Isten mit cselekedett velünk. 

Derítsen a nemzeti nagy Istenünk hazánkban boldog újévet, 

Melyet tiszta szívünkből óhajtunk! Ámen!”  

 

A címben jelzett ünnepkörbe tartozott a gyermekek megajándékozása. Ádámoson ez eredetileg az 

évforduló éjszakáján történt. 

Karácsonyfa először a gróféknál és a papoknál volt. Az egyszerűbb emberek az első világháború után 

kezdtek gyermekeiknek karácsonyfát állítani.  

 

Ünnepi tánc: a zenészek fogadása régen két rendben történt: Szent Mihály napjától újév után első 

vasárnapig, és újév második vasárnapjától Szent György napjáig. A zenészek pénzt kaptak fizetségül. A 

legények a táncolóházért kukoricát adtak a tulajdonosnak. Minden periódusra egy-egy vékát. 

2. Képeslap 
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Régen tánc volt másod és harmadnapján, aprószentekkor is. Az előbbi két napon részt vettek a 

házasemberek is. Külön tánc volt a magyarok és külön a románok részére. Régen a két nép fiai egymás 

táncában nem vettek részt. A második világháború után gyakran előfordult, hogy a román legények táncában 

„párt” kértek és kaptak.  

Másod és harmadnapján délután a legények csoportokba szerveződve felköszöntötték István és János 

barátaikat. A háziak süteménnyel és itallal kínálták őket.  

Aprószentek napján régen munkaszünet volt. Istentisztelet nem volt, de nem dolgoztak semmit. A 

kollektivizálás után már nem tartják meg. A magángazdálkodás idején ezen a napon estétől késő éjszakáig 

tánc volt. A leányok vittek magukkal kínálgatózni kalácsot és egy fél liter pálinkát.  

 

Óesztendő, újesztendő 

Óesztendő estéjén a magyar ifjúság össze szokott gyűlni egy házhoz szilveszterezni. Idős asszonyok itt 

is hagymakalendáriumot csináltak, a már máshonnan ismert módon. Óesztendő búcsúztatása, újesztendő 

köszöntése harangszóval, zajcsinálással történik. Régebb ilyenkor furulyáltak, csattogtattak, csengettek. 

Ilyenkor kettőt harangoznak. Egyikkel eltemetik az óesztendőt, másikkal köszöntik az újat. Az 1970-es évek 

előtt ilyenkor istentisztelet is volt. A pap prédikációjában az óesztendőről beszélt és köszöntötte az újévet. 

Ma nincsen istentisztelet. Abban az időben a legények a toronyban templomi éneket énekeltek. Két éneket, 

egy unitáriust és egy reformátust. Az unitárius toronyban énekeltek. Ez még 1858. előtt szokásban volt.
3
 Ma 

már nem gyakorolják. 

Óesztendő éjjelén a cigányok a falu kútja körül összegyűlnek és a harangszó alatt merítik az „aranyos 

vizet”. 

Újesztendő estéjén a faluban bál van, ahol most már magyarok, románok, cigányok együtt vesznek 

részt.  

Ádámoson is tartotta magát az a hiedelem, hogyha férfi lép be először a házba, akkor berbécs bárányok, 

ha asszony, akkor nőstények születnek. Itt is inkább disznóhúsból készítik az ünnepi ételt, mert a disznó 

„előtúr”, s ez haladást hoz az újesztendőben. Majorságot nem főznek, mert a tyúk Ádámoson is hátra kapar, 

s elkaparja a szerencsét. Karácsony és vízkereszt között fuszulykát nem főznek, mert attól megtelnek 

keléssel.  

 

Vízkereszt 

Unitárius és református családok közül van, aki behívja a katolikus vagy a román papot házszentelni. 

Van, aki félre tesz a szenteltvízből. Van olyan is, aki elmegy a román templomba szenteltvízért. A szentelt 

vízzel bespricolják a házat, a disznóólat, a tyúkketrecet. Öntöttek belőle a kútba is, mert azt tartották, akkor a 

vize nem férgesedik meg. A megmaradt vizet eltették a kamrába, s ha évközben fájt a családban valakinek a 

feje, a szeme, a füle, ezzel bekenték s meggyógyult tőle. 

Vízkereszt napján csak a románok rendeztek táncot. A magyarok régebben nem mentek a románok 

táncába, ma már elmennek, s kapnak párt. A magyarok ezen a napon se nem fontak, se nem varrtak, úgy 

tartották, mint vasárnapot. 

 

Adatközlők:  

Füleki Andrásné, Füleki Róza, szül. 1909, Ádámoson, háztartásbeli, református, VI. o. 

Pethőné Bocskai Margit, szül. 1932, Ádámoson, ny. óvónő, református 

Csiki István, szül. 1937, Ádámoson, ny. gyári munkás, unitárius, VIII. o. 

Máthé (Kendi) József, szül. 1949, Ádámoson, gyári munkás, református, VIII. o. 

Kozma József, szül. 1923, Ádámoson, ny. ácsmester, református, VII. o. 

Kiss Bódi Sándor, szül. 1945, Ádámoson, gyári munkás, unitárius, VIII. o. 

Pujber István, szül. 1921, Ádámoson, ny. gyári munkás, unitárius, cigány, V. o. 

 

Gyűjtötte: Scheitzné Füleki Júlia, magyartanárnő, szül. 1951, dicsőszentmártoni lakos 

 

Gyűjtés helye és ideje: Ádámos, 1992. december 29. – 1993. december 22. 

                                                 
3
 „Dombón nevezetesen, de Ádámoson is gyakoroltatott, miszerint az Oskola tanittok által az arra képes Énekesekkel Vallásos 

harmoniai Énekek énekeltettetek az újév hajnalán a Toronyban.” Ld.: Küküllői Unitárius Egyházi Környék Partialisi 

jegyzőkönyve. 1858. junius 2-ről. 360. o. 
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Küküllődombón 
 

A falu Dicsőszentmárton tőszomszédságában, attól délnyugatra fekszik. Első írásbeli említését Györffy 

György 1278-ra datálja
4
. A Kis-Küküllő mente egyetlen faluja, ahol a magyarok csak unitáriusok. Egyetlen 

falu, ahol pár évtizede csak unitárius templom volt. Ma ortodox is van. A 2002. évi népszámlálás 1200 

lakost talált, melyből magyar 800 és román 400.
5
  

Küküllődombón a karácsonyi-újévi ünnepkör szokásainak nemcsak szóbeli, hanem írott hagyománya is 

van. A kántálással kapcsolatban már 1820-ból is van tudósításunk, mely szerint a karácsony előtti hetekben 

a legények éneket tanulni jártak a mesterhez.
6
 1846-ban már világosan meghatározzák, hogy a falu melyik 

részén kántálhat a „nagyobb rendbéli” és melyiken a „kisebb rendbéli ifjúság”
 7

.  

Benczédi Ferenc akkori lelkész 1994-ben idézi elődje Páll Tamás szokásleírását a kántálásról, amelyet én 

is átveszek: 

„Karácsony előtt hat héttel az egyházközség legény ifjúsága az iskolában összegyűl és megalakítja 

szervezetét. Tisztikart választ magának és pedig egy bírót, egy esküdtet, egy polgárt, egy plágást, egy 

kulcsárt, két béköszöntőt, két vőfélyt és két lepényhordót. Megkérik a kántort, hogy tanítson nekik két 

szólamban énekeket: két karácsonyit és két népdalt. Az énektanulás hat héten át minden hétfőn és 

csütörtökön este folyik a legnagyobb rendben, amiről a buzgó plágás gondoskodik. Az ő hivatása az, hogy a 

tanulás, általában az összejövetelek ideje alatt felügyel, a rendetlenkedőket két legénnyel lefogatja és a 

plágával testének egy bizonyos részére olyan büntetést mér, hogy az illetőnek elmegy a kedve egyelőre a 

rendetlenkedéstől. (Ezt ma már nem alkalmazzák, nincs is szükség rá)” –  említi Benczédi Ferenc.  

(A kiemelések tőlem – A. R. K.) 

 

Karácsony szombatján délután az ifjúság megjelenik az iskolában. Ekkor a legénység fogadalmat tesz 

arra, hogy a közeledő keresztény ünnepen magát unitárius keresztény ifjúhoz illően fogja viselni. Az ifjúság 

vezetői külön megfogadják, hogy tisztükben hűen járnak el. Ezek történte után elindulnak az úgynevezett 

„hajnalozók”, az ifjak által fogadott zenészek, s két beköszöntő. Megjelennek minden család ajtajában, s a 

zenészek elmuzsikálják a hajnalozó ősi, karácsony előtti dallamát, utána az egyik beköszöntő a karácsony 

jelentőségéről rímbe szedett mondóka-verset mond el, és szép karácsony estét kíván az egész családnak. 

Másnap, vagyis ünnep első napján templomba mennek, úrvacsorát vesznek, az úrvacsora felvétele után, a 

karzat alatt sorba állva kivonulnak a templomból. Délután két órakor gyülekeznek, és közösen indulnak 

kántálni. Minden udvaron elénekelnek egy karácsonyi éneket és egy népdalt, a bíró mindenütt elmondja a 

karácsonyi köszöntőt, mindenütt kapnak egy lepényt vagy kalácsot (most pénzt, – Benczédi F. megj.), amit a 

lepényhordók átvesznek és átadják a vagyonkezelő kulcsárnak. Minden háznál ez ismétlődik, senkit ki nem 

hagynak, csak ahol be van zárva a kapu – ez ritkán fordul elő – úgy éjféltájra végeznek. Ehhez még hozzá 

tartozik, hogy a délutáni istentisztelet előtt, a papi udvaron gyülekeznek – félbeszakítva a kántálást – s ott 

eléneklik mind a négy éneket, amit tanultak, elhangzik a köszöntő is, s ezt a templomba jövő gyülekezet 

tagjai is végig hallgatják. Befejezéskor, mikor a falut bejárták, újra megjelennek a papi lak fölötti 

hegyoldalban, ott eléneklik mind a négy éneket, a bíró az éjszakába mondja a karácsonyi köszöntőt, és 

testületileg levonulnak a kultúrotthonba, ahol megtörténik a begyült adományok számbavétele (most már ez 

a pénz elszámolása – Benczédi F. megj.). Másnap, ünnep másodnapján két vőfély, a leányok által színes 

szalagokkal díszített „vőfélypálcával” és virágos fekete kalappal megjelennek a templomban. A 

vőfélypálcákat – arra kalapjukat rátéve – az első padokhoz támasztják. Felmennek a karzatba. Részt vesznek 

az istentiszteleten, s a záró ének előtt kimennek a templomból. Bejárják a falut. Minden családot meghívnak 

„a legények karácsonyi táncmulatságába”. Itt az összegyűlt kalácsból és a tanulás kezdetekor általuk 

összegyűjtött borból megkínálnak – „megemberelnek” – mindenkit, miáltal az ifjak mulatsága a falu ünnepi 

mulatságává válik. Mindenki részt vehet a mulatságban, nem kell fizetni. A begyűlt összegből fizetik a 

zenészeket. Csak azok a legények fizetnek, akik nem vettek részt az éneklésben.
 8

 

                                                 
4
 GYÖRFFY György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1987, III. kötet, 551.o. 

5
 Péterffi Sándor közlése 

6
 Ld.: A Küküllői Egyház Unitárius Egyházkörnyék Partialis Gyűléseinek jegyzőkönyve 1815-1866. 151-152, 154.o. 

7
 Benczédi Ferenc: Temetési és egyéb egyházi egyesületek Küküllődombón és környékén. In: Vallási Néprajz. (szerk.: Bartha Elek, 

Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár Ambrus.) Debrecen, 1994. 87.o.  
8
 Uo.: 88-89.o. 
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Péterffy Sándor jelenlegi dombói lelkész közlése szerint a szokás mára csak annyiban változott, hogy az 

előkészület nem az iskolában, hanem a tanácsteremben történik. Résztvevői régebben a földműves ifjak 

voltak, ma diákok, szakiskolás tanulók. Az előkészület, a tisztségviselők választása, a hajnalozás, a kántálás 

lefolyása két szólamban, két egyházi és két világi énekkel, az elődöktől örökölt köszöntőkkel éppen úgy 

megy végbe, mint Páll Tamás idejében, az 1930-as években. 

 

Hajnalozási köszöntő 

„Sötét éjszaka volt, csöndes és zajtalan, 

Hideg, földdermesztő, ködös csillagtalan, 

Mikor Betlehemben Jézusunk született, 

S vele együtt a hit, remény és szeretett. 

 

Pihenőre tért már a házi és idegen, 

Édes álom játszik az elfáradt szemeken. 

Az éjnek vastag leple üli meg a tájat, 

Szárnya alá véve a hajléktalanokat. 

Még a sűrű köd is megjuhászodna 

Meg-meglibben, mintha fölszállni akarna, 

Hogy maradjon mindég, fényesség és sugár       

Itt ezen a földön a mai éjszakán. 

 

Egy egyszerű istálló szegényes jászjában 

Fekszik egy asszony örült fájdalmában, 

Csak egy szegény férfi őrködik felette,- 

Férje József- ott vigyáz mellette. 

Még a szegény barmok is morognak mindegyre, 

Nem hagyják pihenni legalább egy percre. 

Végre elszundítnak az istálló-lakók, 

Elhallgat az asszony, szűnnek a sóhajok. 

De egyszer csak gyermeksírás veri fel a csendet, 

Mérgesen pattannak fel az idegenek, 

Az istálló piciny ablakán át 

Meglátják egy csillag ragyogó sugarát. 

 

Fent ragyog a csillag, akár egy kis gyertya, 

Mint az igazság magasztos hordozója. 

Pásztorok állják el az istálló ajtaját, 

Lelkesen éneklik szívük csengődalát: 

Dicsőség mennyben az Istennek, 

Békesség e földön az embernek. 

E szavakkal most is sokan zengedeznek, 

Tiszta szívből köszöntnek karácsonyi ünnepet. 

 

Mi is elindultunk, hogy Jézusnak tiszteletet tegyünk, 

Minden kicsiny házba szeretetet vigyünk.  

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 

E házban lakó minden testvérünknek!” 

Közölte: Benzédi Ferenc 

 

Éneklési köszöntés 

Ajkunk dalával, arcunk mosolyával, szívünk igaz örömével 

Hirdetjük az egész világnak küldött karácsonyi örömhírt: 

„ – Ne féljetek jó emberek, hirdetek én nagy örömet, 

Mert két ezer évvel ezelőtt megszületett a Megváltónk.- 

Nem királyi paloták selymes ágyában,  

Hanem egy istálló, szűk, szegényes jászjában. 

3. Képeslap 

4. Képeslap 
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A juhnyáj mellett őrködő pásztorok  

Egy égi jelre felfigyelve elindultak, 

Hogy a jászolban született kisdednek tisztességet tegyenek, 

Mert tudatában vannak, hogy ő a legjobb pásztor, 

A leginkább bölcs, aki úgy akar élni, 

Hogy másokon segítsen. 

Éppen ezért fordultunk Jézus felé, kinek életét figyelve, 

Tanításait elsajátítva úgy éljünk, ahogyan Megváltónk is élt: 

Szerényen, igazságosan és tanulságosan.” 

„Én az összes legénység nevében kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket e házban lakó minden 

testvérünknek!” 

Közölte: Benczédi Ferenc 

 

Az ünnepkörnek a kántáláson kívül Dombón is voltak egyéb mozzanatai. Az 1999-es adatközlés szerint 

karácsony elsőnapján az iskolás gyerekek is jártak kántálni. December 25-26.-án a legények összeálltak egy 

csoportba. Rokonaikat, keresztszüleiket, szomszédaikat megkántálták. Kalácsot, pénzt kaptak ajándékba. Az 

összegyűlt összeget egymás között testvériesen elosztották. 

Részt vettek karácsony elsőnapján délután a templomban, ahol karácsonyfa ünnepély volt. Alkalmi 

versekkel és énekkel szerepeltek. Ilyen alkalommal a dalárda is énekelt. A gyermekek, szüleik által befizetett 

összegből ajándékcsomagot kaptak. 

Ma már minden gyermekes házban karácsonyfa díszlik. A megajándékozásuk Dombón is eredetileg az 

évforduló éjszakáján történt, az „aranycsikó” jóvoltából. 

Másod és harmadnapján délután „istvánozás” és „jánosozás” is volt. Énekkel és köszöntővel tisztelték 

meg a falu minden Jánosát és Istvánját. (D.V.T.) 

 

Aprószentek délutánján is tánc volt. A leányok mézes pálinkát vittek. Összetöltötték, s a legényeket 

megkínálták. (M. A.) 

 

Óesztendő, újesztendő 

Küküllődombón is harangszó búcsúztatja az óesztendőt és köszönti az újat. Éjféli 12 órakor istentisztelet 

van, alkalmi prédikációval (P. S.). Az Ádámosra vonatkozó „Jegyzék”-ben említett 1858-as előtti toronybeli 

kántálás már nincsen szokásban. 

 

Aranycsikó, aranyosvíz 

Szilveszter éjjelén járt az „aranycsikó”. Újév reggelén a gyermekek ágyuk mellett almát, diót, ruhanemű 

ajándékot találtak. Szüleik azt mondták: az aranycsikó hozta. A keresztszülők, hogy a család ne tudja, éjjel 

észrevétlenül az ablakot vagy az ajtót megnyitva dobták be az ajándékot. Gyorsan tovaosontak. Ha, a háziak 

észrevették őket, utánuk eredtek. Elfogták őket. Bevitték magukhoz, s „megemberelték”, megvendégelték. 

Aki újév reggelén a falu kútjából elsőnek merített, azé lett az aranyosvíz. 

 

Adatközlők: 

Benczédi Ferenc (B. F.), szül. 1926, Nyárádszentlászlón. 1959 – 1996 között Küküllődombón 

unitárius lelkész  

Miklós – Gyurkajános – Anna (M. A.), szül. 1921, Küküllődombón, háztartásbeli, unitárius, VII. 

o. végzett  

Péterffi Sándor (P. S.), 1996 óta Küküllődombón unitárius lelkész 

Miklósi Ferencné Miklós Erzsébet (M. F-né), szül. 1920, Küküllődombón, Dicsőszentmártonba 

jött férjhez, unitárius, VII. o. 

Demeter Virgina Tímea (D. V. T.), szül. 1981, Dicsőszentmártonban. Küküllődombón lakik, 

tanuló, unitárius, XII. o. 

 

Gyűjtötték: 

Miklós Mária, magyartanárnő, Küküllődombó 

Gyűjtés helye és ideje: Küküllődombó, 1992. március 9. 

Adorjáni Rudolf Károly, ny. unitárius lelkész, szül. 1923, Szőkefalva 

Gyűjtés helye és ideje: Dicsőszentmárton, 1992. ápr. 4., 1995. dec. 28., 1999. dec. 31., 2004. nov. 3. 



 19 

 

 

A régi Dicsőszentmártonban 

 
Dicsőszentmárton a Kis-Kükkülő mente legnagyobb települése, ipari, kereskedelmi központja. Első 

írásbeli említését Györffy György 1278-ra teszi
9
. Ennél korábbi keletkezésű lehet. Dankó Imre megállapítása 

szerint: „Dicsőszentmárton a XI. század folyamán templomos (azaz egyházas) helység volt.”
10

 Unitárius 

temploma a vidék legrégebbi műemléke, a XV. században épült. Évszázadok leforgása alatt egyszer falu, 

máskor mezőváros, később újra falu, de vármegyeházával, majd nagyközség. 1912-ben rendezett tanácsú 

város lett. Az 1990-es évek második felében municípiumi rangra emelkedett. A korán elhunyt fiatal író, 

Sipos Domokos születési helye. 

Múltjából az 1936-os évet pontosítom. Ekkor lakossága 5724 fő volt. Ebből: 3624 magyar. Vallási 

megoszlásuk: 1000 római katolikus, 1735 református, 889 unitárius. Továbbá: 1400 görög katolikus román 

és 700 zsidó
11

. A magyarok közül az unitáriusok és reformátusok többsége a „paraszti életformát” folytató, 

földműves gazdálkodó volt. Ebből az életformából táplálkozott a karácsony-újévkör szokásvilága, s annak a 

legfőbb eleme: a kántálás. A város fejlődése a kántálásban is visszatükröződik. Kezdetben az unitáriusok 

voltak többségben. A kevés református legényt is magukhoz fogadták. Ekkor egy csoportban kántáltak. Az 

iparosodás folytán, a szomszédos falvakból beköltözöttekkel a reformátusok száma megnövekedett. Ekkor 

már két csoportot szerveztek, de mindkettő vegyes felekezetű volt.  

Karácsony előtt 3-4 héttel megkezdődött a kántálási előkészület. A 17-25 év közötti legények hetente 

kétszer összegyűltek. Kezdetben a „táncolóházban” az alszegi Udvar Sándornál, majd amikor elkészült, az 

unitárius „teremben”. Egy csoportot 20-25 legény alkotott. Beköszöntőket választottak. Csoportonként: 

kettőt-kettőt, akik a versmondásban házanként egymást váltották. A köszöntő szövegét az előttük járt 

nemzedéktől tanulták. Az énekeket is megtanulták. Az 1920-as évek elején, amikor nem volt az 

unitáriusoknál kántor, az öreg Szabó György tanította azokat. Később a mindenkori unitárius énekvezér, 

Fazakas József, míg az 1930-as években Török János igazgató-tanító úr. Az énekeket is az idősebb 

nemzedéktől örökölték. Kezeseket is választottak, akik a rendre, a fegyelemre vigyáztak. Az ajándékpénzt 

összegyűjtötték, s kezelték. A zenészeket megfogadták, hogy az ünnepi táncon muzsikáljanak.  

Karácsony szombatján az előkészület színhelyéről du. 6 órakor elindultak kántálni. Az úton rendben, 

kettős sorokban haladtak. Az unitárius esperesnél kezdték. Onnan mentek a református lelkészhez, s a 

„Felszegben” lakó polgári családoknál („az uraknál”) folytatták. Minden magyar házhoz betértek. Az 

üveggyári „kolóniába” (munkásnegyed) is eljutottak.  

A kapun belépve, a tornácban vagy az ablak alatt szép csendesen megálltak. Az 1920-as években a 

csoport vezetője és a családfő között rövid párbeszéd alakult ki. 

 

A vezető beszólt: „ – Benn van-e jámbor gazda a maga hajlékában?” 

Válasz: „ - Benn vagyok.”  

Vezető: „ - Egy isteni dicsérettel megtisztelnők, ha meghallgatnának.”  

Válasz: „ - Meghallgatjuk!”  

 

Az 1930-as években a párbeszéd elmaradt. A beköszöntő belépett és megkérdezte: „ – Szabad-e 

kántálni?.” Igenlő válasz esetén a nyitott ajtón a fejével kiintett, mire az ének felcsendült. 

Az 1920-as években egy szólamra, az 1930-as években három szólamra, az Unitárius Énekeskönyv 192. 

számú énekének „A Sionnak hegyén…” kezdetű dallamára ezt énekelték: 

„Betlehembe születék Krisztus, amint az írás mondja, 

Egy jászolban veszi kezdetét az ő földi sorsa. 

Az angyalok a pásztorokat a jászolhoz küldék, 

Hogy őt látván, Istent dicsérnék, hálával tisztelnék.” 

 

                                                 
9
 Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1987. III. 561.o.  

10
 Dankó Imre: Dicsőszentmárton etnokulturális képe. In: Történelmi és Néprajzi Tanulmányok. (szerk. Újváry Zoltán) Debrecen, 

1994. 64.o. 
11

 Pekri Géza: Visszaemlékezések Dicsőszentmárton múltjára. Cluj, 1936. 7, 9, 12, 13.o. (A város mai (1970-ben) lakossága 

30.000 felett van, de a magyarok száma alig éri el a 19%-ot - a szerző megjegyzése) 
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Az ének elhangzása után a beköszöntő így szólott a ház népéhez: 

„Vallásos szokás az, mely minket e tisztes házhoz vezérelt. Itt szívünk kívánatait, vallásossággal telt keblünk 

érzelmeit egy pár szóban nyilvánítsuk. Ma van az a jeles nap, melyen az emberiség megváltója született. Amidőn a 

betlehemi pásztorok csillag által vezéreltetve föllelték a kisded Jézust. Neki hódolattal és adományokkal 

kedveskednének. Mivel az Úr angyala monda nékik: Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész 

népnek öröme lészen, mert született nékünk Megváltónk Dávid városában. Ezen szent nap emlékét szívünk is 

visszhangoztatja. Éppen ezért kívánjuk, hogy a Teremtő e ház mélyen tisztelt urát, kedves családjával együtt tartsa 

meg. Az élet nehéz útjain mindnyájukat vidámságban és boldogságban részesítse, hogy a karácsonyi, valamint az éjévi 

ünnepeket is lelkük megelégedésével megszentelve, számtalanszor megérhessék és ünnepelhessék. Éljen soká e ház 

tisztes népe, szívünkből kívánjuk! Éljenek soká!” 

 

A házigazda dióval, kaláccsal, pénzzel ajándékozta meg a kántálókat. A begyűlt pénzösszeg egy részével 

egyházaikat segítették, másik részével a zenészeket fizették, kik az ünnepi tánc alkalmával muzsikáltak. A 

köszöntő után ezzel az énekkel búcsúztak a ház népétől: 
 

„Az egész Betlehem felett, 

Egy ragyogó csillag égett. 

Az égi angyalok ajkán 

Lengett a magasztos ének.” 

 

Kántálás végezetével a táncolóházban, illetve „a teremben” összegyűltek és áldomást tartottak. 

Karácsony szombatján este, míg a nagy legények házról-házra járva kántáltak, addig a kis gyermekek 

otthon az angyalt várták. A gazdálkodó családoknál: „az angyal karácsony éjjelén a kéményen át hozta az 

ajándékot: diót, almát, szentjános kenyeret és tette az előre készített cipőkbe.” (M.F.) Egyes gazdálkodó 

családoknál a gyermekek megajándékozása az ó- és újév éjszakán történt. A polgári családok gyermekeinek 

karácsony szombatján este az angyal szép karácsonyfát hozott, alája sok ajándékot tett. Fényes gömbök, 

színes szalagok, angyalhaj, aranyozott dió, alma, szaloncukor díszítette a fát. Az angyal meggyújtotta a 

gyertyákat, csengetett, mire a gyermeksereg örömkiáltások között berohant és ámulva-bámulva a 

fényszóróktól szikrázó karácsonyfát, s vette számba az ajándékokat. Minden ajándékra rá volt írva, kinek az 

angyala hozta. A testvércsaládok egymás gyermekeit kölcsönösen megajándékozták. Egymást sorra 

felkeresték, s örvendtek gyermekeik boldogságának.  

A szülők ezen az estén kivételesen meghosszabbították a gyermekek 9 órás lefekvési idejét, s azok éjjel 12 

óráig fennmaradhattak. Az angyalhozta ajándékokkal játszhattak. A gyermekek számára nagy meglepetés 

volt az angyaljárás, s keserű kiábrándulást okozott az igazság felismerése. Gyermeki világuk egy szép álma 

semmisült meg. 

Karácsony elsőnapján, délelőtt minden megkonfirmált unitárius-református egyháztag úrvacsorával élt. 

Délután, vecsernyéről kijövet a legények a kántálást tovább folytatták. A kántálók csoportjában 

ünnepszombatján és most is a gazdálkodó családok ifjai vettek részt. Elsőnapján du. ezeket a családokat 

köszöntötték, az „Alszegben”. A nitrogén gyár kolóniájába is eljutottak a tisztviselő családokhoz. A 

gazdálkodó István és János nevű családtagjait így tisztelték meg:  

„Éltesse Istenünk soká, 

Harsogjon énekünk soká! 

Éljen, éljen soká!” 

Ilyenkor behívták, az egész csoportot „megemberelték”. Megtörtént, hogy nagylányos házhoz az egész 

csoportot behívták. Kaláccsal, borral kínálták meg őket. Béldi Gergely grófnál egy külön helyiségben előre 

ki volt készítve a kalács és a bor. Az ének és a köszöntő elhangzása után minden kántálót két pohár borral 

kínáltak meg, s egy szelet kaláccsal. A gróf minden kántálóval külön kezet fogott, így köszönte meg a 

tiszteletadást. 

Az alszegi csoport is áldomással fejezte be kántálását. Elsőnapján du. 5 órai kezdettel az egyházak 

felekezeti iskoláikban karácsonyfa ünnepélyt tartottak, ajándékcsomag kiosztásával. Ezen a gyermekek 

alkalmi versekkel, énekekkel, kis színdarabokkal szerepeltek. Az unitárius karácsonyfa ünnepélyén Török 

János igazgató úr a nagyobb iskolásokkal betlehemes játékot is adatott elő. Így azok a gyermekek is 

örvendezhettek a karácsonyfának, akiknek otthonában nem volt. Az iskolai karácsonyfa később elterjedt, s 

minden családban általánossá vált.  

A karácsonyfa ünnepély ma is élőszokás. Mindegyik egyház a maga templomában elsőnapján este a 

vallásórára járó gyermekeivel megrendezi, ajándékcsomag osztással. A római katolikusok betlehemeznek is. 
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Másod és harmadnapján du. a vecsernyei istentisztelet végetértével tánc volt. Harmadnapján éjfélkor a 

legények nem mentek haza. Aki eltávozott, azt taligán, vagy szánkón megkötözve visszahozták. Zenészekkel 

mentek a lányos házakhoz hajnalozni. Kint az ablak alatt világi énekeket énekeltek. Bentről gyufát 

gyújtottak, így jelezték, hogy a köszöntést elfogadták. Hajnalozás után visszamentek táncolni. A leányok 

virradatkor mézes pálinkát és kalácsot vittek – mint aprószentek napján tartott a tánc. 
 

Óesztendő estéjén a legények, később a dalárdisták a „terembe” összegyűltek. Az első harangszónál, 

mely az óévet búcsúztatta, a templom elé mentek, s ott elénekelték az Unitárius énekeskönyvből a 164. 

számú éneket a 190. zsoltár „Tebenned bíztunk…” dallamára, „Az esztendők eljönnek, s elenyésznek…” 

kezdetűt. A második harangszó az újévet köszöntötte. Akkor a 122. számú éneket az „Esztendők és idők…” 

kezdetűt énekelték. A lelkész az összegyűlt nép előtt köszöntötte az újesztendőt. A gyermekek 

ostorcsattogtatással járták végig az utcákat. 
 

Aranyvíz 

„Szilveszter éjjelén, ahogy az újévet köszöntő harangszó elhangzott, édesanyám a vederrel a kútra ment, 

vizet merített, behozta, s így szólt hozzánk: »Itt az aranyvíz, igyatok belőle, szerencsét hoz«”. (B.S.) 

„Óesztendő éjfélekor édesapánk maga ment a kútra vízért. A vedreket megtöltötte, s mikor behozta 

mondta: »Itt az aranyosvíz, ebből mosakodjatok gyermekek, mert szebbek lesztek«”. (D.P.) 
 

Aranycsikó 

„Szilveszter estéjén a cipőinket kitakarítottuk, az ágy mellé szép rendbe leraktuk. Újév reggelén 

felébredve almát, diót, szentjános kenyeret, fügét, cukorkát találtunk bennük. Szüleink azt mondották, hogy 

az aranycsikó hozta az éjjel.” (B.S.) 
 

Vízkereszt 

„Az Alszegben, a Szilvási utcában laktunk. Nagybátyámék a város felső részén, a Küküllő hídja mellett. 

A román pap minden vízkeresztkor ott szentelte a folyó vizét. Szüleim felküldöttek, hozzak egy korsó szentelt 

vizet. Hazahoztam. Ebből öntöttünk a marhák vizébe. Megpreckeltük belőle az istálló és az ólak falát.” 
 

Adatközlők: 

Bartha Sándor (B.S.), szül. 1920, Dicsőszentmárton, földműves, ny. gyári munkás, unitárius, VII. o. 

Durugy Pál (D.P.), szül. 1921, Dicsőszentmárton, ny. cukrászmester, unitárius, IV. algimnáziumi o. 

Füleki József, szül. 1915, Dicsőszentmárton, földműves, ny. gyári munkás, unitárius, VII. o. 

Miklósi Ferenc (M.F.), szül. 1917, Dicsőszentmárton, földműves, ny. gyári munkás, unitárius, VII. o. 

Papp Sándor, szül. 1902, Dicsőszentmárton, földműves, ny. gyári munkás, unitárius, VII. o. 

Páll Márton, szül. 1913, Dicsőszentmárton, földműves, református, VI. o. 

 

Gyűjtés helye és ideje: Dicsőszentmárton, 1970. december 28.; 1992. február 18., március 8, 28 

 

 

Küküllőpócsfalván 
 

Dicsőszentmártontól észak-keletre, 10 km-re a Kis-Küküllő partján fekszik a „Vízmellék” legkisebb 

faluja, Küküllőpócsfalva. Összesen 223-an lakják: 126 magyar, 94 román és 3 cigány.
1
 

Csánki Dezső első írásbeli említését 1361-re teszi.
2
 A falu magyar népét évtizedeken át – a második 

világháború előtt – Ősz János, a neves népmesegyűjtő nevelte. Kicsi is a falu, de a szép kántálási köszöntője 

megérdemli, hogy a nagyok közé soroljuk. 

Pócsfalván karácsony első napján a magyar és román házasemberek járnak egyházaik részére kántálni. A 

magyarok köszöntik a román családokat, románok a magyarokat. Mindkét nép fiai egymás csoportjait 

megajándékozzák. 

                                                 
1
 A statisztikai adatokat Végh József polgármester úrnak köszönöm 

2
 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1913. V. 890.o. 
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A magyarok ezzel a verssel köszöntenek: 

 

„Ím kinyílott mostan 

Egy szép rózsavirág, 

Akit olyan régen 

Óhajtott a világ. 

 

Betlehemben nyílt ki 

Szép zöldellő ága, 

Királyi nemből jött 

E méltóságra. 

 

Nagy csodahallásra 

Hívom a világot, 

Mert fényesen látom 

Az égi csillagot. 

 

Hallom ott fenn zengeni 

Boldog angyalokat. 

Betlehem mezején 

Lakó pásztorokat. 

 

Íme megvirágzott  

Áronnak mezeje, 

Az ő szép törzsöke, 

Kinőtt csemetéje. 

 

Az áldott Úr Jézus 

Lett üdvösség feje, 

Lesz a megtérőknek 

Paradicsomi helye. 

 

Örülj, ember teljes szívből 

Ó, emberi nemzet, 

Mert megszületett  

Aki megnyitá az eget. 

 

Dicsőség már a magasságban 

Az Istennek, 

Hogy Megváltót küldött 

Az emberiségnek. 

 

Ki lakozik mostan 

Fényes boldogságban. 

Megszületett Krisztus 

Dávid városában. 

Bölcső helyett 

Fekszik csak jászolban, 

Nem lévén más helye 

Akkori világban. 

 

Puszta természet 

Egy anya fiával, 

Barmok jászolában ül 

Mosolygó arcával. 

 

Mit gondolsz, te ember, 

Ki ez, ki született. 

Kiért ül a világ 

Ilyen nagy ünnepet? 

 

Én megmondom tinéktek 

Ez Isten fia, 

Kit elküldött nékünk 

A mennyei Atya. 

 

Dicsérjük és áldjuk 

Mi is az ég Urát, 

Hogy megengedte érnünk, 

Ezen szent éjszakát. 

 

Áldja meg az Isten 

E háznak gazdáját, 

Családjával együtt 

Kedves gazdaasszonyát. 

 

Ahány ezer csillag 

Tart az égen szállást, 

Annyi jót kívánunk 

Annál is több áldást. 

 

Földi éltetekben 

Csendes megmaradást. 

És az élet után 

A mennyben eljutást. 

 

Az őrizőangyal ekkor 

A szárnyaira vegyen, 

Istennek a jobbjára 

Föl vigyen. 

 

Szaporítsa Isten 

Igás barmaitokat. 

Áldás koszorúzza 

Minden munkátokat. 

 

Erő és egészség 

Legyen testetekben, 

Nyugalom és béke 

Földi éltetekben. 

 

Istennek áldása 

Veletek maradjon, 

Jóvolta titeket 

Soha el ne hagyjon. 

 

Ez a szomorú, mulandó 

Esztendő eltelvén,  

Jövén egy szebb 

Boldog jövendő. 
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Kaszáló réteitek, 

Szántó földeitek 

Gazdag kalászokkal 

….? 

 

Szőlőhegyeitek 

Tömött gerezdekkel, 

Ó, legyetek megáldva 

Istentől ezekkel. 

 

 

Folyanak boldogul 

A ti napjaitok, 

Messze kerüljenek 

A gondok és bajok. 

 

Mint a megszületett 

Jézus nevében 

Áldja meg az Isten 

Egész életükben. 

 

Tisztelt gazduramék számára 

Ezer meg ezer jókat kívánunk, 

A bekövetkező újévre is 

Tiszta szívünkből mindnyájan!” 

 

Adatközlő:  
Gedő Ferenc, szül. 1914, Pócsfalva, földműves, református, VII. o. 

Gyűjtötte: Gedő János tanár, szül. 1931, Pócsfalva, református 

Gyűjtés helye és ideje: Pócsfalva, 1972. január 10. 

 

Désfalván 
 

Désfalva Maros megyében, a Balázsfalva – Parajd közötti vasút mellett, Dicsőszentmártontól mintegy 15 

km-re a Kis-Küküllő bal partján fekszik. A falu neve a „Dés” személynévből származik. Első említése 1276-

ból van.
12

  

A 2002. évi népszámlálás 1366 lelket tartott nyilván. Ebből magyar 773, cigány 136, a magyarok közül 

386 unitárius és 387 református. A románok mind, a cigányok egy kis része görög-keleti, a másik rész 

Jehova tanúja lett.
13

 Az unitárius egyházközösség eredete a reformációig nyúlik vissza. A reformátusoknak a 

XX. század elején még csak levitájuk volt. A második világháború után szerveződtek önálló 

egyházközséggé. A románokról 1721-ból van értesülésünk.
14

  

Társadalmilag 1848 előtt közép és kisnemesek, jobbágyak, zsellérek voltak, utána földbirtokosok, 

uradalmi cselédek, részes művelők lettek. Régebb az uradalmak telkeit jobbágyaik szalmatetős házai vették 

körül. Ma már világos ablakú, cserépfedelű, szép házakban laknak a désfalviak. A kollektív gazdaság 

megalakulása után a férfiak egy része kettős megélhetést választott. A dicsőszentmártoni gyárakba ingáztak 

dolgozni, szabadidejükben feleségeiknek segítettek a kollektívben normázni. Ma, nyugdíjasként visszakapott 

földjeiken gazdálkodnak. Az ingázás és a kollektivizálás nem ürítette ki a falut. Néhány fiatal házas 

kitelepült, de azért életképes falu maradt. 

Désfalván a legtöbb ünnepi szokást a karácsony – újévi ünnepkör őrizte meg. Bálint Sándor megállapítása 

Désfalvára is érvényes: „A karácsony Jézus születésének emléknapja: öröm és békesség, a család és 

gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe.”
15

 A karácsonyt az ünnepszombatjáni estéli és éjjeli 

kántálás vezette be. Ez emberemlékezet óta élő szokás. Az 1903-ban született Bódi Imre, 90 éves korában 

úgy emlékezett, hogy dédapjának a legény korában is kántáltak. Az unitárius egyházközség 

Aranykönyvében a kántálásról írásbeli feljegyzés is van.
16

  

A második világháború előtt ünnepszombatján két csoport, a kicsik és nagy legények csoportja kántált. A 

kicsik csoportjában a nagyobb iskolások élelmesebb társaik közül, karácsony előtt, két kezest választottak. A 

kezesek felírták az adott pénz összegét, megfogadták a muzsikusokat. A beköszöntők mondták a verses 

jókívánságokat, amiket a nagy legényektől tanultak. 

                                                 
12

 Györffy György: Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1987. III. 553. o. 
13

 Ifj. Molnár Miklós: Kántor-tanítói képesítői szakdolgozat, kézirat. 
14

 Simén Domokos: Templomi ülésrend Désfalván a XVIII. század elején. In: Vallási néprajz 7. Debrecen, 1994. 161-170. o. 
15

 Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Bp. 1989. 150. o. 
16

 Désfalvi Unitárius Egyház Aranykönyve, „melyben a Désfalvi Unitaria Szent Egyháza javára tett Kegyes adományozások 

vannak beírva.” I. k. 1877 – 1977. Ebben először 1928-ban találkozunk ilyen bejegyzéssel: „Dec. 31.-én, Szilveszter estéjén a 

hívek énekléssel gyűjtöttek.” Több évről ilyen bejegyzés olvasható: „Dec. 31.-én a felnőtt férfi egyháztagok kántálással és új-évi 

köszöntéssel gyűjtöttek.” 
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„A gyermekcsoportban együtt voltak a református és unitárius iskolások. Nem volt kiválasztás, csak az 

emberek között. A csoportot maguk állították össze, osztották ki a szerepeket. Tanító, vagy felnőtt a 

szervezésben nem vett részt. Ünnep szombatján, még a nagy legények előtt, nehogy a két csoport 

összeütközzön elindultunk kántálni. Először az urakhoz mentünk, ott elénekeltük: „Krisztus Urunk áldott 

születésén…” című éneket a református egyházi énekeskönyvből.
17

 Aztán elmondtuk a nagy köszöntőt: 

Dicséret, dicsőség, felséges Istenünk 

És tiszta szívből zengedez kis seregünk, 

Hogy az esztendőnek mulandó felében 

Élünk és nem vagyunk a sírnak kebelében. 

Nagy hálaadással Istenünk dicsérünk, 

Hogy e szent ünnepet megengedted érnünk. 

Hirdetek újságot és mondok olyan hírt, 

Hogy eljött a Messiás, kiről „Éssiás” írt. 

És láttátok az égen feltetszett fényes jelt, 

Hogy az pásztorokat és bölcseket vezérelt. 

Mert mi azt megláttuk és hamar felkeltünk, 

Hogy azt kijelentsük és arról énekeljünk. 

Csillag volt az égen, mint vezér szövéten, 

És nagy örömet hirdetett az emberiségnek. 

Mert ma éjjel született a világra egy szűztől, 

Aki megváltott minket a pokolbeli tűztől. 

S, az ki adatott a világnak tükörül, 

Nem szemlélhessük itt mellettünk körül. 

Mária gyönge szép szülötte, a kis Jézus, 

És jászolba helyezte a mennyei jusst. 

Örvend a mennyei trónus, 

hogy jött e világra e jeles pátrius. 

Örvendjünk mi is, többé ne búsuljunk, 

A született Krisztusnak térdet, fejet hajtsunk, 

Aki megadta érnünk születése napját, 

Adjon hálát mindenki, és vegye le kalapját. 

Senki e házban szükséget ne érjen, 

Kert, völgy és mező adjon eleséget! 

Szívemből kívánom!” 

 

 

 
5. Képeslap 

 

A parasztházaknál a „Próféták”-at énekeltük, s a kicsi köszöntőt mondtuk: 

„Dicsérjük az égnek felséges urát, 

Aki megadta érnünk e jeles éjszakát. 

Áldjuk, magasztaljuk, a szentséges nevét, 

Hogy megadta érnünk Jézus születését. 

Megszületett Jézus, az igaz Messiás, 

Ki által lészen a bűntől megváltás. 

Felséges nagy Isten, dicsér szentháromság, 

Szálljon reánk a mennyei vigasság. 

Távozzék el tőlünk minden szomorúság, 

Költözzék szívünkbe mennyei vidámság. 

És e háznak minden jeles tagja,  

Virradjon szép és boldog karácsonyra, 

Szívemből kívánom!” 

 
6. Képeslap 

 

A kántálás végezetével a begyűjtött pénzt megszámlálták. Elmentek a muzsikást megfogadni. A 

megmaradt pénzt egymás között elosztották.” (A. Á.) 

A háború, különösen az iskolai reform után a kicsi csoport kántálása megszűnt. Az azutáni években, és ma 

is ketten-hárman, négyen-haton társulnak, s együttesen kántálnak. Szomszéd, rokon, ismerős házaknál. Az 

                                                 
17

 Református Énekeskönyv, 96. számú ének 
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ajtóban megállva karácsonyi verseket mondanak. A háziak süteménnyel, pénzzel ajándékozzák meg őket. A 

begyűlt adományt egymás között elosztják. 

A legények az 1930-as években karácsony előtt két héttel a fonóban vagy a táncházban, majd később, 

amikor az már elkészült, az unitárius teremben összegyűltek. Maguk közül tisztségképviselőket választottak:  

két kezest – kötelességük volt a muzsikusok megfogadása, a pénz összegyűjtése. A kántálást levezették. 

Annak rendjére vigyáztak, hogy a legények az úton ne maradjanak el. Ahová behívták s borral kínálták őket, 

vigyáztak, hogy a legények „kellettnél” többet ne igyanak. Az ők tisztük volt a karácsonyi, szilveszteri és 

újévi tánc levezetése; 

- előénekest – ki az énekeket megkezdte és levezette; 

- beköszöntőket jelöltek ki, akik a házaknál az ünnepi verseket elmondták. Ezeken az összejöveteleken a 

karácsonyi énekeket és a köszöntőket estéről-estére elpróbálták. 

„Karácsony szombatján, vecsernye után a fonó házba vagy kultúrba összegyűltek. Az énekeket egyszer-

kétszer elpróbálták s elindultak kántálni. Leghamarabb az „urakat” keresték fel. Mert az „uraknál” az egész 

legénységnek ott kellett lennie. Leghamarább a papokat – az unitáriust és a reformátust – kántálták meg. 

Úgy aztán Gyula úr, Járai, Pataki, Szekretár, Béláné, Mikházi úr, akik akkor voltak az urak. Amikor az 

azoknál végeztek kétfelé váltak. Egyik fele ment az egyik utcába, a másik fele a másik utcába. Bémentek az 

udvarra. Megálltak az ablaknál. Onnét bészóltunk: „ - Megengedik, hogy megtiszteljük egy karácsonyi 

énekkel? Ha azt mondták: – Igen, akkor elénekeltük az éneket. Az uraknál a „Krisztus Urunk”-at. Akkor a 

köszöntő az ajtó elé állott, s elmondta versét. Az uraknál volt a nagy béköszöntő, mert ők három annyi pénzt 

adtak, mint a parasztok.” 

A nagyköszöntő szóról-szóra egyezik a szőkefalvi r. k. legénycsoport köszöntőjével (lásd ott - A. R. K.). 

 

A parasztoknál a „Próféták”-at énekelték, s a kicsi köszöntőt mondták: 

„Lassan elérkeztünk esztendő végére, 

Földi életünk egyik állomás helyére, 

Áldjuk a jó Istent, hogy megsegített 

Védett szenvedésben minket, 

Megvédte a határunk, családunk, 

Mindezeket, csak neki köszönjük. 

Ha gyász jött reánk, szenvedés, fájdalom,  

Mindig megvigasztalt, mert Ő volt az oltalom. 

Most, hogy karácsony, újév közeleg sietve, 

Istenünkhöz száll imánk, dalunk az egekbe. 

Kérjük Teremtőnket, hogy ne hagyjon el minket, 

Óvjon meg a bajtól, s adjon békességet. 

Derüljön e házra fény, s boldogság, 

Ezért szól énekünk, mint egy imádság. 

Ezt kívánják ezen dalos testvérek: 

Szálljon e világra tartós béke! 

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok örök emlékükre! 

 
7. Képeslap 

„Akkor a kezes belépett. A háziak, borral, kaláccsal kínálták meg. Pénzzel ajándékozták meg a kántálókat. 

Az összeget a kezes egy füzetbe írta. Volt olyan lányos ház, hova az egész legénysereget behívták, s 

megvendégelték őket. A kántáló legények után a muzsikus cigányok jártak köszönteni, egy-két lepényhordó 

legény kíséretében, akik a cigányok részére ajándékozott lepényt gyűjtötték össze.” (A. M.) 

„Mikor mind a két csoport végzett a legények visszamentek az indulási helyükre. Elszámolták a pénzt, s 

megitták az áldomást. Eleinte Mikházi úrtól kaptak ajándékba két veder bort, s azt használták el. Később 

pénzzel vettünk. Bejöttek a cigányok is, a lepényhordó legényekkel. Muzsikaszó mellett, egy kevés ideig – 

1-2 óráig – énekeltek. Aztán hazamentek, hogy másnap tudjanak templomba menni.” (A. Á.) 

A rendszeres kántálás időközben akadályokba ütközött. Kitört a második világháború. „Erdély átadatott. 

A fiatalság egy része átment Magyarországra. Az itt maradottak közül sokan mentek. Még féltek is. A 

csendőrség nemigen engedte, hogy kántáljanak. Már nem volt az a békesség, mint ezelőtt.” (A. M.) 

A háború után a rend helyreállításával a kántálás újra indult. A legények 1945 – 1975 között rendszeresen 

kántáltak, kisebb változásokkal. A társadalmi sorrend már szűkült. Az „urakat” elhurcolták. Sorukba csak a 

papok, a „szekretár” (segédjegyző) tartoztak. A már ismertetett „hagyományos, nagy köszöntőt” mondották, 

de mindenkinél egyformát. Ebben az időben hangzott el az alábbi köszöntő is, melynek eredetét szintén a 

hagyományra vezeti vissza: 
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„Megzendült az ének, ember, gyermek ajkán, 

Az úr Jézus Krisztus születése napján. 

Öröme a népnek, öröme a földnek, 

Örömünnepe van az egész emberiségnek, 

A várva várt Jézus, immár megszületett, 

Jézus, a Messiás, Ő már megérkezett. 

Krisztus az árváknak igazi szolgája, 

Bánatos szívek igaz megváltója 

S, akik a bűnbánat poharát merítik, 

Adjon az Isten boldog jövőt nekik! 

Ezt kívánják szívből és lélekből  

A kántáló legények.” (Sz. S.) 

 

 
8. Képeslap 

A kántálás végezetével a két csoport a kocsma előtt találkozott. Az áldomást a vett borból most is 

megitták, de muzsikus cigány nélkül. Azok már nem jártak köszönteni. 

1975 után a kollektivizálás és az ifjak városra való ingázása ezt a rendet megbontotta. De a legfőbb ok: 

„nem is volt ki az ifjúságot vezesse” (id. M. M.). Ezután csoportosan csak akkor kántáltak, mikor zenészt 

tudtak fogadni, s bált tudtak rendezni. A kántálás szokása azért nem maradt ki. Négy-öt legény összeállott és 

a szomszéd, rokon, ismerős lányokat megkántálták. A kántáló énekek és a köszöntők száma ebben az időben 

még újabbakkal szaporodott. A református lakosságú Medvésből
18

 a désfalvi unitárius családba férjhez jött 

Molnár Piroska fiait megtanította azokra a kántáló versekre és énekekre, amelyeket szülőfalujában 

gyakoroltak. Felserdült fiai 1992-ben ezekkel kántáltak: 

„Betlehem városában, 

Karácsonykor éjféltájban, 

Fiú Isten ember lett 

Mint kis gyermek született. 

 

Őt nevezték Jézuskának, 

S az anyját Máriának 

Kis pólyába tartották 

Befektették jászolba. 

 

Az angyalok fent az égben, 

Mennyei szép fényességben, 

Zengetik az éneket, 

Kis Jézushoz sietnek. 

 

Pásztorok a falu mellett, 

Bárányokat legeltettek. 

Hallgatják az éneket, 

Kis Jézushoz sietnek. 

 

Három király jött utánuk, 

Köszöntötték Szűz Máriát. 

Ajándékot adtak rá, 

Aranyos szép ruhát. 

 

Jézus növekedett, 

Napról-napra kedveskedett. 

Betegeket gyógyított, 

Halottakat támasztott. 

Mégis őt sokan nem szerették, 

A rossz emberek üldözték. 

                                                 
18

 Község Alsó-Fehér vármegyében (jud. Alba), Marosújvártól dél-keletre. In: Pallas Lexikon. Budapest. 1893. I. 495. o. Alsó-

Fehér vármegye térképe. 
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Míg egy éjjel el is fogták, 

Két szuronyok közt tartották. 

 

Ostorozták, korbácsolták, 

Tövisfával koszorúzták. 

Náddal verték szent fejét, 

Véres orcáját leköpték. 

 

Elítélték kínhalálra, 

Feszítették keresztfára. 

Levették a keresztfáról, 

Sírt csináltak kősziklából. 

 

Testét oda helyezték, 

Kis katonák őrizték.” 

(M.A., M.I., M.Z. magnó felvétele) 

 

Piroska fiai ezt is énekelték: 

„Nagy karácsony éjszakáján, 

Jézus születése napján, 

Ma örvendezzünk és vigadjunk, 

Ma született kis Jézusunk. 

 

Feljött már a hajnalcsillag, 

Keljenek fel, kik alusznak, 

Vidám szellők lengedeznek, 

Az angyalok énekelnek. 

 

Jézus ágyán nincsen paplan, 

Megfázik a kis ártatlan. 

A szemei könnyedeznek, 

A könnyei esedeznek. 

 

A fiúk édesanyjuktól beköszöntőt is tanultak: 

„Nagy hálaadásmondással 

Jöttek meg a pásztorok, 

A betlehemi mezőről 

És így énekeltek: 

Dicséret, dicsőség fenn a magas égben 

Jóakarat mindenfelé néphez és nemzetséghez! 

E szent jel, Krisztus Urunk születésére, 

Virrasszon fel első napjára. 

 

Ha, Istennek úgy fog tetszeni 

Vezessen át az óesztendőből az újba. 

Áldja meg a határainkat  

Sűrű kalangyával, 

Mezeinket kövér fűszálakkal. 

Ezt kívánom kedves gazduramnak, 

És kedves gazdasszonyomnak!” (M. A.) 

 

 

A fennebbi Molnár Piroska énekeit és köszöntőjét Molnár Mária magyartanárnő 1992-es gyűjtéséből 

ismerjük. 

1992 – 1995 között megint pangás állott be, de 1995-ben felújult a hagyományos szokás. Ifj. Molnár 

Miklós kántor-tanítóképzőt végzett fiatalember, a fennebb említett Molnár Piroska nagyobbik fia, vezette a 

legénycsoportot. Az ő gyűjtéséből ismerjük az akkori szokást. Ugyanúgy zajlott le, mint az 1930-as és az 

1945-1975-ös években. Egy-egy csoportban tizenöt-húszan vettek részt. Csak éppen megváltozott társadalmi 

jelleggel. Míg a háború előtt földműves ifjak kántáltak, most munkás ifjak, szakiskolások, diákok, 

mindannyian désfalviak. A társadalmi fejlődés ellenére a hagyomány szerint jártak el. Ugyanúgy, mint 

régebben tisztségviselőket választottak. A sorrend is az volt, mint az 1945-1975-ös években. Az énekek is a 

régiek voltak. Az ismertetett köszöntőket mondották. A versmondó fiatalok azokból választottak. Most már 

mindegyikük mást és mást mondott. A csoport behívása, a "kínálmáció" éppen úgy történt, mint azelőtt. 

                Betlehemi jászol 
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Éppen csak abban tértek el a hagyománytól, hogy most nem cigány muzsikust, hanem modern tánczenekart 

fogadtak. 

A fejlődés eredményeit igénybe vették. A kántálási próbát most már az új községi kultúrházban tartották. 

A két csoport most a falu közepén a „Kereszt”-nél találkozott. Az áldomást hagyományosan most is 

megitták. Most már nem volt szükség cigány muzsikusra, a lepényszedés is elmaradt. Azért a hagyományhoz 

híven egy-két óráig most is együtt maradtak. Aztán haza oszlottak, hogy másnap úrvacsorát vehessenek. 
 

Angyaljárás, ajándékozás, karácsonyfa, adventi koszorú 

Kántálás alatt a családokban megtörtént az „angyaljárás”, a karácsonyfa-állítás. Az angyal régebben 

szilveszter éjjelén járt. A karácsonyfa elterjedésével tevődött át az ünnep szombatjára. Először az uraknál, 

majd a templomokba ragyogott fel. Innen terjedt el a falusi otthonokba. A karácsonyfa a désfalviaknál több 

változatban hosszú utat tett meg.  

„Akkor is járt az angyal, mikor mi gyermekek voltunk, de nem úgy, mint most. Csak almát, egy-egy diót, 

egy-egy szem kockacukrot tett a cipőnkbe. Volt a határon olyan tövis, úgy mondtuk neki, hogy 

„szamártövis”, az a bojtorján. Annak volt kerek bogyója, azt levágtuk, s szúrtunk minden ágába diót. 

Felakasztottuk a gerendára, s az volt a karácsonyfa. A mi fiúnknak vettünk már karácsonyfát, gyertyát, 

csillagszórót is tettünk rá.” (A. Á-né) 
„Karácsony szombatján éjjel bétettek oda a cipőnkbe. Mikor felkeltünk kaptunk benne egy-egy diót. Úgy 

örvendtünk annak a diónak. Nem, mint most, hogy csokoládé, cukorka, rágógumi, s még nem is tetszik.” (A. Á.) 

„Mikor nagyobbak lettünk, az iskolába jártunk, már tudtuk a karácsonyfát. A férfiak elmentek ki a 

szőlőbe, s onnan hoztak egy fenyőágat. Ünnep szombatján délután elküldöttek minket, gyermekeket 

szánkázni, hogy ne legyünk láb alatt. Mire bejöttünk feldíszítve az asztalon állott. Alma, dió, szaloncukor, 

volt rá téve. Gyertya égett rajta. Ajándék is volt alatta: egy-egy harisnya, fejkendő a fejünkre. Az én 

gyermekeim már rendes karácsonyfát kaptak. Már nem viaszgyertya égett rajta, hanem olyan, amelyik 

villogott. Mert az apjuk járt a gyárba. Csak hozta haza, már villany volt a házban, s egy kicsi dróttal 

odavezette, s villogott. Az én gyermekeim már kaptak kicsi játéklovakat, biciklit, motorokat. Az 

unokámnak? Jaj, tiszteletes úr, annak az angyal elég mindent hozott. Az ő karácsonyfája nem csak villogott, 

hanem énekelt is. Hozott egy gépet, amelyik számol, egy másikat, amely szintén énekel!” (özv. Sz. S-né) 
 

Ünnep elsőnapja 

Minden unitárius és református ember, egyháztag úrvacsorát vesz. Előzőleg nagyon keveset reggeliznek. 

„Így szokás, valamit falunk, hogy gyomrunk ne háborogjon.” (I. F-né) Úrvacsorázás után a családtagok 

hazaérkezve így köszöntik az otthon maradottakat: „Adjon Isten részt a könyörgésből!” „Isten hallgassa 

meg!” hangzik rá a válasz. Majd valaki a templomban voltak közül kikeresi a bibliából az elhangzott 

„teksztust” (alapigét) és az ünnepi asztalhoz ülnek, elfogyasztják az ünnepi ebédet. Ilyenkor az egész család 

együtt van. A távolban élők is hazajönnek, hogy az itthoniakkal együtt ünnepeljenek. Húslevest, töltött 

káposztát, régebb tejfölöslepényt, diós, mákos kalácsot fogyasztottak. Kb. 30 éve aprósüteményt, s még 

egyes házaknál tortát is esznek. Étel előtt pálinkát, ételközben és utána bort isznak. 

Református házasemberek kántálása 

Délután mindkét templomban vecsernye van. A református pap a szószékről kihirdeti: „Meghívunk 

mindenkit, jelenjen meg kántálni!” (Sz. S.). Megkezdődik a református emberek kántálása. Megszervezését 

és lefolyását Molnár Mária magyartanárnő 1992-beli gyűjtésében így ismerteti: „Az előkészület az ünnep 

előtti héten kezdődik. Esténként az egyháztanácstermében elpróbálják az énekeket és a köszöntőket. 

Kántálás előtt néhány nappal presbiteri gyűlést tartanak. Ezen kijelölik a tisztviselőket: rendfenntartókat, 

akik a kántálókat fegyelmezik, hogy az úton zajt ne csapjanak. Ha valamelyik házhoz behívják őket, 

illendően viselkedjenek. Énekkezdőt jó énekesek közül, pénzbeszedőt, erre a legmegbízhatóbb embert 

választják, aki egy füzetbe írja az adakozó neve után a kapott pénzösszeget, és vigyáz rá. 

Vecsernyéről kijövet, négy óratájban indulnak. A református lelkésznél kezdik, az unitáriusnál folytatják. 

Azután a volt segédjegyzőnél (szekretár), a doktornál kántálnak. Néhány éve ebbe a kategóriába sorolják a 

helybeli születésű, unitárius tanárházaspárt is, a szokás gyűjtője családját. Két csoportra oszolva a falusi 

házakat keresik fel. Csak református, vagy vegyes felekezetű családokhoz mennek. Egyik csoport jobbról, a 

másik balról járja be a falut. 

A házasemberek csoportja is az udvaron, az ablak alatt, vagy az ajtó előtt áll meg. Az eddig is említett, 

énekekkel vannak felkészülve. A család kívánsága szerint, vagy a „Krisztus Urunk”-at vagy a „Próféták”-

at
19

 énekelik. 
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A kijelölt házasember elmondja köszöntőjét: 

Dicséret, dicsőség Istenünk, 

Ki megáldottad a saját életünk. 

Hogy ezen éjjel egy drága virágszál, 

Az emberek közé idvességül beszáll. 

E drága virágszál Jézus példázója,  

Istennek kegyelmét őszintén lehozta. 

Királyok, királyok kik emlékeztek, 

Emberi sorsunkról el nem felejtkeztek. 

Lelki boldogság, hogy annyira szeretett,  

Hogy az idvezítőt közénk már leküldte. 

Békesség Istenünk, békére virrassza e házat, 

A holnapi napra, 

A szent karácsonyra. 

Az új esztendőnek eljövetelére, 

Áldjuk és szenteljük sok szerencsével. 

Mi is ezt kívánjuk szívből és lélekből, 

A református kántáló emberek!” (S. I.) 
 

9. Képeslap 
 

Voltak olyan gazdák, akik behívták a kántálókat. Borral, kaláccsal kínálták, pénzzel ajándékozták meg. A 

pénzajándékozásban egyféle versengés alakult ki a hívek között. Azonos anyagi helyzetben lévő családok 

igyekeznek egymáshoz igazodni, egymást felül múlni. 

A kántálás végezetével a két csoport a tanácsteremben találkozott. Megszámolták a pénzt, s az 

egyházközség pénztárába helyezték. Régebb az összegből leszámítottak 10-15 liter bor árát, amire áldomást 

ittak. 1991-ben úgy határoztak, hogy minden presbiter 2-2 liter bort visz a sajátjából, azt közösen 

elhasználták. Így az erre fordított összeg az egyháznak maradt. A két csoportban összesen 30-40-en vettek 

részt.” 

 

Karácsonyfa ünnepély 

Fontos eseménye a karácsonyi, újévi ünnepkörnek. Hiszen a gyermekek megajándékozása nemcsak a 

szűkebb családi körben történt, hanem az egyházközösségben, templomban is. 1931-ben Szathmáry Gyula 

egyházköri felügyelőgondnok
20

  500 lejt adományozott a désfalvi unitárius egyházközségnek a gyermekek 

karácsonyfa ünnepélyének megszervezésére. Ettől az évtől jött szokásba ez a rendezvény. Az ünnepi műsort 

a gyermekek szavalata, éneke képezte. Kezdetben az egyházközség kultúrházában tartották. Itt „eljátszották 

Jézus születését, jászollal, angyalokkal, pásztorokkal.” (A. Á.) 

Később a csendőrség megtiltotta a templomon kívüli gyülekezést. 1936-tól rendszeresen a templomban 

tartják a karácsonyfa ünnepélyt, ahol a betlehemes játéknak már nem volt kellő színtere. A karácsonyfa 

ünnepélyt az ajándékcsomag-osztás fejezte be. Első években: „ünnep előtt az asszonyok mentek minden 

házhoz, ahol gyermekek voltak. Gyűjtögettek: lisztet, tojást, cukrot. Sütöttek mindenféle cifraságot: csizmát, 

csillagot, holdat.” (B. P. J-né) Később az anyaggyűjtést pénzadomány váltotta fel. Előbb a szülők tetszés 

szerinti összeget fizettek be. A begyűlt pénzből a lelkész a szükséges édességeket a városból beszerezte. 

Később a lelkész előre kiszámította, mennyibe kerül egy csomag, ezt az összeget kellett a szülők befizessék. 

Csak az a gyermek kapott ajándékcsomagot, akinek szülője előre befizetett, míg az előző pénzadományból 

minden gyermek egyformán részesült. A csomagból az alma és a dió nem hiányozhatott. 
 

Adventi koszorú 

Az ünnepkör legújabb eleme. Tulajdonképpen karácsony közeledtét jelzi. A karácsonyfával állítom 

párhuzamba. Amint a karácsonyfa is a nyugatról került hozzánk, úgy az adventi koszorú is onnan indult el. 

A karácsonyfa az uraktól terjedt el a templomba, s onnan a falusi házakhoz. Désfalván az adventi koszorú 

1990 után az iskolából indult el, s terjedt el a templomba. 

„Désfalván adventi koszorú az iskolában minden évben volt. 2002-ben az unitárius templomban nem, de a 

református templomban volt. Ezt a koszorút fenyőágból fonták, s négy gyertyát tettek a tetejére. Karácsony 

előtt négy héttel bevitték a templomba. Advent első vasárnapján meggyújtották az első gyertyát. Advent 

második vasárnapján a másodikat. Advent harmadik vasárnapján a harmadik gyertyát. Advent negyedik 

vasárnapján a negyedik gyertyát.” (M. I. M.) 
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Karácsony másodnapja, Istvánozás 

Délután, vecsernye után, komák, sógorok felkeresték István nevű társaikat. Az ünnepelt családja 

kaláccsal, borral, tésztával kínálja meg vendégeit. Amíg élt az öreg Molnár Hápi János 1990. előtt megállt az 

ablak alatt s így köszöntött be: 

„Szent karácsony napján, 

Isten éltessen István. 

Tudom disznót, jót vágtatok, 

Ha abból engem nem részeltek, 

Több karácsony ne érjetek!” 

A család Hápi bá't behívta, borral, kaláccsal kínálta meg. Eltávoztával az egybegyűltek elpoharazgattak, 

énekeltek. Közben a vendégek is felköszöntötték barátjukat: 

„Kelj föl István, ne aludjál, 

Neved napjára virradtál. 

Itt van István, nem aluszik, 

Itt van köztünk, mulatozik. 

Ha van édes pálinkátok, 

István napját megtartsátok. 

Ha nincs mézes, mézeljétek, 

S minket is részesítsetek. 

Sok István napot érjetek! 

Egy kevés ideig még elszórakoztak, aztán más István barátjukhoz távoztak. Harmadnapján János barátaik 

kerültek sorra.” (ifj. M. M.) 
 

Ünnepi tánc 

Ennek idejét a háború előtt az úrvacsoraosztás szabta meg. Ebben a korszakban karácsony másodnapján 

az ünnepi tánc két csoportban zajlott le: 

- kicsik tánca: „a gyermekek a kántáláskor kapott pénzből megfogadták Sonkát, az öreg cigányt 

muzsikálni. Kivettek egy tágas házat, s ott táncoltak: másodnapján, harmadnapján, valamint újévben is, 

vecsernye után, 4 órától 12 óráig. Jó volt a gyermektánc. Volt olyan gyermek, aki itt tanult meg táncolni. A 

kommunizmus elrontotta a kicsik táncát.” (A. Á.) „A gyermekek nem hagyták, hogy a táncukba nagyok is 

menjenek. Azért néha-néha egy-egy szülő benézett, lássa, hogyan táncolnak.” (B. P. J-né); 

- nagyok tánca: „a kezesek, már karácsony előtt megfogadták a muzsikusokat. A kicsik idejétől csak 

abban tértek el, hogy szilveszter éjjelén is táncoltak. Kezdetben a fonó, vagy a kifogadott házban, majd az 

unitárius kultúrházban tartották a táncot. Ebéd után azonnal megkezdték. Vecsernyei harangszóra 

félbeszakították. Akkor minden fiatal a templomba ment. Templomból kijövet tovább táncoltak, egészen 

éjjel 1-2 óráig. A táncba mindazok elmehettek, akik kántáláskor a legényeknek pénzt ajándékoztak. 

Ellenkező esetben külön díjat fizettek. A cigányokat a kezesek irányították. Az általuk megállapított 

táncrendhez mindenkinek alkalmazkodni kellett. A házas emberek is kaptak egy-egy párt. ” (S. G.) 

A nagyok tánca a háború alatt szünetelt, 1945 – 1975 között megint rendszeres volt. Az ideje már 

változott. Az úrvacsora tényét figyelmen kívül hagyva, első napjára tevődött át. Az uralkodó rendszer 

másod- és harmadnapján munkanappá nyilvánította. Ekkor már a legények nagy része városra ingázott. Nem 

volt alkalmuk táncolni. 1975 – 1995 között csak akkor rendezhettek táncot, amikor kántálni tudtak, és pénzt 

gyűjthettek. Majd megint rendszeressé vált, de ideje első napján maradt. 
 

Ó- és újesztendő 

„A háború előtt az ifjúság színdarabos bált rendezett szilveszter estéjén. A népszínműveket Sándor 

Gergelyné, az unitárius tiszteletes asszony tanította be. Éjfélkor, mikor a harangok megkondultak, a 

muzsikusok letették a vonót és mindenki az unitárius templom elé igyekezett. Odagyűlt az egész falu 

magyarsága, kicsinytől-nagyig” (S. G-né), mert az unitárius házasemberek kántáló csoportja akkor ért a 

templom elé. 
 

A kántálás előkészülete 

Szilveszter előtt néhány nappal az unitárius házasemberek – köztük néhány legény is – 40-50-en 

összegyűltek a tanácsterembe. Elpróbálták a kántálási éneket. Két csoportot alakítottak. Mindkét csoport 

élére – azzal a megbízatással, mint karácsonykor a reformátusok – tisztségviselőket választottak. Valamikor 

az unitárius és református házasemberek szilveszterkor egyházaik javára együtt kántáltak. Az ajándékösszeg 
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elosztásánál nem tudtak megegyezni. Külön váltak. Az unitáriusok megmaradtak a szilveszteri kántálás 

mellett, a reformátusok karácsony első napját választották. 

A kántálás lefolyása 

A szilveszteri vecsernye után a templom elől indultak. A reformátusoknál ismertetett sorrendben jártak. 

Most az unitárius lelkésznél kezdték, a reformátusnál folytatták, majd a doktor, a szekretár, a tanárházaspár 

következett, végül a falusi családok. Az egyik csoport a falut jobbról, a másik balról járta be. Minden 

„egészbért” fizető unitárius családhoz bekopogtattak, a „félbéreseket” is felkeresték.
21

 Amelyik gazda 

akarta, kinyitotta ajtaját, s a kántálok bémentek, a házban énekelték „A szeretet szent ünnepén…” kezdetű 

unitárius egyházi éneket.
22

 Ének után a kijelölt egyháztag elmondta köszöntőjét: 

„Dicséret, dicsőség és hála, 

Száll a szívünkből az egek Urára. 

Aki minket kegyelemben tartott, 

És az esztendőnek végére juttatott. 

Az újesztendőbe vigyen át békével, 

Áldását közölje gazdaggal és szegénnyel. 

Ahol szánt az ember gyöngyös verejtékkel, 

Áldja meg az Isten, mind a két kezével. 

Határainkon drága kalász lengjen, 

Réteinken édes fű teremjen,  

Bortermő hegyeinken bő forrás eredjen. 

Az újesztendőt, eljövetelével áldjuk és 

Szenteljük sok szép szerencsével, 

Mi is ezt kívánjuk szívből és lélekből  

Az unitárius kántáló emberek!” 

 
10. Képeslap 

A háziak egy-egy pohár borral, pánkóval, – mert ilyenkor inkább ezt sütöttek – megkínálták a kántálókat. 

Pénzt adományoztak, s a kántálók tovább mentek. Igyekeztek éjjel 12 órára befejezni. Mikor mind a két 

csoport végzett, a tanácsteremben találkoztak. Háromnegyed 12-kor meghúzták háromszor a harangokat. 

Eltemették az óévet. Tizenkét órakor a nagy harang ütőjével tizenkettőt kondítottak. Elénekelték a kántáló 

éneket. A toronyból egy legény köszöntötte az újévet: 

„Itt állunk az esztendőnek piros hajnalánál, 

Vajon együtt leszünk-e még az alkonyatnál? 

Ebben az évben merre visz életünknek útja? 

Tövisek vagy virágok közt, csak az Isten tudja! 

Ő vezessen igaz úton minden léptet, 

Őrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsiny fészket! 

Adjon az Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt, 

Adjon az Isten mindnyájunknak boldog új esztendőt!” (M. I.) 

A toronybeli köszöntő után a lelkész a templom előtt búcsúztatja az óesztendőt, és köszönti az újat. Ezután 

a gyülekezet elénekeli az Unitárius Énekeskönyvből: „Erős várunk nékünk az Isten…” kezdetű éneket.
23

 

Ezt az újabb köszöntő követte, melyet 1967 óta, mindig Illyés Ferenc presbiter mondott el. Legénykorában, 

az akkori lelkésztől, Lőrinczy Gergelytől tanulta: 

„Régi jó szokása a magyar embereknek, 

Esztendőt temetni összesereglenek. 

Esztendőt temetni, újat köszönteni, 

Múltból a jövőbe bátran tekinteni. 

E szokáshoz híven összesereglettünk,  

Hogy az elmúlt évtől szépen búcsút vegyünk. 

Búcsút vegyünk annak örömétől, bánatától, 

Eredményeitől, s kudarcaitól. 

Nem volt sikertelen az elmúlt esztendő, 

Áldásban, termésben nem volt szűkölködő. 

                                                 
21

 Felekezeti endogam, illetve exogam házasfelek, kik az egyházközség fenntartására a meghatározott pénzösszeget, vagy 

gabonamennyiséget fizetik. 
22

 Unitárius Énekeskönyv, 162. sz. ének 
23

 Uo.: 213. sz. ének 
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Isten megáldotta verejtékhullásunk, 

Ha, nem is színültig, de tele hámbárunk, 

Szőlőhegyeink is gazdagon teremtek, 

Vidámító jó bort bőven csepegtettek. 

Bátorságot kötni, bánatot felejteni, 

Sógorság, komaság összejön vigadni. 

Összejön, de szemét a jövőbe veti: 

Vajon mit tartogat? – folyton azt kérdezi, 

Örömet takargat, sikert, vagy eredményt,  

Vagy pedig kudarcot? 

Ne felejtsd jó népem, a haladás titka, 

Ma is, ezután is, az imádság és munka. 

Küzdjél, és bízva bízzál, szükség az 

imádság, 

Emberé a munka, Istené az áldás! 

Örömmel köszöntelek ez újesztendőben, 

Áldás szálljon rátok, gazdagon és bőven. 

Mezőn kalász nőjön, fű zöldüljön, 

Munkába a nóta vígan csendüljön. 

Vígan szűkölködjünk, ha valami nincsen, 

A beállott újévben áldjon meg az Isten! 

Ez a kívánságunk, ami rég úgy kéne: 

Megértést és békét a nép szívébe, 

Hogy keresztény néped megtérjen és éljen, 

Sok szenvedés után boldog időt érjen. 

Adjon az Úr Isten ebben az újévben, 

Víg kacagást, csengőt, 

Adjon az Isten mindnyájunknak 

Boldog újesztendőt!” 

 

 

 

 

 
11. Képeslap 

 

 

Ezután a kántáló emberek visszamentek a tanácsterembe. Elszámoltak a pénzzel. Vettek másfél veder 

bort, s megitták az áldomást. A többi pénzt az egyházközösség pénztárába helyzeték. A templom előtti 

gyülekezet egy része visszament a táncba és tovább szórakozott. 

Azokban az években, amikor nem volt tánc, szilveszterkor a legények csoportonként, heten-nyolcan, egy-

egy lányos házhoz összegyűltek, beszélgettek, szórakoztak, rádiót hallgattak, gépzenére is táncoltak. 

A templom előtti gyülekezet másik része sietett haza a kúthoz, „mert aki ilyenkor először merít, az 

aranyvizet nyer”. 

„Harangozás után, újévbe, vagy reggel korán siettünk, hogy nyerjük el az aranyvizet. Mi a falu kútjához 

közel laktunk. Hamar futottam, hogy én merjek elsőnek. Bévittem. Azt mondtuk: igyunk ebből, mert ez 

szerencsés víz. A szokás 1979 után maradt ki.” (B. P. J-né); 

„Amikor hazajöttünk a templom elől, mindig mertünk friss vizet. Az első víz az újesztendőben a drága 
aranyvíz. Ittunk belőle mindnyájan, hogy adjon a jó Isten erőt, egészséget, tudjunk a nyáron dolgozni.” (I. F-né) 

 

Egyéb ó- és újesztendei szokások  

„Anyósomék szilveszter estéjén egy patkót fordítva vertek a küszöbre. Azt mondták, állandóan lesz pénz a 

háznál.” (B. P. J-né); 

„Itatáskor pénzt tettünk a vályúba, hogy a marhák értékesebbek legyenek. Újesztendő napján a háztól 

semmit sem adtunk ki. Az első látogató megjelenti, milyen kicsi állatok születnek ebben az évben. Ha férfi 

lép be először, akkor berbécs bárányok születnek, ha asszony, akkor nőstények.” (K. I-né); 

„Újévben nem eszünk majorsághúst, mert a tyúkok elkaparják a szerencsét. Inkább disznóhúst, orját 

főzünk, mert a disznó elétúrja a szerencsét. Újesztendő és vízkereszt között nem főznek fuszulykát (paszuly), 

mert megtelünk keléssel.” (id. M. M.) 
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Csattogtatás  

„Újesztendő reggel a gyermekek négy-ötös csoportban eljárják a falu utcáit. Kolomppal csengetnek, 

ostorral pattogtatnak, nagy zajt csapnak. Majd mennek bemennek a házba, s egy közülük köszöntőt mond: 

Ebben az újévben minden jót kívánok, 

Ahova csak lépnek, nőjenek virágok! 

Még a hó felett is virág nyiladozzon, 

Dalos madár zengjen minden rózsabokron. 

Minden jó, minden szép legyen bőven, 

Szálljon rátok áldás az újesztendőbe. 

A háziak a gyermekeket kaláccsal, tésztával megkínálták, pénzzel ajándékozták meg.” (M. Z.) 

Vízkereszt 

„Előtte néhány nappal a román kurátor összeírja azokat a magyar családokat, akik a román papot 

házszentelni be akarják hívni.” (id. M. M.)  

„A magyarok is behívják a román papot vízkeresztkor. Egy üvegbe szenteltvizet kérnek, mert az nem 

szagosodik meg. Isznak belőle, a kútba is öntnek, mert a víz nem férgesedik meg. Az ólakat is 

befecskendezik, hogy az állatok egészségesek maradjanak. A többit elteszik. Később torok, fülfájás ellen 

használják.” (K. I-né)  

„Mikor a kicsi fiam meghalt, az uram szívbeteg lett. Behívtam a román papot, hogy szentelje meg a házat, 

mások mondták, hogy az jót tesz. Azóta minden vízkeresztkor hívás nélkül bejön, s hagy a szenteltvízből.” 

(S. G-né) 

„A magyarok akkor hívták be a román papot, amikor új házat építettek, hogy szentelje meg.” (I. F-né) 

Adatközlők: 

1992-ben: 

Ilyés Ferenc (I. F.), szül. 1905, Désfalván, unitárius, földműves, VI. o. 

Molnár Attila (M. A.), szül. 1976, Désfalván, unitárius, X. o. 

Molnár István (M. I.), szül. 1976, Désfalván, unitárius, X. o. 

Molnár Zoltán. (M. Z.), szül. 1976. Désfalván, unitárius, X. o 

Molnár János (M. J.), szül. 1940, Désfalván, unitárius, földműves, VI. o. 

Soss István (S. I.), szül. 1920, Désfalván, református, földműves, VI. o. 

1996-ban: 

Antal Áron (A. Á.), szül. 1929, Désfalván, unitárius, földműves, V. o. 

Antal Áronné Kis Anna (A. Á-né), szül. 1930, Désfalván, unitárius, háztartásbeli, IV. o. 

Antal Miklós (A. M.), szül. 1919, Désfalván, unitárius, ny. gyári munkás, VI. o. 

Bódi Imre (B. I.), szül. 1903, Désfalván, unitárius, földműves, VI. o. 

Bódi Paci Jánosné Bódi Irma (B. P. J-né), szül. 1928, Désfalván, unitárius, háztartásbeli, IV. o. 

Ilyés Ferencné Kiss Ilona (I. F-né), szül. 1931, Désfalván, unitárius, háztartásbeli, IV. o. 

Kiss Istvánné Kiss Katalin (K. I-né), szül. 1922, Désfalván, unitárius, háztartásbeli, VI. o. 

Id. Molnár Miklós (id. M. M.), szül. 1923, Désfalván, unitárius, földműves, VI. o. 

Ifj. Molnár Miklós (ifj. M. M.), szül. 1974, Désfalván, unitárius, kántor-tanító. 

Séra Gábor (S. G.), szül. 1930, Désfalván, református, földműves, V. o. 

Séra Gáborné Molnár Katalin (S. G-né), szül. 1933, Désfalván, református, földműves, IV. o. 

Szilágyi Sándorné Bódi Irma (Sz. S-né), szül. 1929, Désfalván, református, háztartásbeli, V. o. 

Szilágyi Sándor (Sz. S.), szül. 1959, Désfalván, református, háztartásbeli, VIII. o. 

Molnárné Solymosi Piroska (M. P.), szül. 1947, Medvésen, Désfalván lakik, unitárius, 

háztartásbeli, IV. o.  

 

Gyűjtötte: 

1992-ben: 

Molnár Mária, magyartanárnő, szül. 1954, , Désfalva, 270. sz. 

Gyűjtés helye és ideje: Désfalva, 1992. február 10. 

1996-ban: 

Ifj. Molnár Miklós, kántor-tanító, szül. 1974, Désfalva 

Gyűjtés ideje és helye: Désfalva, 1996. január 3. 

Adorjáni Rudolf Károly, ny. unitárius lelkész, szül. 1923; Dicsőszentmárton, Avram Iancu u. 20. 

Gyűjtés ideje és helye: Désfalva, 1996. március 10. 
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Szászcsáváson 
Szászcsávás a Kis-Küküllő bal partján, Dicsőszentmártontól keletre fekszik. Első írott emlékét Györffy 

György 1301-re datálja. 1331-ben már egyházas hely
24

. Kiss Lajos a falu nevét, a csáva, „bőrt érlelő lúggal” 

hozza kapcsolatba. Bőrkészítők településére gondol.
25

 A falu szász eredetére határnevei utalnak: Bongor, 

Gerengy, Giger, Hül.  

Kinizsi István 1848-49-es szabadságharcos nevét, szülőháza falán emléktábla őrzi. Híres a 170 évet 

betöltött kórusáról és világot járt cigányzenekaráról. 

Lakósainak száma a 2002-es népszámláláskor: 891 volt, melyből magyar 579, roma 312. Mindnyájan 

reformátusok.
26

 

Szászcsáváson a karácsony-újévi ünnepkör szokásainak gyökerei a múlt homályába nyúlnak. Legfőbb 

elem itt is a kántálás. Az előkészület a múltban és most is az ünnep előtt négy héttel, advent első napjaiban 

megkezdődött és megkezdődik. Régebben, az 1950-es évek előtt, a legénysereg esténként a „lakozó”-ban, 

csávási kiejtés szerint a „lakazó”-ban összegyűlt karácsonyi éneket tanulni. 

A lakazóban volt egy szigorú törvény, amit mindenkinek be kellett tartani:  

„Zacskót zsebre, 

  Pipát szegre. 

  Káromkodni, 

  Csúnyákat beszélni, nem szabad!” 

A törvények betartásához bizottság kellett, amely ítélkezett a bűnösök felett. A bizottság a következő 

tagokból állt: – bíró, darabont, négy esküdt. Az ítéletet a darabont hajtotta végre. Ha valaki ellenszegült, az 

esküdtek lefogták és úgy is végrehajtották az ítéletet. Az ítéletnek, a bűn súlyosságától függően, három 

fokozata volt: csípős, borsos, égbekiáltós.
27

 Ez idő alatt a fiatalság tanult egy kis figyelmet, rendet, amely az 

egész évre, vagy az egész életre kihatott. (D.Z.) 

1950 után, a kultúrotthonban gyűltek össze próbálni. Itt ejtették meg a tisztségviselők választását is. Két 

beköszöntőt és két pénzbeszedőt választottak. 

A legények ünnep szombatján, vecsernye után, még egyszer összegyűltek, elpróbálták az éneket, s 

elindultak kántálni. Leghamarabb a lelkészi családot keresik fel. Utána két csoportra oszolnak. Egy csoport 

12-15 főből áll. Házasemberek is beállnak a legények közé. Az egyik csoport a falu alsó végéről, a másik 

csoport a falu felső végéről kezdi a kántálást. Minden háznál énekelnek, ahová behívják, oda bemennek. 

Az ajtóban énekelnek. Az ének után következik a beköszöntő vers:  
„Egy ily jeles estének néma csendjében,  

  Egy fényes csillag gyúl ki a Betlehemi mezőben. 

  Megszólal a mezőben angyalok trombitája: 

  Dicsőség szálljon Isten szent fiára. 

  Angyalok éneklik Isten dicséretét, 

  Énekszóval hirdetik Isten dicséretét. 

  Megszületett Jézus, Betlehem városában, 

  Egy vendégfogadó istállójában. 

  Édesanyja, kisdedét karjára vette, 

  Örömcsókot hintve a jászolba fektette. 

  Áldja meg az Isten határainkat, 

  És adjon békességet ennek a családnak, 

  Hogy fölvirradhasson a holnapi napra, 

  Úgy, mint karácsony, első-, másod-, harmadnapjára! 

  Ha az Istennek úgy tetszik, léptesse át 

  Kigyelmeteket az óesztendőből az újba! 

  Ebben pedig áldja meg, minél újabb áldásával! 

  Ezt kívánom gazduramnak a bekövetkezendő újévben” (Iskolás) 

Ha a gazda behívja a csoportot, akkor bemennek, s bent is énekelnek, a gazda kívánsága szerinti 

karácsonyi éneket. A gazda borral és kaláccsal kínálja meg a kántálókat. Mielőtt a bort elfogyasztanák, a 

kántálók közül valaki a következő pohárköszöntőt mondja: 

                                                 
24

. Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Bp. 1987. III. 550. o. 
25

 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára A- K  I. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. I. 311. o. 

26 A 2002 évi statisztikai adatokat Burus Györgynek, a mikefalvi Polgármesteri Hivatal titkárának köszönöm 

27 A pálcával kimért, enyhébb vagy súlyosabb büntetéseket jelölték így 
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„Legyen hála a jó Istennek, hogy megértük szent karácsony estét! 

  Úgy mint Krisztus urunknak születése estéjét. 

  Kívánom a tisztelt ház lakóinak, hogy ezen estét töltsék el örömmel, békességben, boldogságban. 

  És fölvirradjanak a holnapi napra úgy, mint karácsony első-, másod-, harmadnapjára. 

  Átlépve az új esztendőbe, 

  Isten adjon békességet, szeretetet, boldogságot ennek a családnak,  

  Szívívemből kívánom!”   ( Iskolás)
28

 

A gazda megköszöni. 

A kántálók megisszák a bort, tovább indulnak. Utánuk érkezik a két pénzszedő férfi. Egyik az egyház 

részére, másik a kultúrotthon javára gyűjt. A kapott pénzt beírják egy füzetbe, s a gazdával aláíratják. 

Miután mind a két csoport bejárta a falut, az úton találkoznak, s világi énekeket énekelve együtt indulnak 

a kultúrotthonba. Itt a bizottság előtt megszámolják a pénzt. A kultúrotthon részére kapott összegből 

kifizetik a cigányokat, akik a karácsonyi ünnepek alatt muzsikáltak. Borozgatnak, énekelnek, amíg jól érzik 

magukat. (F. M.) 

Karácsony szombatjának délutánján a gyerekek is járnak kántálni. A küszöb előtt egyházi énekeskönyvből 

tanult karácsonyi éneket énekelnek. Még kint az ajtóban köszöntőt mondanak, a Szabolcska Mihály versét: 

„Szálljatok le, szálljatok, 

  Betlehemi angyalok, 

  Zörgessetek meg ma este, 

  Minden piciny ablakot 

  Házikókba, palotákba 

  Egy örömet vigyetek, 

  Boldog karácsonyi ünnepet.” 

A kapott pénzajándékot saját célra fordítják. 

Bent a családi hajlékokban, a kántálás ideje alatt már ragyognak a karácsonyfák, alattuk sok szép 

ajándékkal. Valamikor nem így volt. „Nagyszüleink karácsonyfája egy napraforgó kórójába szúrt 

fenyőágakból állott, amelyet perec, dió, alma, cukorka díszített. Szüleink idejében az ajándékot a cipőkbe 

helyezték: almát, diót, süteményeket, pár darab cukorkát.  

Ma a kb. 190 cm magas karácsonyfát többnyire az „előszobá”-ban helyezik el. Ott mindenki 

gyönyörködhet szépségében, amikor jönnek a rokonaink, ismerőseink. Abban a családban, ahol 

kisgyermekek vannak a felnőttek díszítik fel a fát, meglepetésül, hogy a gyerekek gondolják azt, hogy az 

angyal hozta a karácsonyfát. Ahol nagyobb gyerekek vannak, ott ők díszítik fel, mert a felnőtteknek ilyenkor 

sok a tennivalójuk. A mostani karácsonyfa gömbökkel és szalagokkal van ékesítve. A viaszgyertya mellett 

ott van már a villogó villanygyertya is. Alma, dió már csak nagyon kevés karácsonyfának képezi díszét.  

Az ajándékok a fa alá kerülnek. Onnan majd mindenki megkeresi az övét. Közben kiderül az is, kitől 

kapta. A gyermekek is vásárolnak a szülőknek valami apróságot, de hasznos dolgot, amit a legnagyobb 

szeretettel adnak át.” (Sz.É.) 

Karácsony első napján minden megkonfirmált egyháztag templomba megy és úrvacsorát vesz. Első 

napján sem tánc, sem kántálás nincsen.  

Karácsony másodnapján rokonok, szomszédok, komák, férfiak, asszonyok csoportosan vagy egyénileg 

felköszöntik István nevű társaikat. Vecsernye után megállnak az ablak alatt s a következőket éneklik:  

„Az égen ragyog egy csillag, 

  Amely olyan szépen villog. 

  István ablakára mutat, 

  Így találtuk meg az utat. 

  Ezért bocsánatot kérünk,  

  Hogy ablakod alá jöttünk,  

  Bocsánatot, ezer jókat, 

  Érjünk, sok István napokat.”  (Iskolás)  

Miután ezt elénekelték, a házigazda behívja őket, s ott a következőket éneklik: 

„Nyílik az égnek ragyogó sugara, 

  Oszlik a fellegek sötét homálya, 

  A vidám szív a nap aranykoronája, 

  Tündöklik rajta, tündöklik rajta. 

                                                 
28

 A köszöntőket az adatközlők sorában említet iskolás ifjak írták le 
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  Tölthesd békében csendes végórádat, 

  István napokat érhess sokakat. 

  E jókat kívánjuk, szívből kívánjuk! 

  Minket a barátság erre határozott, 

  E jót kívánjuk, szívből kívánjuk!”   (Iskolás) 

Az énekeket elődeiktől örökölték, a köszöntőt is, amelyet bent mondanak el: 

„Mivelhogy István napja hozzánk is betére,  

  Eljöttem e háznak tiszteletére. 

  Alázattal kérem, ne legyek senkinek terhére, 

  Míg érek versem végére. 

  Isten, ki az eget hatalmadban bírod,  

  Kinek-kinek nevét könyvedbe beírod, 

  Írd fel István nevét fehér könyvecskédbe, 

  Ültesd a szerencse legfőbb szekerére, 

  Hogy éljen s virágozzon nemes családja, 

  Az Isten áldása szálljon le reája. 

  Mindezeket tiszta szívemből kívánom, 

  Hogy sok számos esztendőn keresztül 

  Érd meg nevednapját, erőben, egészségben, békében!„   (Iskolás) 

 

Karácsony harmadnapján ugyanezzel a forgatókönyvvel köszöntik a Jánosokat. 

Ünnepi tánc 

Karácsony másod, harmadnapján és újesztendőben ebéd utántól kezdve, istentisztelet alatti szünettel éjjel 

1-2 óráig tart a tánc. Ahova nem csak a fiatalok, hanem házasemberek is mennek. Mindazok, akik a 

kántáláskor a legényeknek pénzt ajándékoztak. Az asszonyok süteményt, a férfiak hazulról bort visznek 

magukkal, s tánc szünetében egymást megkínálgatják. 

Óesztendő – újesztendő. – Tüzeskerék 

A karácsonyi ünnepek elteltével kezdődött a fiatalság egy másik tevékenysége, a fa begyűjtése, a falu 

melletti legközelebbi dombra, az „Ólom” hegyére, valamint a tűzkerék előkészítése. A fiatal legények és 

iskolások, karácsony harmadnapjától minden nap mennek, és az előre kijelölt udvaron készítik a kereket. Fa 

vagy gumi, esetleg vas kerekeket szalmatekerccsel befonnak. Szilveszter estéjén kiviszik a megnevezett 

helyre. Odagyűl a falu legénysége. Az előre kivitt fahasábokból tüzet gyújtanak. Tűzcsóvát készítenek. 

Botok végére rongyot tekernek, motorinába mártják, a már lobogó tűz felé tartják. A lángra kapott csóvákkal 

a motorinával leöntött szalmakerekeket meggyújtják, és a hegyről a falu felé leeresztik. Este kilenc órakor 

engedik az első kereket, tíz órakor a másodikat, tizenegy órakor a harmadikat. Tizenkét órakor három 

kereket engednek le egyszerre. Ezzel is jelképezve, hogy eltemették az óesztendőt, elégették annak 

mindenféle gonosz szellemét.” (D.Z., F.M.) 

A kerekek leengedése közben a hegyen levő ifjúság népdalokat énekel. Eléneklik a „Himnusz”-t és az 

„Ezer éve annak…” címűt. 

A falu népe kiáll a kapuba, és ott fogadja a tüzeskerekeket.  

Az óesztendő búcsúztatása és az újesztendő köszöntése, egyes harangszóval és zajcsinálással történik. 

Óesztendő estéjén – tíz órától – a férfiak végigjárják a falut. Minden 50 méternél megállnak, és az 

Énekeskönyvből az „Oh, mily rövid ez az élet…”(101), „Szívem búsan miért remeg…”(102) kezdetű 

énekeket éneklik.  

Különösebb ó- és újesztendei szokások nincsenek, de van „tiltott étel”. Új év napján nem szoktak 

szárnyashúst enni, mert a hiedelem szerint egész évben hátrafelé mennek, nem haladnak, nem gyarapodnak, 

mert a tyúk hátrafelé kapirgál.  

Adatközlők: 

1992-ben: Bordi Erzsébet, Gergely János, Molnár Tünde, Ozsváth István, Szántó Sándor, Vass Lőrincz 

Sándor (iskolás). Szászcsávási születésűek, reformátusok, VIII. o. tanulók. A szokást a 

köszöntőkkel együtt tőlük gyűjtötte Ferenc Magda (F.M.), dicsőszentmártoni magyartanárnő 

1995-ben: Dézsi Zoltán (D.Z.), szül. 1948, Csáváson, református, technikus 

1999-ben: Szegedi Éva (Sz.É.), szül. 1982, Szászcsáváson, református, XI. o.  

Dicsőszentmárton, 2004. október 29. 
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Küküllőszéplakon 

 
 

A falu a Dicsőszentmárton-Szováta közötti országút mellett fekszik. Nevéhez méltóan, a Kis-Küküllő 

mente egyik legszebb fekvésű faluja. Benkő Samu itt töltötte gyermekkorát. Első szóbeli említését Györffy 

György 1325-re teszi.
29

 A XVI. század első felében a Martinuzzi György kíséretében levő horvát főurak 

közül itt telepedtek le a Petrichevich Horváthok, akik az unitárius egyházközségnek évszázadokon át bőkezű 

patrónusai voltak. Templomukat báró P. Horváth Miklós építette, 1699-ben. A református templom ennek 

háta mögé épült a XIX. század első negyedében. A két templom egymásnak hátat fordít, de egyiknek ablaka 

sem nyílik az út felé.  

A falu lakossága a 2002-es népszámláláskor 804 fő volt. Ebből román: 278, magyar: 390, roma: 136, a 

magyarok közül református: 378, unitárius: 12.
30

 A vidéken a falu lakóit „szépen lépő széplakiak”-nak 

hívják, akik generációkon át hagyományos szokásaikat ma is híven őrzik. Így a karácsony-újév ünnepkörét 

is.  

Karácsony nagy hetének első estéjén, a konfirmált legények egy fogadott háznál, a „kántáló házban” 

összegyűlnek. Megkezdik a karácsonyi kántálás előkészületeit. Az öregebb legények, a katonaviseltek 

közül „kántort” választanak, kinek tiszte az ének megkezdése volt. Régebb, a kollektivizálás előtt más 

tisztségviselőket is választottak: egy „baktert”, két „esküdtet”, egy „lapátbírót”. Őket a lapáttal feleskették 

(egy méter hosszú falapátot használtak e célra). 

Megszabták a rendet és a fegyelmet: 

Nagy héten a fonóházba, leányos házhoz járni – tilos.  

A kántálási próbákról elmaradni nem lehet.- 

A próbákon káromkodni, csúfot mondani, helytelenkedni – tilos.  

 

A bakternek kötelessége volt figyelni, és a lapátbírónak jelenteni az ilyen vétkek elkövetőit. Az esküdtnek 

kötelessége volt a vétkest a lapátbíró elé vezetni. Ez, a vétségek súlyától függően, kiszabta az előre 

megállapított büntetést. A lányos házhoz való járásért 25, káromkodásért 10 lapátbüntetés járt. Ha a lapátbíró 

kímélte a vétkest, és enyhén ítélt, ő is éppen annyi lapátbüntetést kapott. 

Karácsony szombatján, vecsernye után elindultak kántálni. A papnál, a bírónál, a jegyzőnél kezdték. 

Azután sorra, minden háznál folytatták. A kántálási csoporttól elmaradni legfennebb három helyen volt 

szabad. A választott leánynál és még két rokonnál. Aki ennél többször elmaradt, az 25 lapát ütésben 

részesült.  

 

A kapun belépve, az ablak alatt megálltak. Elénekeltek egy református karácsonyi egyházi éneket. Az 

előre kijelölt legény elmondta az alábbi köszöntőt: 

„E jeles éjszakának nemes csendjében,  

  Angyali ének hangzik fel a betlehemi mezőben: 

  Áldassék és örökké felmagasztaltassék 

  Az Izraelnek Ura, Istene, 

  Ki a kigyelmetek életére, és egészségére,  

  Vigyázott ebben a szintén  

  Elmulandó esztendőben. 

  Nagy hálaadással és dicséretmondással,  

  Nyílnak meg a mi ajkaink, 

  Mint hajdan az angyalok, így énekelnek: 

  No, az hegyek, halmok, fáknak levelei, 

  És e háznak rózsái, vitorlái, mind egybe hullának. 

  A halálnak mérgétől, keserű férgétől, 

  Isten megoltalmazta, őrizte kigyelmeteket, 

  És e szent jeles éjszakára juttatta, 

                                                 
29

 Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Bp. 1987. III. 561. o. 
30

 A népesedési és a 2003-as adatokat Bartha István igazgató-tanárnak köszönöm 
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  Úgy, mint Krisztus Urunk 

  Szent születése éjszakájára. 

  Egyen-egyen vidám arccal 

  Léptessen át az Újévbe. 

  Abban pedig áldja meg határainkat  

  Bő terméssel, sűrű kalangyákkal, 

  Legelőhelyeinket kövér fűszálakkal, 

  Szőlőtermő hegyeinket sok veder mustokkal. 

  A határainkon levő kalangyák hasonlítsanak 

  A paradicsomkertben levő cédrusfák leveleihez. 

  Mily sűrűn állnak ottan a falevelek, 

  Úgy álljanak a határainkon is 

  A megszámlálhatatlan sűrű kalangyák.  

  Legelőhelyeink pedig hasonlítsanak  

  A cédrusfák tövét benőtt szép, zöld füvekhez 

  És szép, zöld pázsitokhoz.  

  Oly szép füvek és pázsitok nőjék be,  

  A mi legelőhelyeinket, 

  És legyen „gunzsok”(?) barmok számára. 

  Szőlőtermő hegyeink pedig hasonlítsanak  

  A paradicsomkertben levő hármas csatornához, 

  Amely a világ kezdetétől fogva 

  Sűrű cseppekkel csepegett, 

  Oly sűrű cseppek facsarodjanak 

  A mi szőlőgerezdjeinkből is.  

  Ezeket a jókat kívánom 

  A kigyelmetek számára. Éljenek sokáig!”
31

 

 

 
 

 
12. Képeslap 

 

A beköszöntő legényt és a kezest behívják, egyes lányos háznál az egész csoportot. Kaláccsal, borral vagy 

pálinkával kínálják meg őket. A kántálóknak lepényt és pénzt ajándékoztak. A pénzt a kezes vette át és 

vezette be a füzetbe. Ebből fizették a másod és harmadnapján a muzsikusokat. A lepényt egy legényecske 

zsákjába gyűjtötte. Abból áldomásiváskor és a tánc szünetében fogyasztottak. Kántálás után a kántálóházban 

összegyűltek. A pénzből bort vettek. Áldomást ittak. 

Időközben a körülmények változtak. A történelem szele ide-oda csapongott, de Széplakon a kántálás 

szokása változatlan maradt. 2003 karácsonyán is azzal a sorrenddel és köszöntővel kántáltak a legények, 

mint harminc évvel ezelőtt az elődeik. Csupán jelentéktelen módosulás állott be. Akkor földműves ifjak 

jártak, most a mezőgazdaságban dolgozó ifjak mellé, ingázó munkás ifjak, és a faluból tanulni járó diákok is 

csatlakoznak. 2003-ban, amíg a beköszöntő a versét elmondta, addig a csoport már a szomszédban énekelt. 

Mire az éneket elvégezték, a köszöntő már ott verselt. Így folytatták végig a falun. Kivételt képezett, ha az 

egész csoportot behívták a köszöntővel együtt. 

Első napján, ma, vecsernyei istentisztelet után, a kollektivizálást követően, a házasemberek ugyan ezzel a 

köszöntővel kántálnak az egyház javára. 

Régebben, 1960 előtt, a magyarokon kívül, a romák is jártak kántálni. Roma ifjak és asszonyok csoportja, 

karácsony első napjára virradó hajnalban Csurkuj Jenő vezetésével indultak el kántálni. A rokon és ismerős 

magyar családok ablakai alatt szép csendben, észrevétlenül megálltak. Előbb roma nyelven, majd magyarul a 

következőt énekelték: 

                                                 
31

 A kántálási köszöntőt Gergely Mihályné, Kerekes Anikótól jegyeztem le. Leányka korában, szülőfalujában, Gogánváralján, 

édesanyjától: Kerekes Jánosné, Dani Rebekától tanulta. Széplakra jővén férjhez, magával hozta, s a legények tőle tanulták meg. A 

vidéken vándorköszöntő lett belőle. Szószerinti, kisebb-nagyobb változatával, Vámosudvarhelyen, Bonyhán, Désfalván, 

Haranglábon, Szőkefalván, unitáriusok, reformátusok, római katolikusok, karácsony szombatján, vagy első napján ezzel 

kántálnak. 

1972. január 2-án, mint szőkefalvi lelkész, második filiámban, a Széplakkal kelet felé szomszédos Vámosudvarhelyen szolgálva, 

a köszöntő szószerinti példányát jegyeztem le, az 1926-ban született id. Szász István útmunkás hívemtől. Utódom, Nagy László, 

az 1990-es évek elején újragyűjtötte. Adatközlője id. Szász István hasonnevű tanárfia volt. A köszöntő a Magyar Karácsonyok 

(Marosvásárhelyen 1997) című kötet 172. oldalán, nyomtatásban is napvilágot látott. Apáról-fiúra szállott, de eredetiségéből egy 

szót sem veszített. 
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„Elindult Szűz Mária Betlehem városába, 

  Betért egy gazdag kovácshoz szállást kéregetni. 

  Szállást nem adhatok, mert sok vendégem van, 

  Mert én szállást nem adhatok, mert sok vendégem van. 

 

  A gazdag kovácsnak van egy jó kis báránya, 

  Elvezette Szűz Máriát barmok jászolához. 

  Tizenkét órakor megszületett Jézus,  

  Tizenkét szép őrző angyal őrzi a kis Jézuskát, 

  Tizenkét szép őrző angyal fonja a bokrétát. 

 

  Ébredj gazda, ébredj e jeles éjszakán, 

  Nézd meg mi van a kapud előtt 

  Egy szép arany almafa. 

  Angyalok hirdetik, madarak csicsergik, 

  Megszületett Isten fia, világ Megváltója.”
32

 

 

Kiskarácsonyi ünnep a Székely Károly 

Szakközépiskolában (2004) 

 

A család tagjai kalácsot, pénzt nyújtottak ki a tisztelgőknek. 

Karácsony első napjára virradó hajnalban a magyar legények szeretőjük kapuját fenyőággal kidíszítették. 

Ez már komoly házasodási szándékot jelentett. 

Karácsony első napján, délután minden megkonfirmált református és unitárius egyháztag úrvacsorával 

élt, ezért tánc nem volt. 

 

Karácsony másod és harmadnapján, az Istvánokat és Jánosokat zeneszóval köszöntötték komáik, 

barátaik. 

Óesztendő estéjén a leányok egy tojást ketté törtek, a fehérjét betették egy pohár vízbe. Ha olyan lett, mint 

egy gyerekfej, akkor az illető a következő évben férjhez megy. 

Éjfélkor a két harangszó között – az óesztendő temetése, az újesztendő köszöntése – szünetében – az 

asszonyok előre elkészített 2-3 ujjnyi szalmatekerccsel a gyümölcsfák tövét bekötötték, hogy bővebben 

teremjenek.  

Az újesztendő időjárását Széplakon is a hagymakalendáriumból jósolják. 

A legények a faluhoz közel eső szőlőhegy oldalán a kalibákat meggyújtották. 

 

Adatközlők:  

1971-ben: 

Gergely Mihályné Kerekes Anikó, szül. 1891, Gogánváralján. Széplakra jött férjhez, háztartásbeli, 

református, VI. o. 

Gergely Jánosné Gergely Zsuzsika, szül. 1923, Küküllőszéplakon, háztartásbeli, református, VI. o. 

Gergely János, szül. 1925, Küküllőszéplakon, földműves, unitárius, V. o. 

Molnár Sós István, szül. 1914, Küküllőszéplakon, földműves, református, VI. o. 

Csurkuj Jenő, szül. 1926, Küküllőszéplakon, kőműves, református, roma, IV. o. 

 

2004-ben: 

Bartha István, iskolaigazgató, szül. Péterfalván, Küküllőszéplakon 

 

Gyűjtés helye és ideje: Küküllőszéplak, 1971. november 7 – december 26 

2004. október 24. 

Dicsőszentmárton, 2004. október 2. 

                                                 
32

 A „szálláskereső” éneket Csurkuj Jenő az előtte járt idősebb nemzedéktől tanulta. Hajdan az öreg romák is ezzel köszöntötték 

rokonaikat és az ismerős magyar családokat 

Ezt az éneket 1972. január 2-án ugyanezzel a szöveggel és dallammal énekelték a vámosudvarhelyi magyar asszonyok 
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Salló Szilárd: 
egyetemi hallgató, néprajz-magyar szak (IV. év) 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

 

 

Az angyalozás szokása Csíkmadarason 

 

Csíkmadaras Erdély keleti részén, a Csíki-havasok hegyvonulata és a Hargita hegylánca által körülzárt 

Csíki-medencében helyezkedik el. Az Olt mentén egybeépült hat település, vagyis a hat község egyike. Ez a 

hat település az Olt folyását követően észak-dél irányban a következőképpen helyezkedik: 

Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és legalul Csíkmadaras. 

Csíkmadaras szomszédja délről Csíkrákos, amelytől a nagy kiterjedésű Sósrét választja el. A 

megyeközponttól, Csíkszeredától 16 km-re északra, Gyergyószentmiklóstól pedig 38km-re esik. 

Tengerszinti magassága 695-705m. Csíkmadaras határos még keleten Csíkszentmihállyal, délkelet felé 

Vacsárcsival, délen Göröcsfalvával. Nyugati szomszédai a Hargita-hegység nyugati aljában elterülő Zetelaka 

és Kápolnásfalu. A település szerkezetileg elég tömör és egységes. Legnagyobbrészt az Olt jobb partján, a 

Hargita-hegység felőli oldalon terül el. A falut nyugat-keleti irányban átszeli a Hargitából eredő bővizű 

Madaras-pataka, amely a falu között két ágra szakadva ömlik az Oltba. A falunak majdnem a közepén megy 

át az úgynevezett "székely körvasút", a Brassó-Madéfalva-Déda vonal, amelynek az itteni szakaszát 1907-

ben adták át a forgalomnak, bekapcsolva ezzel Madarast az országos vasúti hálózatba. A vasútállomás a falu 

déli részén található. Az ugyancsak észak-dél irányú országút a falu keleti részét érinti, kettévágva az Újfalu 

nevű tizest. Csíkmadaras ugyanis tizesnek nevezett falurészekből áll. Ezek a tizesek az évek során alakultak. 

Még ma is a falu négy tizesből épül fel, azonban ez a megnevezés mára már feledésbe merült. A mai tizesek 

a következők: Köves utca tizes a belőle ágazó több utcával, Egervárra, Felszeg és Újfalu. A települést havasi 

legelők és erdők határolják, magukba foglalva a Madarasi Hargita 1801 méter magas csúcsát is, Ide tartozik 

a "madarasi menedékház”-nak nevezett kiépülőben levő üdülőhely is. 

 

A falurendszer kialakulása Csíkban a XII. század végén, a XIII. század elején következett be. Így 

Csíkmadaras is 1200 körül válhatott településsé. Azonban első hiteles okleveles említése csak 1567-ből való. 

Orbán Balázs is ír Csíkmadaras keletkezéséről A Székelyföld leírása című művében: „Madaras nagyon régi 

telep, a székely krónikában, a rákosi gyűlés leírásánál az ott képviselt helységek közt Madarasfölde is 

említve van, mi annak már Sz. István ideje előtti létére utalna, ugyanott említve van az is, hogy Madarasi 

Zemere 1065-ben a kereszténység ellen fegyvert ragadván Béla király által legyőzettetett."
33

 Orbán Balázs 

állítása azonban később megdőlt az új történelmi bizonyítékok felfedezése miatt. A régészeti kutatások 

megállapították, hogy a falu régen talán Madaras melyékén, Madaras szádánál, a mostani Szent Antal 

kápolna körüli részen helyezkedett el, a mai településtől úgy 3-4 kilométerrel nyugatabbra. 

 

Egy a Madaras név eredetére utaló bizonyítéknak számít Fazakas Ágnes a '70-es évek végéről származó 

írása is: "A falu nem volt ott, ahol most van, hanem fent a Hámortetőn, a Fingorom dombjától kimenet, a 

falutól balra, ami alatt most folyik a Madaras-pataka. Jobbról a domb alatt terült el a fejedelem kertje, amit 

ma így hívnak. Tőle balra, ahol ma az úgynevezett Vápesz terül el, abban az időben egy nagy gyönyörű, kék 

vizű tó volt, ami akkor még a fejedelem kertjéhez tartozott, ma a tó helyén legelő van, ahol nyáron a falu 

lúdjai tanyáznak. A mostani falu helyén akkor ingoványos tó volt, ahol rengeteg madár tanyázott. A falu is 

innen kapta a nevét. A falu megnevezése az évek folyamán nem változott, a Csík-előnevet a többi hasonló 

nevű településtől való megkülönböztető jegyként kapta.” 

 

Csíkmadaras nagy részét magyar anyanyelvűek lakják. A falunak 1977-ben volt a legtöbb lakosa: 2442 fő. 

Azóta valamivel csökkent a lakosság száma. Napjainkban 2300 fő körül van. A falu Felszeg nevű részében 

60 lelkes sátoros cigány közösség él. Rajtuk kívül 5-6 a magyarsághoz hasonuló házi cigány is lakik. 

Felekezeti szempontból azt lehet megállapítani, hogy a falu 98%-a római katolikus vallású, csupán 2-3 

személy ortodox és református, Néhány cigánycsalád tagjai nincsenek megkeresztelkedve. 

 

Csíkmadarason foglalkozás terén a földművelés-állattartás a meghatározó. Emellett a helybeliek közül 

sokan csíkszeredai és balánbányai munkahelyekre ingáznak. A településen tejfeldolgozó-kisüzem, a 
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 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása I (XVII. Az Olt felvölgye). Pest, 1868. 85. o. 
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fafeldolgozó-üzem, pékség, gáter Munkalehetőséget biztosít. Jellemző még az erdőkitermelés, viszont az 

1860-as években még jelenlevő fazekasság mára már teljesen eltűnt a faluból. 

 

Madaras egyik érdekessége a libanyáj vagy pipecsorda, amely Csíkban egyedülálló. Egy 1999-es adat is 

bizonyítja, hogy nyaranként a libapásztor naponta 200 libát és pipét is kihajt a legelőre. 

 

A településre egy jól kialakult infrastruktúra jellemző. A településképet meghatározó épületek a 

művelődési otthon, a központi iskola és a volt felekezeti iskola, a Mihálcz-féle üzletház, a szövetkezeti 

áruház és az északi falurészen magasodó, kőkerítéssel övezett római katolikus templom. 

 

A falu a művelődés terén sem marad alul, hiszen iskolakórussal, vonós- és fúvószenekarral, valamint helyi 

néptánc együttessel is rendelkezik. A falu hagyományosnak nevezhető szokásokkal is rendelkezik. Minden 

év őszén megrendezik a fiatalok számára a szüreti bált, a kosaras bált, amelyen általában a középkorú 

korosztály vesz részt. Már három évtizedes múltra tekint vissza a korosztály-találkozók szervezése. Az 

ötvenévesek találkozóját először – az 1921-ben születetteknek – tartották meg. 

 

Csíkmadarason élő népszokás, amelynek múltja és jelene egyaránt ismeretes, az angyalozás vagy más 

néven szentjánosolás. 

 

Az angyalozás szokása Keresztelő Szent János nevéhez kapcsolódik, akinek neve napját június 24-én 

ünneplik. E szokás egyfajta gyermekjátéknak is nevezhető, de ugyanakkor vallásos jellegű népszokás, 

amelynek központi témája a Szent János- kultusz. 

 

Dolgozatom megírásában segítségemre volt a csíkmadaras nyugdíjas helyi tanító, Miklós Márton, aki e 

szokás múltjára vonatkozóan elmondotta, hogy az angyalozás a faluban már 1924-1925-ben élt. Kijelentését 

azzal a ténnyel is alátámasztotta, hogy ő ekkor kisgyermekként vett részt e népszokásban. Az angyalozás 

időpontja habár június 24-re tehető, már az ezt megelőző nap megkezdődnek az előkészületek. A falu 

különböző utcáiban az ott lakó emberek rudakból és lécekből sátorszerű kalibákat állítanak fel, amelyeket 

szőnyegekkel és zöld ágakkal borítanak, virágokkal díszítik azt. A kaliba tetejére pedig keresztet állítanak. 

Ezekbe az építményekbe egy kis oltárt és padokat helyeznek el. Az oltárra gyertyát és virágot Máriát 

ábrázoló szentképet tesznek. E lombsátrakban 23-án este az illető kalibához közelebb lakó szomszédok 

közös imára gyűlnek össze. A faluban évente tíz, tizenkét kalibát emelnek és mindig annyi csoport járja a 

falut, ahány kalibát felállítottak. Ezeket a falu különböző pontjain helyezik el. 

 

Az angyalozás szokásának nyolc aktív résztvevője van. A résztvevők faluközti felvonulása a 

következőképpen történik: elől megy egy székelyruhába felöltöztetett csengettyűs kisfiú. Őt követi a földig 

érő fehér ruhát és ezüstszínű koronát viselő királynő. Mögötte haladnak az angyalok. Elsőként a 

nagyangyalok, akik kékszínű ruhában vannak. Majd a középső angyalok, akik rózsaszínbe, végül pedig a két 

kicsi angyal, akik fehér ruhát viselnek. Mindannyiuk közül a királynő a legidősebb. Ahogy az angyalok neve 

is mutatja, a nagyangyalok idősebbek, körülbelül tíz éves lányok. A középső angyalok náluk két-három 

évvel fiatalabbak, míg a kicsi angyalok még óvodások, négy-öt évesek. Mindegyik angyal földig érő ruhát, 

és a ruhájának megfelelő színű koronát visel. Az angyalok a szokást megelőző estén a királynőnél alszanak 

és másnap, vagyis 24-én hajnalban együtt indulnak felkeresni a lombsátrakat. 

 

Az angyalozás teljes egészében énekekből épül fel. Ezek az énekek többek közt Máriáról, Jézusról és 

Szent Jánosról szólnak. Mindegyik angyalcsapat ugyanazokat az énekeket adja elő. Az angyalok a lombsátor 

felé haladva Szent Jánost dicsőítő dalt énekelnek: 

“Oh, Szent János édes atyánk az egekből tekints reánk 

Téged köszönt minden virág, oh, Szent János édes atyánk. 

A pusztában vadak között, huszonhárom esztendő közt, 

Voltál imádságok között, ó Szent János mi szerelmünk.” 

 

Előzőleg a kaliba körül jelenlevők imádkozva és egyházi énekeket énekelve várják az angyalozókat, a 

kalibához megérkezve megállnak és egymás mögött maradva hallgatják meg a királynő énekét:

“Ma szent János napja Istent fölvirrassza, 

Mert édesapánknak ma van nevenapja. 



 42 

Mi hát megtiszteljük egy-két verseinkkel 

Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek. 

Kik ide gyűlt népek Istent dicsérjenek 

Dicséret dicsőség mennyben az Istennek és a drága szűznek.” 

 

A királynő éneke után következik a nagyangyalok éneke, akik a királynő felé fordulva éneklik: 

“Fejött a nap mára az ég táblájára, 

A fényes csillagnak tüzes piacára. 

Örvendj szívem, örvendj, várakozzál mára,  

A dicső szent János nevének napjára. 

Itten van egy diák drága menyegzője 

A mi bűnös lelkünk gyógyító ereje. 

Ti ma itt nem fogtok komédiát látni, 

Hanem szent Jánosról egy-két szót hallani 

 

A felállás ez után annyiban változik, hogy a középső angyalok éneke alatt a nagyangyalok hátrafordulnak, 

tehát a középső angyalok a nagyoknak éneklik dalukat: 

“Ó, szomorú Jézus angyalok öröme, 

Mily dobog a lelkem, bánattal van tele. 

Csontjaidat járja lelkemnek gyötrelme,  

Amely reád rohan a halál félelme. 

Immár elmaradtál szerelmes atyádtól, 

Látván megfosztatván hív tanítványaidtól. 

Látom szent orcádot éppen elsárgulva,  

Kegyes szemeidet sírásba borulva. 

Ég és föld tengere most csodálkozzatok 

A ti szent angyali égből leszálljatok, 

Égből leszálljatok és csodálkozzatok.” 

Ugyanez történik a kicsi angyalok esetében is. A középsők szembefordulnak a kicsikkel, és a kicsi 

angyalok feléjük éneklik terjedelemben jóval rövidebb éneküket: 

“Olyan kicsi vagyok, még szólni sem tudok, 

Mégis az Istennek dicséretet mondok. 

Dicséret, dicsőség mennyben az Istennek 

És a drága Szűznek.” 

Miután megtörtént a kicsi angyalok éneke is, azután következik a királynő köszönő éneke, búcsúja: 

“Köszönöm, hálálom, ti ezt hallgattátok, 

Csekély verseinket meg nem utálátok. 

Remélem, hogy rosszat nem is tanulátok. 

Mi innen elmegyünk, ti itt maradjatok, 

Az Isten áldása szálljon ti reátok, 

Szálljon ti reátok, s maradjon rajtatok.” 

Ezt követően a közönség süteménnyel és pénzzel ajándékozza meg az angyalozókat, majd azok 

visszaindulnak a plébánia udvarára, és ott bevárva a többi csapatot zárják az eseményt. 

A szentjánosolás egészen a ’40-es évekig hagyományos szokásnak számított. A II. világháború és a 

kommunista rendszert követő időkben betiltódott, hamarosan kihalt. Érdekes jelenségként 1990-ben újra 

felbukkant, amikor is Miklós Márton tanító feleségével és néhány ismerősével együtt közös elhatározás 

alapján felújította ezt az ősi szokást. Nem volt lejegyzett adatuk, a szokással kapcsolatosan, ezért teljesen 

emlékezetből idézték fel az angyalozás eseményeit, szövegeit. Miután megtörtént a szövegek lejegyzése 

gyermekcsoportokat toboroztak össze, és tanítani kezdték az énekeket. Azóta több mint egy évtized telt el, a 

szokás fennmaradt. Napjainkban már a kislányok szinte teljesen önállóan tanulják be a szövegeket. A 

nagyobbak a náluknál kisebb nemzedékeknek megtanítják az énekek szövegeit. Így évről évre újra és újra 

megszervezik az eseményt. 

Csíkmadaras az angyalozás szokásával jól behatárolható, hiszen e téren egyedinek számít. Ez a 

néphagyomány még megtalálható a környező településen is [Csíkszentdomokoson, lásd dr. Balázs Lajos 

írását, valamint a Bányai János szerkesztésében (1931 és 1943 között) megjelenő Székelység című havi 

folyóiratot – B.J.], de ebben a formájában csak Csíkmadarason él. 
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Interjú (Kérdőív) 

S. Sz. : Az első kérdésem az angyalozással kapcsolatban az lenne, hogy tudomása szerint mióta él ez a 

szokás itt Madarason? 

 

M. M. : Én kisgyerek voltam, akkortól emlékszem, hogy létezett, valószínűleg azelőtt is, azt nem tudom 

megmondani, hogy mióta, de 1924-25-ben már tudok róla, hogy ezt énekelték, játszották már a gyerekek. A 

gyerekeknek a műsora, az angyalozás gyermekjátéknak tekinthető. Van egy királynő az élen. Előtte megy 

egy fiúcska, csengetve. Utána jönnek az első angyalok, a nagyobbak: kettő rózsaszínbe vagy kékbe öltözve. 

Őket követik a második angyalok, a középsők más színbe öltözve, s a sor végén vannak a hátsó angyalok, a 

kicsi angyalok. Ez az összetétele ennek a csoportnak. 

 

S. Sz. : Hallottam, hogy megszűnt egy idő után... 

 

M. M.: Na, jó, most pont arról beszélek. A 1930-as években még nagy divat volt. Nagyon szerették ezt a 

faluba. 40-ben, úgy-e a bécsi döntés után, bejöttek a magyarok. Változott a művelődési irányzat, úgyhogy 

ezt a már nem vették komolyan és lassan kimaradt az angyalozás. A 40-es években: 41, 42-ben már nem 

volt. Na, aztán így kimaradt a szentjánosolás. Akkor jött a háború. Utána a kommunista rendszer. Még 

ilyesmire gondolni sem szabadott a pedagógusoknak. Teljesen kihalt 1990-ig. Sokat foglalkoztam én is a 

folklórral. A gyűjtemény már ’72-ben megkezdődött. Azon gondolkoztam, mert a fülemben csengett, 

gyermekkoromban énekeltük. Én voltam a csengettyűs, Margit néni volt az egyik angyal, András Ágnes néni 

volt a másik angyal, s hárman összetettük a fejünket. Hogy is volt? Addig-addig – egyik így énekelte, a 

másik úgy énekelte – , hogy szépen megszületett teljesen, ahogy volt emlékezetünkben. Hát most engedik. 

Ezt most újítsuk fel. Lekottáztam az egész anyagot. A szöveget leírtuk. „Előállítottuk” a műsort teljesen, s 

akkor szerveztük be a gyermekeket. Egy csoportot összehoztunk, s megtanítottuk. Csodaként hatott a 

faluban, mert az volt a feltétel, hogy amikor a nap kel, akkor már énekelnek, már az úton vannak. 

 

 

Adatközlő: 

Miklós Márton, ny. tanító, szül. 1923, Csíkmadarason 

 

Felhasznált irodalom: 

Pál-Antal Sándor – Ördögh Imre – Balázs Dénes – Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu 

hét évszázada. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1996 

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. II. kötet. Csík-, Kászon-és 

Gyergyószék. Hargita megye. Nap Kiadó, Bp., 2000 

Székely László: Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Kiadta Dr. Ákos Géza igazgató 
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István Lajos 

ny. néprajzkutató 

Korond 

Útban hazafelé karácsonykor, a szeretet ünnepén
34

 

Korond község elöljáróságánál dolgoztam. Népmozgalmi tisztviselő voltam. 1944. augusztus hónapnak 

vége felé Komonyi Lajos főjegyző úrtól azt a parancsot kaptam, hogy a hozzám tartozó népmozgalmi 

nyilvántartásnak az anyagát csomagoljam be egy ládába – ládát adtak – úgy, hogy szükség esetén tudjak 

hozzáférni. A községi katonai és más ilyen irányú személyi lapok mind az én kezelésemben állottak.  

Szeptember 5-én, éjszakára, telefonszolgálatra osztottak be a községházára Lőrincz Zsiga Sándor 

altiszttel. Éjféltájban az ajtón dörgöttek. Két fegyveres katona jött. A parancsot felmutatták, hogy nekem a 

nyilvántartás anyagával azonnal indulnom kell a parajdi vasútállomásra. Venczel Ignác bácsi, egy öreg 

korondi lakos, már lovas fogattal a községháza kapuja előtt állott. Ekkor már nem sok lovasfogat volt. A 

ládát a szekérre kitettük és elindultunk le a parajdi vasútállomásra. A kapunk előtt megálltunk. Gyorsan a 

katona kuferomba beleraktam a legszükségesebb ruhaneműt és a télikabátomat, egy darabocska szalonnát s 

kenyeret. Édesapámtól és a két leányka testvéremtől elbúcsúztam. Mind nagyon sírtunk. Ekkor már a belső 

szobánkba a német távbeszélő katonák be voltak szállva. Házunk mellett a nagybátyám telke foglyokkal tele. 

Édesapámnak azt mondtam: „Amit csak tud, mindent rejtsen el!” Alig tudtunk leérkezni a parajdi 

vasútállomásra, olyan nagy volt az úton a forgalom. Tiszta volt az égbolt, és a telehold szépen világított, ez 

volt a szerencsénk. 

Reggel 6 órakor az Udvarhely vármegye területéről az összes népmozgalmi nyilvántartó Parajdon volt. A 

vasútállomáson ismerkedtünk és tanakodtunk, hogy vajon mi lesz a további sorsunk. Udvarhely 

vármegyéből 36-on voltunk. Három katonatiszt vett minket pártfogásba: Csiki Ágoston zászlós 

Gyergyócsomafalváról, Kovács György zászlós budapesti születésű, Alsósófalváról Gyarmati József 

hadapród őrmester. Szép tiszta idő volt. Felpakoltuk a ládákat a keskenyvágányú vasút egyik fedetlen 

teherszállító vagonjába. Ezzel vittek be Marosvásárhelyre, a nagy vasútállomásra. Itt átpakoltunk két 

marhaszállító fedett vagonba. Innen vittek Dédára. Csíkból már lejött az utolsó vonat. Ez után csatoltak. 

Egészen szeptember 29. délutánjáig vagonlakók voltunk. Hosszadalmas lenne mindazt leírni, hol és merre 

hordóztak. Az a „szerencse” is ért, hogy szeptember 16-17-i nagy bombázásokban is ott lehettünk 

Budapesten. Az isteni gondviselés velünk volt és megmaradtunk. 

Szeptember 29-én, Tolnanémedin, a kultúrotthonba menekített, szigorúan bizalmas népmozgalmi 

nyilvántartásainkat úgy beraktuk, hogy azt többet soha egyikünk sem látta. Minket, harminchatunkat 

széjjelosztottak a községben magánházakhoz. Közös konyhát létesítettek, itt elég jól élelmeztek. Az orosz 

hadsereget itt vártuk egészen november utolsó napjáig. Tolnanémediről indultunk el hazafelé december 3-án. 

Csiki Ágoston zászlós feleségével, két leánykájával és legényével, Csala Vencellel. Én, István Lajos 

Korondra (24 éves), Körtefái János (57 éves) Székelyszentkirályra, Bokor Árpád (24 éves, paralízises volt) 

két mankóval (istáppal) Zetelakára. Pénz, élelem és igazolás nélkül a jó Isten gondviselésére bíztuk 

magunkat. Gyalog jöttünk Tolnanémediről Nagyváradig. Innen Kolozsvárra vonattal. Csiki zászlósék 

Kolozsvárról visszamentek Magyarországra. Többet soha sem hallottunk egymásról. Mi hárman, Körtefái, 

Bokor és én, István Lajos Kolozsvárról újból gyalog vettük az irányt hazafelé. Egy ember azt tanácsolta 

nekünk, hogy jöjjünk ott, ahol magyar terület volt.  

Kolozsvárról délutánra Apahidára érkeztünk. Ott egy kapuelőtti kispadra leültünk. Pihentünk. Egy 

leányka három kicsi lepényt hozott és nekünk adta ezekkel a szavakkal: „Asztá pománé.” Megköszöntük és 

megkérdeztük, hol lakik. Nem messze laktak. Elmentünk „hozzuk” és megkérdeztük az édesapjától, nem 

adna-e éjszakára szállást. Az ember szívesen adott, csupán az volt a baj, hogy ők is sokan voltak a családban. 

A nagyobbik fiú az istállóban aludt a bivalyoknál. Azt mondta, ha nekünk is jó lesz, ott maradhatunk. Ott is 

maradtunk. Az embert "Pás Vaszile csel negru"-nak hívták. A nevét azért mondta meg, mert kellett menjünk 

vele a községi bíróhoz, hogy bejelentsen, csak így volt szabad idegeneknek helyet adni. A bíró nem valami 

szívesen fogadott, de azért megengedte. A bírónak a lakásán volt egy tanító, aki azt mondta: nem helyet kell 

adni nekünk, hanem kiverni a faluból. A szállásadónk nagyon védelmezett minket. Amire visszakerültünk a 

szállásra, kész volt a vacsora. Paprikás pityókatokány volt puliszkával. Ekkor ettem először pityókát 

puliszkával, ez akkor nagyon finom étel volt. A tokány kicsi korondi rigótányérokban volt. Olyan jól esett a 

korondi edényt látnom. Korondon ezen kicsi tányérokat a gyermekek részére készítették. Ma is 

rigótányérnak nevezik a kicsi tányért.  
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 Részlet: Emlékek az életemből című önéletírásból 
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Az istállóban jól aludtunk. Reggel karácsonyszombatjára ébredtünk. A háziasszony már sütötte a 

karácsonyi kalácsot. A kemence tüze már égett. Nekünk reggelit adtak, jó meleg forró tejet. Addig nem 

engedtek el az útra, amíg az útravaló lepényeket az asszony a kemencéből nem szedi ki. Egy-egy kicsi 

lepényt sütött a mi részünkre, amelyekbe dinsztelt káposztával voltak megtöltve. Ilyent nem ettem soha 

életemben, de nagyon ízlett. Olyan kedvesek voltak hozzánk, hogy mindég csak hálával tudok gondolni ezen 

családra.  

Estére átjöttünk Szamosújvár mellé, Kérőbe. Nem tudtam szemrevételezni, mekkora település lehet Kérő. 

Azt mondták nem nagy. Egyik kapuban ember állott. Mindjárt meg is szólítottam románul, hogy nem tudna-

e szállást adni. Az illető magyarul szólalt meg, észre vette, hogy nem vagyunk románok. Be is mutatkozott. 

Arra emlékszem a vezetékneve Kántor volt. Behívott a lakásukba és örömét fejezte ki, hogy a szent 

karácsony estén három vándornak szállást adhat. Volt két nagy fia és egy szép nagy leánya. A felesége is, 

gyermekei is nagyon örvendtek nekünk. Elmondtuk, hogy nekünk „állataink” vannak, ezeket magunkon 

hordozzuk és félünk attól, hogy nehogy őket is eltöltsük velük. Azt felelték, hogy nekik is van. A háború 

szegénységet, rühöt, más betegségeteket és tetvet termel. 

Jó meleg mosdóvizet csináltak. Megborotválkoztunk, megmosakodtunk. Eközben az asszony készítette a 

vacsorát, ami finom „disznókőccség” illatot terjesztett. Nem is csalódtunk, mert véres-májas-kolbász volt 

puliszkával. Olyan jó hazai illata, íze volt, hogy teljesen otthon éreztük magunkat. A vacsora után a bor is 

előkerült. A fiatalok sem mentek sehova. Éjfélutánig szórakoztunk. Másnap reggelit adtak. A jó házifőtt 

pálinka sem maradt el mellőle. Nem akarták, hogy eljöjjünk. A fiatalok mindenképpen úgy akarták, hogy az 

ünnepeket együtt töltsük el. Nem tudtunk kérésüknek eleget tenni, mert két nappal későbben érkeztünk volna 

haza.  

Ahogy ezektől a kedves népektől búcsút vettünk és kiálltunk a nagyútra, azon pillanatban jött egy orosz 

teherautó. Intettünk és meg is állott. Felvettek és elhoztak Désre. Útközben Körtefái Jancsi bácsi egyebet 

nem beszélt csak azt, hogy a karácsony nem karácsony töltött káposzta nélkül. Désről eljöttünk Kozárvárra. 

Ahogy az utcán mentünk, szembe találtuk magunkat a templomból jövőkkel. Dél volt éppen, az ebéd ideje. 

Az egyik embertől megkérdeztem: ismeri-e Goron Gábort? Azt mondja igen. Ahajt laknak ne, ahol az a nagy 

cserepes csűr van. Mondom a többieknek: én bemegyek Gáborhoz, lám, idehaza van-e s megismer-e. Ti 

addig ide a kapu eleibe, a kicsi padra üljetek le. Úgy is lett. Leültek és én bementem. Amikor az ajtón 

beléptem, Gábor és az édesapja a kanapén ültek, az ebédre megterített asztalnál. Gábor, ahogy meglátott, az 

asztal mellől felugrott, hozzám jött. Összeölelkeztünk és többször megcsókoltuk egymást. Gábor mindjárt el 

is mondta a családban, hogy a katonaságnál, amíg együtt voltunk, milyen jó barátságba kerültünk. Mindjárt 

tuszkoltak szülei, felesége az asztalhoz. Én elmondtam, hogy még két barátom kint van a kapuban, a 

sorstársaim. Azokat is behívták. A nagy találkozás pálinkával kezdődött, töltött káposztával folytatódott és 

borral végződött. 

Készülődni kezdtünk az indulásra. Nem akartak elengedni, de mi azt mondtuk, ha csak a következő faluba 

jutunk el, akkor is már közelebb vagyunk az otthonunkhoz. Eljöttünk, de meg is bántuk. János bácsi az egész 

délutáni úton csak a töltött káposztát emlegette, hogy milyen jó volt.  

Szürkületre érkeztünk meg Csicsószentmihályra. Bokor Árpádot el is hívta a bírónak a fia szállásra, de 

nekünk Jancsi bácsival senki sem akart szállást adni. A faluvégén egy magyar asszony ígérte volt, hogyha 

egyebütt nem kapnánk, menjünk vissza. Nem kaptunk. Visszamentünk. Ekkor már a férje is odahaza volt. 

Az asszony az ígéretét megbánta. A férje is azon volt, hogy menjünk és keressünk egyebütt helyet. Mégis 

aztán hosszú könyörgésünk után beleegyeztek, hogy aludjunk náluk. Vacsorára töltött káposztát 

melegítettek. Mikor kitették a vacsorát, nem mondták, mint nálunk szokás, hogy szívesen látjuk. Nem 

mondták menjünk és együnk mi is. Ők ettek, mi néztük. Megjegyzem, hogy bennünk is lohadt volt a 

Gáboréknál elfogyasztott káposzta, hogy még egy-egy tányérral jól reá fért volna a tetejére.  

Karácsonykor a leghosszabbak az éjszakák. Ahogy az evéssel végeztek, a gazda kijelentette: le kell 

feküdni. Szedjük a poggyászt és menjünk utána – adta ki a parancsot. Hát, te jó Isten, a házból megyünk ki s 

az udvaron egy hitvány kicsi deszka pajta volt s oda vezetett be. Azt mondja: vigyázzanak mer „gyivalok” 

(bivalyok) vannak. Azok között felvezetett a jászolig. A jászolba szalmát tett s mondta feküdjünk le. 

Megjegyzem semmi világítás nem volt. Még csak annyit sem mondott, jó éjszakát. Az ajtót reánk zárta. Két 

malac ott "gürrgött" egy sarokban, rossz deszkából összetákolt „kotrucában” (ketrecében). Csak reggel 

láttuk meg, milyen tákolmány. Jancsi bácsi felfedezte a sötétben, hogy ennek a kotrucának teteje van, s ő 

felkucorodott a malacok fölé. Ott ért engem a házigazda reggeli ébresztője, a jászolban. Igaz a bivalyok a 

szalmát kiették volt alólam, ahogy betette a gazda azon nyomban. Az egyik bivaly, amíg én szundikáltam, a 

hajamat jobbról-balra úgy elnyalta, hogy nem akart a helyére visszaszokni.  
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Reggel a szállást így köszöntük meg: nagyon szépen köszönjük a szállást, de a fene a rossz szívű 

embereket egye meg. Jancsi bácsi azzal búcsúzott, bár valahol volna útban maga is hazafelé karácsonykor a 

szeretet ünnepén. Ennél a kis Jézus is ejsze jobban volt betlehemi istállóban, mint mi a maga istállójában. A 

bírónál felkerestük Bokor barátunkat, ott nekünk is reggelit adtak. Reggelizés közben elmondtuk, hogy 

nekünk milyen karácsonyi éjszakánk volt. A bíró is és a felesége is szidták a fiúkat, miért nem hívott el 

minket is. Számunkra is lett volna hely és élelem is. Jancsi bácsi szerette a humort, és azt mondta: Én egész 

éjszaka úgy ültem a malackotruca tetején, mint a majom a küszűrű padon. 

Aznap estére átjöttünk Bethlenbe. Ott egy Moldován nevű családnál kaptunk szállást. Én nagyon 

köhögtem. Éjszakára behoztak két szalmazsákot. Azokat a konyha földjére letették. Ezeken aludtunk. 

Engemet még külön jól betekergettek, hogy izzadjak meg, a hűlés menjen ki belőlem. Bethlenből átjöttünk 

Szászszentjakabra. Ott egy öreg román asszony adott helyet. A fia nem volt odahaza, csak a menye és két 

unoka. Vacsorát adtak. Előtte 3 – 4 pohár pálinkát is megitatott az öregasszony. Azt mondta: csak igyuk meg 

bátran, meg is vagyunk fázva, el is vagyunk fáradva, ez kell. Vacsora után két liter bort is elfogyasztottunk. 

Egy darabig beszélgettünk. Aztán szénát hoztak be, a földre letették, pokrócokkal leterítették. Éjfél után 

hazajött a fia, részegen. Kezdte rugdosni a lábunkat s az anyjától mind azt kérdezte, miféle emberek ezek? 

Az anyja felkelt, lámpát gyújtott és megmagyarázta, hogy kik vagyunk. Megkérdezte ételt, italt adott-e 

nekünk. Még vele is kellett igyunk. Azon éjjel nagyon beteg voltam. Mondta is az öregasszony: "Dumneata 

a fost betyág az noápte".
35

 Meg is voltam hűlve, az italtól is beteg voltam.  

Másnap átjöttünk Szászlekencére. Ott egy cigányné bort melegített. 

Éjszaka Dipsán aludtunk. Cigány adott szállást. Hatalmas nagy házban lakott, de irtózatos mocskosság 

volt. Megkínált borral. Csak egy fél pohárral töltött. Azt mondta, a németek megitták, s elvitték a sok borát. 

Jól aludtunk, ott jó meleg volt. Reggel egy öreg szász így szólt hozzánk: lássák, a cigány már beköltözött 

szásznak a házába. Innen Szászrégenbe jöttünk. Ott is jól aludtunk. Szászrégenből eljöttünk estére 

Nyárádremetére. Remetéről korán elindultunk. Még nem volt kivirradva. Ahogy Nyárádremetéről kijöttünk 

egy szekér utolért. Ötön ültek rajta. Felsősófalviak voltak. Megkértük a szekér tulajdonosát, hogy Bokort 

vinnék el Felsősófalváig. Az ember felültette. Elhozták Felsősófalvára. A szerencse úgy szolgált, hogy újból 

szekérre kapott Korondig. Így édesapámnak a hírt megvitte az érkezésemről. Mi, János bácsival a szekértől 

lemaradtunk, mert az gyorsabban ment. Szovátán túl a Szakadátban ért a virradat. Itt az egyik házhoz 

bementünk. A férfi a feleségével tejet melegíttetett jó forróra Kenyeret vett elő. Ott reggeliztünk. Az ember 

azt mondta: az utas embernek ilyenkor hidegben nem pálinkát kell inni, hanem jó meleg ételt enni. 

Jancsi bácsival jövögettünk. Útközben meghallottuk, hogy Felsősófalván kozákok vannak. Ott van 

felállítva a rühös lovaknak a kórház. Parajdig nem is történt semmi baj. Amikor elfordultunk volna éppen 

Korond felé, a Weisz Hermán doktor kapujából egy orosz katona előnkbe lépett. Mindjárt érdeklődni 

kezdett: honnan jövünk? Arra kért a bakancsokat cseréljük el. Szerencsénkre egy Mátyás Ferenc nevű cigány 

volt a tolmács, piros karszalag volt a karján, ez a cigány mentette meg a bakancsainkat. Engemet ismert, 

mert táncrendező koromban sokat muzsikált nekünk.  

Felsősófalván igen szomorú kép tárult elénk. Nagyon sok megrongálódott épület volt. A templom is szinte 

tetőzet nélkül. Korondról hírt senkitől nem hallottunk. Nem tudtam, mi van odahaza. Máréfalvi Juliska 

ángyom volt az első korondi, akivel találkoztam. Tőlünk nem messze laknak. Szokott is nálunk járni. A 

helyzetet nagyvonalakban vázolta, hogy vannak édesapámék. Amikor felérkeztünk a határpatakhoz, és a sós 

levegő az orromat megcsapta, rögtön a sóskút fölé épített sósház felé pillantottam, az nem volt meg. Később 

tudtam meg, hogy az átvonuló katonaság az épületet szétszedte, és az elsüllyedt tankok alá rakta. Nem 

tudom miért, de sírni kezdtem. Úgy éreztem, hogy ez a hely számomra a legszebb a világon, ahol az én 

falum fekszik. Egyben átkot is mondtam azokra, akik a háborúnak a kovászát bekeverik, az emberi életet és 

alkotásait tönkre teszik.  

Estére hajlott az idő mikorra hazaérkeztünk. Azt nem tudom elmondani milyen volt a találkozás. Mind 

sírtunk. Péter öcsém is a frontról hazakerült. Galacnál egy fogolyszállító vonatról szöktek meg Tófalvi 

Sándor Balázzsal. Onnan a hegyeken keresztül Ozsdola felé gyalog jöttek haza.  

Annak örömére, hogy megérkeztünk, édesapám valahonnan pálinkát is szerelt. A vacsora nem volt kitudja 

milyen, pedig szilveszter estéje volt. Ünnep azért is, mert évet zártunk, és azért is, hogy hazaérkeztem. De 

nem a vacsora volt a fontos, hanem az, hogy együtt lehettünk. Jancsi bácsi és Bokor voltak az ünnepi 

vendégek. 

Korond, 2006. július hó 1. 
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 (román) = Maga beteg volt az éjszaka 
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Vezetőtanár: Mirk László 
 

Az én adventem 
1. Mi az advent? 

Az advent szó jelentése 'Úrvárás', 'Úrjövet'
36

. A katolikus egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. 

Ez az időszak négy hetet foglal magában (a választott nép pusztai vándorlásának 40 esztendejét jelképezve), 

és karácsonyra, a szeretet ünnepére készít fel. Néprajzilag és vallásilag egyaránt vannak felkészülési módok. 

Liturgikus színe a lila, mely nemcsak a bűnbánatot jelenti, hanem az elmélyült csendet, a magunkba 

fordulást, sőt lelki megújulást is. 

Mind néprajzi, mind vallási szempontból az advent a téli ünnepkör első és egyik legcsodálatosabb 

szakasza. Sok minden kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz. Példának okáért egy nagyon elterjedt szokásként 

említeném az adventi koszorú elkészítését, továbbá a hajnali szentmiséket. A székely nép azt tartja, hogy ha 

advent minden reggelén rorátén részt vesz valaki, akkor teljesülni fog karácsonyi kívánsága. Más szokások 

is vannak, ilyen a „szentcsaládolás”, vagyis "Szállást keres a Szent család". Ennek hagyománya azon a 

bibliai eseményen alapszik, mely szerint Mária és József a népszámláláskor betlehemben bebocsátást kértek 

és elutasították mindenhol. Ezért kellett az Úrnak szegényes istállóban megszületnie. Az adventi szentidőben 

vannak jeles napokhoz fűződő népszokások is, pl. a Luca napi szék- és naptárkészítés. A Luca-szék népi 

hiedelmen alapszik, ugyanis ez arra volt jó, hogy karácsony éjjelén be kellett vinni a templomba és fel kellett 

rá állni. Onnan lehetett látni, hogy a faluban ki a boszorkány és ki nem. A Luca-naptárt népi megfigyelés 

alapján készítik, még ma is. Másképp hagymakalendáriumnak is nevezik. Egy fej hagymát négybe kell vágni 

és 12 cikkre kell szedni. Mindenikbe egyenlő mennyiségű sót teszünk. Melyik cikk hagyma nedvesebb, a 

jövő esztendőben a megfelelő hónap lesz a csapadékosabb. 

A keresztény hívek Szeplőtelen Fogantatás napjáról (december 8-ról) azt tartják, hogy aki ezen a napon 

déli 12 órakor a templomban imádkozik a Szűzanyához, annak az Isten-anya teljesíti kérését.  

Az advent még sok titokzatos érdekességet rejt magában 

 

2. Adventikoszorú-kötés 

Mit is jelent az adventi koszorú? Nem jelent mást, mint az adventi szentidőt és egyben a pusztai vándorlás 

40 esztendejét.  

Édesapám, Nyulas Zsigmond tanított meg egy pár esztendővel ezelőtt, hogy miképp is kell adventi 

koszorút készíteni. A következőképpen történik: egy aránylag hosszú drótot kör alakúra hajlítok és a két 

végét egymáshoz erősítem. Fenyőágakat gyűjtök. Bármilyen típusú fenyő lehet, csak legyen tartós, mert 

négy hétből áll az advent és addig ki kell tartania. Az ágakat a drót-körön egymás után kötöm, de úgy, hogy 

olyan alakja legyen, mintha egymásból nőttek volna ki az ágak. Az örökzöld ágakat vagy zöld madzaggal 

vagy vékony rézdróttal érősítem a „vázhoz”. Miután kész van, a lila szalagokkal spirál alakba 

körbecsavarom a koszorút. Ezután három csokrot készítek lila szalagból és egyet rózsaszínből. A csokrokat 

rákötöm a koszorúra és minden csokor mellé egy-egy szál gyertyát teszek. Minden vasárnap meggyújtok 

annyi szál gyertyát, ahányadik vasárnap az adventben. Advent harmadik vasárnapján a rózsaszín csokor 

melletti gyertyát gyújtom meg, mivel ez az öröm vasárnapja és a pap is rózsaszínben misézik (ha van 

rózsaszín).  

Az adventi koszorút az oltáromon helyezem el egy megfelelő helyen. Ha nem az oltárra teszem, akkor 

egy más látható helyre. Egy szépen megterített asztalkára.  

Az adventi koszorút imádságnál használom. Ennek is jelentős szerepe van, mert egyrészt figyelmeztet az 

idő múlására, hogy egyre közeledik a Megváltó. Ezzel párhuzamosan a készenlétre is felszólít, ugyanis nem 

tudhatjuk, hogy mikor lesz Krisztus második eljövetele. 

A gyertya fénye ahogy nő hétről hétre, azt sugallja, hogy az én lelkemben is úgy kell növekedjen Jézus 

világossága.  

Ez ugyancsak a megtérésre buzdít, hogy hagyjuk el a sötétség cselekedeteit és éljünk az Úr fényében. 

Az adventi koszorú egy kicsit Keresztelő Szent Jánost is képviseli, aki azt mondta, hogy betelt az idő: 

”Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa”.(Mt 3,2) 

Figyelmeztet arra, hogy ne pazaroljam az időt hiábavalóságokra.  

                                                 
36

 Ld.: Néprajzi fogalmak fejezetnél 
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3. Adventi kalendárium és jó elhatározás  

Mit is adhatunk Jézusnak születésnapjára? Lemondunk bűneinkről, és helyette cselekedjük a jót. Advent 

első vasárnapján elhatározom, hogy minél több jót fogok cselekedni, és azt adom ajándékként Jézusnak 

karácsonyra. 

Az adventi naptár készítése 

Előkészítek két egyforma nagyságú rajzlapot (A4-es ívpapír). 

Egyik lapra annyi ablakot rajzolok, ahány nap van az adventi szentidőben. Ez évenként változik, mert 

attól függ, hogy mikor van advent első vasárnapja. Minden ablakocskát úgy vágok ki, hogy ki és be lehessen 

azt csukni. Az ablakok fölé számokat írok meg a nap kezdőbetűjét. A vasárnapokat jelző ablakok széleit az 

adventi koszorúnak megfelelően színezem ki. Nagyobb ünnepeket (pl. Szeplőtelen Fogantatás, Karácsony) 

citromsárgával, a vértanúk ünnepeit (pl. Szent Luca, Szent Miklós) pirossal festem ki. Az ablakokat 

elválasztó vonalként fenyőágakat rajzolok, abból a célból, hogy minden nap egy külön lehetőség és egyben 

külön világ. Minden napnak megvan a maga lényege. A napok összetartozásának egységét a lap egésze 

jeleníti meg. 

Miután ezzel kész vagyok, ezt a lapot átlátszó szalagragasztóval erősítem a másik laphoz. 

Az adventi kalendárium hátára ráírom a szabályokat, ami arra a naptárra vonatkozik.  

Az adventi naptár használata 

Minden nap igénybe veszem a naptárt. Nagyon fontos szerepet játszik az adventi tevékenységemben. 

Minden nap azzal az elhatározással kelek fel, hogy ma több jót cselekszem, mint a tegnap, mert ajándék 

lesz Jézusnak. 

A nap végén, amikor lelkiismeret-vizsgálatot tartok, számba veszem, hogy milyen jót tettem ma. A kis 

ablakocskába „bolha-betűkkel” beírom a napi eredményt. 

Minden nap ezt teszem, és összehasonlítom a tegnapi eredménnyel. Így nyomon követem saját lelki 

fejlődésemet is. 

Szerintem ez a naptár azért jó, mert megszokom a jó tettek gyakorlását. Az iskola számára is készítettem 

egyet. Minden ablakba beírtam egy jócselekedetet, amit aznap gyakorolni kell. Ezek között 

önmegtagadások, örömszerzések, imagyakorlatok is szerepelnek. Célja az egymásra figyelés, amely növeli 

az ember lelki nagyságát.  
Az adventi naptárt karácsonykor a fenyő alá teszem, az ajándékok közé. Egy keresztény családban Jézus 

Krisztus is családtag. Őt is megilleti az ajándék. Szerintem Jézusnak csak úgy adhatjuk a legszebb ajándékot, 

ha megtöltjük a napokat jócselekedetekkel. 

Jó elhatározás 

Adventben elhatározom, hogy lemondok fölösleges dolgokról, a szórakozásról, a helytelen viselkedésről. 

Vannak, akik káros szenvedélyekről mondanak le, hogy megújulhassanak, egészségesebbek legyenek. 

 

4. Adventi gyertyagyújtás  

Ezt a szokást templomokban, családokban, közösségekben szokták végezni, azonban magánosan is lehet. 

Minden adventi vasárnap, legtöbbször este, vagy közvetlen a szentmise után meggyújtom a megfelelő 

számú gyertyát az adventi koszorún és egy rövid szertartást végzek (vagy végzünk, ha többen vagyunk). 

Nincs meghatározva, hogy milyen módon végezzem az imát, mit és mennyit imádkozzam. Legtöbbször 

adventi énekkel kezdem. Olvasok a Bibliából adventtel kapcsolatos részt, majd elmondok egy imádságot. Ha 

a szomszédok kérnek meg, hogy adventi gyertyagyújtást végezzek náluk, akkor arra egy kissé jobban 

előkészülök. Miután elvégeztem nálam az imát, égve hagyom a gyertyákat, és egy másikkal elviszem a 

lángot a szomszédhoz, azzal gyújtom meg a koszorúján lévő gyertyákat. Együtt imádkozunk. Énekkel 

kezdem a közös imát. Majd egy kicsit beszélek az adventről, annak lényegéről, vagy az illető vasárnapról. 

Általában elmondjuk a Miatyánkot. Áldást kérek az illető szomszédra vagy családra, és ezután távozom. Az 

adventi gyertyagyújtás hozzájárult a jószomszédi viszony ápolásához.  

 

5. Hajnali szentmise  

Advent hétköznapjain hajnali szentmisék vannak a katolikus templomokban. Míg kisebb voltam, nem 

jártam, de most megyek. Igen megható látvány, amikor hajnali 5 órakor a házakból emberek sokasága halad 

a templom felé. Nem csak idősek, hanem gyermekek is. A hajnali szentmiséken mindig tele vannak a 

templomok. Mindannyian keresnek valakit. Ez nem más, mint a Világosság Fejedelme. Ezért is csendül fel 

az ismert adventi ének: ”Sötétben járunk, hajnalra várunk. Jöjj el Istenünk!” Az adventi nagytakarítás 

mellett hagyományainkat sem dobhatjuk félre. Aki hűséges hagyományaihoz, az hűséges önmagához és 

népéhez is.  
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Fülöp Loránd, XII.1 o. 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 
Vezetőtanár: Mirk László 

 

Karácsonyesti éneklés Csíkpálfalván 
A karácsonyesti éneklés 1942-től él a csíkpálfalvi ember népszokásai között, miután újból a magyar 

kormány uralta a helyzetet ezen a vidéken. Más szóval, miután újból magyar világ lett, ha nem is hosszú 

időre, és ismét szabad volt a népszokások, hagyományok ápolása, fenntartása a következő nemzedékek 

számára.  

Az 1942 előtti román kormány nem engedte a Romániában élő magyar közösségeknek és más 

népcsoportoknak a hagyományuk ápolását. Büntetések kiszabásával próbálta az embereket visszatartani és 

korlátozni. Ez a hagyomány már régebben is élt, mielőtt azt az uralkodó kormány betiltotta volna. Így tudták 

megtanulni az énekeket, a köszöntőket az akkor gyermekkorukat élő, ma már idős, öreg emberek. A nagy 

tiltások ellenére azonban voltak olyan merészebb legények, akik kockázat árán is megpróbálták előadni és 

elénekelni azokat az énekeket és rigmusokat, amelyeket szüleik segítségével tanultak meg. 

Mise után a fiatal legények összegyűltek a kultúrotthonba, ahol megbeszélték az esti éneklés sorrendjét 

és elpróbálták azokat az énekeket, köszöntőket, amelyeket este a leányos házaknál előadtak. 

Ha a leány fogadta az őt köszöntő legényeket, akkor az ablakhoz állva jelzést adott a kint álló 

legényeknek egy gyertya háromszori meggyújtásával. Miután a legények sikeresen bent voltak a házban, és 

elmondta a legidősebb legény a köszöntőt, a leány süteménnyel, a házigazda pedig pálinkával kínálta a 

házanépét köszöntő legényeket. Egy pár percnyi beszélgetés és viccelődés után a legények megköszönték a 

vendéglátást, elbúcsúztak a családtól minden jót kívánva, indultak a következő leányos házhoz. Szégyen volt 

annak a legénynek, aki karácsony másodnapján nem jelent meg a misén, azt mondogatták, hogy: „Aki éjjel 

legény, az legyen nappal is legény.” 

Így élt tovább ez a hagyomány apáról-fiúra szállva egészen napjainkig, de mint más hagyomány, ez is 

lassan kimaradt, mert a ma élő fiatalok már nem ismerik ezeket az énekeket. 

Karácsonyesti éneklés napjainkban 

Sajnos, ma már csak a házasemberek ápolják ezt a hagyományt. Közülük is csak a 40 év körüli férfiak, 

akikből csupán ketten tudják azt a beköszöntő verset, amelyet még 1942 után mondtak a fiatal legények. 

Ma már csak az indulás időpontját beszélik meg, és azt is a misét követően hazafelé, vagy pedig 

telefonon. Nem próbálják el az énekeket, mert már hosszú ideje minden karácsonyeste együtt mennek 

köszönteni az új házasembereket és azokat a családokat, amelyekkel együtt járnak szórakozni. 

Karácsonyeste (23 órakor) indulnak. Elsőként a saját családjaikat köszöntik. Csak azután mennek más 

házakhoz.  

A ház elé érve elénekelik a „Serkenj lelkem…” című éneket, és várják a villany fel és leoltásával adott 

jelzéseket. 
1.  Serkenj lelkem mély álmodból 

Vigyázz magadra, 

Mert ma urad jön e világra, 

Szép váltságidra. 

Drága kincset hoz magával 

Orvoslásidra. 

 

2.  Teljes szívvel, víg örömmel 

Ma az angyalok, 

Pásztoroknak, kik megjelentik, 

Hogy az ők uruk 

E világra megszületett, 

Égi királyunk. 

 

3.  Pásztorokkal egyetemben 

Menj Betlehembe. 

Alázatos víg énekléssel 

Zengedezéssel. 

Álleluját néki mondván 

Ő eljöttével. 

 
13. Képeslap 
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4.  Örülj, ha voltál bánatban 

Immár énlelkem, 

Ne irtózzál tőlem én szívem, 

Mert égi kincs ez. 

Elérkezett ma te hozzád 

Erős kegyelem. 

5.  Áronnak szép vesszőszála 

Ma megvirágzott 

Angyaloknak szépséges raja, 

Kire rászállott, 

Kiről minden ékességet 

Magára rázott. 

6.  Nos, tehát immár én lelkem 

Jézus anyjával, 

Magasztaljuk az angyalokat 

Szép buzgósággal. 

Örvendetes vigaszsággal 

Szép muzsikával. 

7.  Adja elő szép leányát, 

Tele ládáját, 

Kupa mézes pálinkáját, 

Szent István kalácsát. 

 

 

 
14. Képeslap 

 

Az ének befejezése után az otthon maradt háziasszony behívja a kint álló férfiakat. Közülük előlép a 

beköszöntő verset mondó személy: 

Örülj és örvendezz kedves házigazda, 

Ma tirátok tekintett a mennyország csillaga, 

Mind, aki e háznak lakói vagytok 

A kis Jézus adja legyetek boldogok, 

Mert elérkeztek ama dicső napok, 

Melyet óhajtanak dicső angyalok. 

Pátriárkát az Istentől várunk 

Ó egek nyíljatok, felülről igazat adjatok, 

Harmattal a földet gyakran áztassátok, 

S ki Krisztust követi igazgassátok. 

Kövessük hát Jézust, hogy megadta nékünk 

Hogy e dicső szent névnek napját tiszteljük. 

 

A vers elmondása után eléneklik közösen a „Betlehemi pusztán…” című éneket: 
Betlehemi pusztán örvendetes hír van 

Az angyalnak szava az időben így szóla, az időben így szóla: 

- Pásztorok keljetek és gyorsan menjetek 

Közelít e helyhez pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. 

 Betlehemnek majorjában Jézus született 

Pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez. 

 

Ezek után helyet foglalnak az asztal mellett, és a háziasszony megkínálja pálinkával vagy borral, 

valamint süteménnyel. Pár percnyi beszélgetés és viccelődés után egyikük fejbólintással jelzi a közelgő 

indulást. Egyszerre felállnak és eléneklik a „Pásztorok keljünk fel…” című éneket: 

Pásztorok keljünk fel 

Hamar iduljunk el 

Betlehem városába 

Rongyos istállócskába 

Siessünk, ne késsünk, 

Hogy még ezen éjjel ottan lehessünk, 

Mi Urunknak tiszteletet tehessünk. 

Az ének befejezése után a versmondó személy kiköszöntő rigmussal megköszöni a szíves vendéglátást: 

Köszönjük e házigazdának szíves jóvoltát, 

Hogy nem sajnálta tőlünk e pár pillanatát, 

S egyben kívánjuk a kisded Jézus 

Maradjon családjával együtt. 

Elköszönnek a meglátogatott háztól, és indulnak a következő családhoz, abban a reményben, hogy 

befogadást nyernek. 
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Szávuj Szidónia, XII. C o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Burus János 

„Szép karácsony, jó karácsony…” 

 
A karácsony Jézus születésének az ünnepe. A szeretetnek az ünnepe. A karácsonyi előkészületek négy 

hetes időszaka ADVENT
37

, amely december 24-ig tart. Ilyenkor adventi koszorút szoktak készíteni, amelyen 

régebb négy fehér gyertya égett, de most már szinte hagyományossá vált a három lila és egy rózsaszín 

gyertya. A lila szín a böjt jelképe. Ilyenkor, adventben megkezdődnek a roráték, vagyis a hajnali misék. 

December 25-én van karácsony első napja. Ilyenkor a templomban betlehemes játékot mutatnak be, amellyel 

elismerik és bemutatják Jézus születését. Lukács evangélista így ír erről az eseményről: „Az angyal ezt 

mondta nekik: Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek nektek, melyben béke lesz az egész népnek. Ma 

született nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok 

egy kisdedet pólyába takarva és jászolyba fektetve”. Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül 

az angyalt, és dicsérte Istent: ″Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú 

embereknek."
38

 
Egyes falvakban (pl. „Csíkországban”) régebb a nagyobb iskolások körbejárták a falut, és minden háznál, 

ahol fogadták, bemutatták a betlehemest. Ez a vallásos szokás mára megváltozott. Most a Szent családot 

viszik házról-házra, énekelve szállást keresnek számára. Ha találnak szállást, elimádkozzák a rózsafüzért. 

Karácsonykor minden háznál karácsonyfát, és fenyőfát díszítenek
39

. Ez arra vezethető vissza, hogy Jézus 

megáldotta a fenyőfát, hogy soha el ne hullassa leveleit. A fenyőfa a reménység szimbóluma, mert csúcsával 

Isten felé mutat. 

A szent ünnepen mindenki el van foglalva az ajándékozással. Csak az szomorú, hogy kevés embernek jut 

eszébe a lényeges, vallásos szempontból a fontos: Jézus születésnapja. Kevés az olyan ember, aki valami 

egyszerű, teljes lélekből jövő ajándékot ad. Ez nem kell legyen más, mint a Szentgyónás. Ehhez pénz nem 

kell. Mégis olyan kevés ember „ajándékozza” meg Jézust.
40

 

 

Január 6 
Vízkeresztnek az ünnepe. Ilyenkor történik a házszentelés. Ez azért van, hogy megvédjék a házat és a 

benne lakóit. Ezt a háromkirály napjának is nevezik. Ilyenkor felírják az ajtóra a három király nevét: 

Gáspár, Menyhárt, Boldizsár (G.M.B.). Ettől a naptól kezdődik a farsang. 

A házszentelés után szedik le a karácsonyfát. 

 

 

 

 

Timár István, IX. A o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Vallásoktató: Demény Magdolna 

Karácsony 

 

Karácsonykor a szeretet ünnepén a kisded Jézus születését ünnepeljük. Ez a második legnagyobb ünnep a 

katolikus egyházban a húsvét után. 

A kalendárium december 24.-re jegyezi ezt az ünnepet, amit az adventi négy hét előz meg. Az adventi 

időszak segít előkészülni a Megváltó születésére. Ráhangol az ünnepekre. Régi szokás az adventi koszorú 

készítése, amit tudomásom szerint egy pap talált ki, aki karácsony előtt négy héttel egy nagy kerékre 

elhelyezett 28 gyertyát, és minden nap eggyel többet gyújtott meg belőle, szimbolizálva a napok múlását és 

                                                 
37

 advent: lat. ’az Úr érkezése’(lásd a Néprajzi fogalmak címnél) 
38

 Lk 2. 10-14 
39

 Nagymamám mesélt nekem egy olyan történetet, amelyben Jézust üldözői elől elrejtette a fenyőfa. Nem találták meg. Ezért 

áldotta meg. Lehetséges, hogy ez a példázat benne van a Szentírásban, de én nem találtam meg. 
40

 Saját vélemény 
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az ünnep közeledtét. A nálunk (Gyimesek) készített adventi koszorú csak négy gyertyát tartalmaz, így 

hetente egy gyertyát gyújtunk meg. 

A karácsonyt megelőző héten már elkezdődik az ünnepre való felkészülés. Édesanyám megvásárolja a 

szaloncukrot és a karácsonyfa-díszeket. Édesapám beszerzi a karácsonyfát. Megvásároljuk egymásnak az 

ajándékokat, amelyeket a feldíszített karácsonyfa alá rejtünk el. Az előkészületek része a diós és mákos 

kalács sütése, illetve a karácsonyi vacsora elkészítése. A családomban a testvéremmel és az édesanyámmal 

díszítjük fel a karácsonyfát. Ez mindig 24.-én délután történik. Este az éjféli szentmisén veszünk részt, 

amelyen a fiatalok pásztorjátékot adnak elő. 

A szentmise után otthon elfogyasztjuk a Máriaradinának nevezett esti vacsorát. 

Időközben, a házról-házra járogató kéregető szegényeknek, a roma gyerekeknek kalácsot adunk. 

Régen szokás volt a Szentcsalád járás, de napjainkban a mi falunkban teljesen kihalt. 

Karácsony harmad napja aprószentek ünnepe, amikor a legények elmennek a lányokhoz feldíszített 

vesszővel és megaprószentekelik. A következő versikét mondják:  

 

„Aprószentek, Szent Dávid, 

Éljen maga sokáig, 

Pénzbe járjon bokáig”. 

 

 

 

 

Horváth Balázs, XII. B o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Burus János 

Előkészület a szentünnepre 
 

 

Az előkészület az adventtel kezdődik. Ez négy hetet ölel fel. Lelki előkészület ez az időszak a Jézus 

születésének megünneplésére: bűnbánattal, szentáldozással, szentmisehallgatással. Különösen szép az 

adventi hajnali miséken, a rorátén való részvétel. Ezeken a szentmiséken megbánjuk a bűneinket, 

megbocsátunk felebarátainknak. Tiszta lélekkel várjuk a Jézus születését. 

Karácsonykor beteljesedik a próféták jövendölése, Isten Fia, Jézus Krisztus megszületik Betlehemben. Az 

az igazi ünneplés, amikor engedjük, hogy szívünkben is megszülessen. A pásztorok, a napkeleti bölcsek 

hitével befogadjuk szívünk Betlehemébe, legalább egy szentáldozással. 

A karácsnyi ünneplések után következik az aprószentek napja. 

Heródes király tudomást szerez Jézus megszületéséről, a „Zsidók királyáról”. Ezért elrendeli, hogy 

minden újszülött csecsemőt végezzenek ki. Nem akarta elfogadni azt, hogy még egy „király” legyen. Ezért 

üldözték Jézust, annak családját. Parancsra megölték a két év alatti gyerekeket. Az aprószentekelés 

(karácsony harmadnapján) napjainkban is élő hagyomány. 

 

Beköszöntő vers: 

Örvendetes nagynap 

Krisztus születése, 

Amelyben Szent István életét végezte. 

Szent János pedig példáját követte. 

Mi is elindultunk Heródes nyomdokában. 

Se nem fegyverekkel, se nem dorongokkal, 

Hanem szép hajlós ágakkal. 

Kicsi tormát hoztunk, elszabad-e osztogatni? 
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Ciceu Cristina-Lenuţa, IX. A o. 
Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Molnár Fülöp 

 

Karácsony Külsőrekecsinben 

 

A mi falunkban, Külsőrekecsinben (Bákó megye) a gyerekek szoktak menni aprószentekelni vesszővel, 

amelyre színes fonalokat, cérnákat kötnek díszítésképpen. 

A szöveg, amit mondnak, úgy szól, hogy 

 Magyarul: 
„Aprószentek, Szent Dávid, 

Viseld el békességben, egészségben, 

Sok jó szerencsével az új esztendőben.”  

„Ramánul” (románul): 

„Sorcova, vesela, 

Să trăiţi, să înfloriţi, 

Ca un măr, ca un păr, 

Ca un fir de trandafir. 

 

Tare ca piatra, 

Iute ca săgeata. 

Tare ca fierul, 

Iute ca oţelul. 

La Anul şi La Mulţi Ani!” 

A gyerekek, akik aprószentekelni járnak kekszet, cukorkát, almát, diót, süteményeket kapnak 

köszönetképpen. 

Aprószentekelni a papbácsihoz is szoktak menni, és ennek papbácsi nagyon örül. Ő pénzt, csakit 

(csokoládét) szokott adni az aprószentekelőknek. 

Karácsony estéjén a gyerekek mennek énekelni. Szent énekeket énekelnek Jézsus születéséről, Máriáról és 

Józsefről is. 

Mivel Külsőrekecsinben a gyerekek nagy része románul is beszél, ennek következtében románul vagy 

magyarul énekelnek: 

„Betlehemnek városában 

Karácsonykor, éjféltájban, 

Fiúisten ember lett, 

Mint kisgyermek született. 

 

Őt nevezték Jézuskának, 

Édesanyját Máriának, 

Kit pólyába takartak, 

Fekszik teste jászolban. 

 

Pásztorok a falu mellett 

Báránykákat legeltettek. 

Hallották az éneket, 

Betlehembe siettek.” 

A felnőttek is járnak egymáshoz kolindálni, (ahol) esznek, isznak és 

beszélnek mindenféléről. 

 

Adatközlők (szüleim): 

Ciceu Ileana („mámá”), szül. 1967, Külsőrekecsin 

Ciceu Gheorghe („tátá”), szül. 1964, Külsőrekecsin 

Nagyszülőm: Tamaş Iosif („nagytátá”) 

15. Képeslap 

„Sorcova, vesela…” 
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PÁSZTORJÁTÉK 
(Gyimesközéploki hagyományos bethlemezés) 

Középloki betlehemezők (fotók)
 41

 

A gyimesközéploki betlehemezés elnevezése „pásztorjáték” vagy „betlehemesek”. Advent ideje alatt a 

falubeli fiatalok összegyűlnek, vagy összegyűjti az a fiatal legény, aki majd a Király lesz. Ő válogatja a 

szereplőket, de van úgyis, hogy inkább azok kerülnek bele, akik már voltak, vagy jó énekhangjuk van. 

Háznál gyűlnek össze, és esténként 

próbálnak. Karácsony estéjén elmennek az 

éjféli misére. Régebben a templomban is 

bemutatták a pásztorjátékot a hívőknek. 

Mivel nagy a falu, több részen is voltak 

betlehemes csoportok. Megszabták, hogy 

melyik csoport milyen falurészt jár be. Volt 

eset, hogy ez egyik csoport bement a másik 

csoport területére. Verekedés is kialakult 

ebből. 

A betlehemesek öltözéke egyedi és sajátos. A Király és Katonák 

hasonló ruhát viselnek, mint a hadsereg katonái. Kardot, amit általában 

a hadsereg tisztjeitől kérnek, vagy más úton szereznek be. A Király 

kalapja gyöngyökkel díszített, tetején kereszt alakban, és körbe az 

„ajkán”. Felső testén, zubbonyán kék és piros szalag van keresztesen. 

Ez jelzi, hogy ő a vezér. A Katonák öltözéke egyszerűbb: csak a 

kalapon van egy kereszt gyöngyből, és egy piros szalag keresztesen a 

zubbonyon. A Pásztorok öltözéke is egyedi: bocskort viselnek, subát, 

posztónadrágot, álarcot és egy nagyobb méretű gyapjas kucsmát. Bot 

van a kezükben, és a szerepeknek megfelelően, az ajándékok. Az álarc 

– maszk - arra szolgál, hogy ne ismerjék fel őket. 

József öltözéke: hosszú fekete posztó kabát, kalap kék szalaggal, 

bot, szakáll. Mária és az Angyal öltözéke hasonló: fehér hosszú ruha. 

Mária fejkendője kék, az Angyalé fehér.  

A betlehem egy kis méretű templom – kápolna, két persellyel, amit 

a szerepléskor általában az asztalra tesznek. Kijelölték, hogy ki viszi kézben a betlehemet, vagy ki lesz a 

kérező katona, illetve Hammas, aki a huncutságot művelte kint. Az is megtörtént, hogy direkt azért cseréltek, 

hogy jobban kijöjjön a csalafintaság. Ez része volt a betlehemezésnek, a humort képviselte. A 

csalafintaságokért senki nem haragudott meg. A perselybe a fizetség kerül, amit a ház gazdája ad. 

Pénzadomány mellett étellel és itallal is megkínálták a betlehemeseket. Több napon keresztül is járták a 

falut. Amikor végeztek elosztották egymás között a pénzt. Mulatságot, bált is rendeztek.  

                                                 
41

 In. Váradi . Péter Pál – Lőwey Lilla: Erdély. Székelyföld. Gyimesek vidéke. PéterPál Kiadó. Veszprém. 2001. 60-61. o. 



 55 

KÉREZŐ KATONA: (köszön)  

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 

Dicsértessék Krisztus, 

Aki ma született Szűz Máriától,  

Jászolba tétetett,  

A pásztorok által fel is kerestetett,  

Az ő példáját akarjuk követni,  

Kérdezzük e házba be szabad-e jönni. 

Hogyha befogad legyen áldás érte,  

Nagy örömet hozzon Jézus születése. 

(bejönnek a Király, katonák. A Király és I. katona egymás 

mellé állnak, a II. katona szemben áll, a Király sétálva 

énekel, fordulásnál a kardhüvelyt összeütik ) 

 
 

 

KIRÁLY:  

Dicsértessék Krisztus e magas egekben, 

Ki e nemes gazdát hagyt’ egészségben. 

Áldja meg s tartsa meg vég nélkül örömben, 

Hogy örvendeztessék fenn a magas égben. 

Mi nem azért jöttünk, hogy kommédiázzunk, 

Vagy valami tréfás játékot indítsunk, 

Hanem egy fertányit mulatni kívánunk,  

Mű a kis Jézusról egy kis példát mutassunk. 

Angyal felserkentvény a mélyen alvókat, 

És fekve találá a hű pásztorokat. 

Pásztorok felkelvén követvén útjukat, 

El is indulának Megváltó Úrukhoz. 

Mária Józseffel szállást keresének, 

Házról házra járván szállást nem találván. (leáll) 

 

 
 

JÓZSEF: 
(az ajtóban énekli) 

Fölséges királyom, nyisd meg az ajtódat, 

Erezd be megszűkült, szegény utazókat,  

Mert az utazásba nagyon elfáradtunk. 

Király:  

Nézz ki szolgám ily nagy sietséggel,  

Ki zörget ajtómon ily nagy merészséggel! 

 

Katona: 
(kinyit az ajtón és kérdően József) 
Ki vagy barátom, mondd meg honnan jöttél, 

Zörgetni ajtónom ily bátran, hogy mertél, 

Látod, a Királynak haragjába estél! 

 

József:  

Tibérius császár parancsolatjára, 

Jöttünk Názáretből ez be iratásba, 

Hogy ha befogadnál ezen éjszakára, 

Bizon megfizetné ezt az egek Ura. 

Király:  

Szállás nem adatik! 

Katona:  

Minthogy szállást adnék, ugyan abból nem kapsz, 

Ámbár a város utcán kívül meg is fagyhatsz. 

 

József: 

Kemény kősziklához hasonló nemzetség, 

Még a pogányságnál is van engedelmesség. 

Hát nálad uradnál mért nincsen kegyesség,  

Hogy ki rekesztessék utazó szegénység. 

 

Király: 

Erezd be szolgám, fűtőzzék egy keveset, 

Mindjárt más útra is térhet. 

 

Katona:  

Gyere be barátom, fűtőzzél egy keveset,  

Ha megfűtőztél, mindjárt más útra is térhetsz. 

 

József:  

Jó napot, jó vendégfogadó! 
(bejönnek a pásztorokkal együtt, akik a kápolnát az asztalra 

teszik, majd lefeküsznek) 
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Katona:  

Hozott a szerencse kedves jóakaró! 

 

Pásztorok: 

I.: Eljöttek a pásztorok es! 

II.: Legyetek jó készülettel! 

III.: József és Mária a kisdeddel! 

IV.: Eljött az öreg unzsiás
42

 es! 
 

 

József:  

Mi, szegény emberek, József és Mária, 

Jöttönk Názáretből ez be íratásra, 

Hogy ha befogadnál ezen éjszakára,  

Bizony megfizetné ezt az egek Ura. 

 

Katona:  

Nem megmondtam, hogy szállást nem adhatok, 

Nagy urakból, császárokból vendégeim vannak. 

Fűtőzz egy keveset, és ha megfűtőztél,  

Mindjárt más útra is térhetsz. 

 

Mária:  

Ó, egek szent ura, világ alkotója, 

Tekints e szomorú anyára,  

Íme Betlehemből vetettünk pajtába. 

Ó, fölséges Isten, immár most mit tegyek, 

Ily szomorúságomba immár hova legyek, 

Közeleg az óra, hogy kell szüljek, 

Nincs itt népednél, ahol helyet leljek. 

 

József:  

Jer, szerelmes mátkám kívül a városból, 

Vonjuk meg magunkat egy rongyos istállóba,  

Nincs istenes ember, aki minket szánjon. 

 
(József és Mária együtt énekelik) 

Ó, ember gondolkozzál meg, 

Nézzed sorsát Jézusodnak, 

Mert nem talál helyt magának, 

Égi madarak, erdei vadak,  

Lakóhelyükön nyugosznak szépen, 

De az Úristennek fia  

E nagy roppantot városba szállást nem talála, 

Kénytelenítettik egy rongyos pajtába, barmok közé. 

 

Angyal: 
(Máriához) 

Ó, áldott vagy Szűz Mária  

Szűzen szülted szent fiadat,  

Szerelem nélkül magzatidat,  

Kit az angyal átal adott,  

Szentlélektől fogantatott. 

 
 

Király és a katonák:  
(kápolnával szembe, térdelve éneklik) 

Ó, mely igen szánjuk, vétkeinket bánjuk,  

Szívünkbe szállást nem adván az új királyunknak, 

Kisded Jézusunknak, szép Szűz Máriának, 

Ó, jaj, szánjuk és fölötte bánjuk, 

Ezen leborulva, méltóképpen áldva,  

Szent nevedet áldva minden órán (keresztet rajzol), 

Szent nevedet áldva minden órán. 

Jöjj el Jézus, jöjj el szívből kérünk, jöjj el, 

Szívünkbe befogadni készen van lelkünk, 

Fogadj be lelkedbe, hadd jussunk elődbe, 

Mindenkor szent nevedet kiáltván  

Szent, szent, szent, (karddal háromszor ütve)  

Százszor meg ezerszer, 

Áldjon minden ember,  

Szent nevedet, Jézus minden órán, 

Szent nevedet, Jézus minden órán.(felállnak) 

 

II. Katona:  
(Király felé) 

Örvendj, ó, áldott Izrael, 

Mert tőled jött Ómániel
43

,  

Kit az angyal szent Gábriel,  

Égből köszönt nagy örömmel. 

Születésén a kisdednek, 

Az angyalok is örvendeznek 

Szépen, vígan énekelnek, 

Legyen dicsőség Istennek. 

                                                 
42

 ’ismeretlen’; talán jelentheti a furulyást, muzsikust 
43

 Emánuel 
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Angyal:  
(énekli a pásztoroknak) 

Gloria in exelsis Deo!
44

 

Serkenjetek ti, pásztorok, 

Kik itt nyáj mellett alusztok,  

Mert született az éjszaka, 

Ti szabadítótok. 

Egy szent szűztől Betlehembe, 

Városon kült,
45

 a mezőbe, 

Kik barmok közt szegénységbe,  

Vagyon nagy hidegbe. 

 

 

I. Pásztor: 

Ó, jaj, jaj, mit hallék, mit láték álmomba, 

Angyalszó jelent meg ifjú formába, 

Mondá: menjünk gyorsan a városba, 

Született Jézus, mezőn, a jászolba. 

(ráüt a társára a botjával) Krizmá fel, tátye!
46

 

 

 

II. Pásztor: 

Nu sztrigá táre
47

, az csak marinkács
48

, 

Az csak kulipuli
49

, amit álmodba láttál. 

Úgy látom az előbb angyalról szóltál, 

Hej! frátye
50

, bizony jónak találád. 

 

 

III. Pásztor: 

Nem hallod, mit zúg agyalnak szava, 

Fülembe jött vala. 

Kőtsük
51

 fel Dumitrut es, hogy többet ne aludjék! 

 

 

IV. Pásztor: 

Ó, én abba nem töröm az eszemet, 

Inkább a pucokba
52

 szúrom a fejemet. 

 

 

I. Pásztor: 

Te vén unzsiás, te vén bagoly, nem gondolod mit 

példázol. 

 

Angyal: (énekli) 
Ottan vagyon Szűz Mária, 

Szent Jószeffel istállóba, 

Szűz Mária, Jézus anyja, 

József fő dajkája. 

Azért oda elmenjetek, 

És őtet fel keressétek, 

Jászol előtt térden állva, 

Őtet tiszteljétek. (belerúg a pásztor lábába, majd mondja) 

Halljátok-e ti, pásztorok,  

Kik itt nyáj mellett alusztok, 

Keljetek fel gyorsan, 

Mert született az éjszaka, 

Az Úr, Messiás uratok,  

Mely imádására gyorsan induljatok, 

Nagyobb bizonyságra csillagát az égen, 

Lássátok, fényesen tetszik az égen. 

Keljetek fel gyorsan, ne üljetek itten, 

Jézust imádni ki-ki gyorsan menjen. 
 

II. Pásztor: 

Nu máj dormic máj mult auz Koridon, pringye topor 

s hájde.
53

 
 

III. Pásztor: 

Annyit ne mind csijadozzatok
54

, 

Tőletek a többi nem alhatik. 
 

IV. Pásztor: 

Ó, én nem tudom, hol jár az eszetek, 

Talán Csíkba a magyaroknál.  

Nem hiába mondják: jó az öreg a háznál, 

Ha baj nincs es bajt csinál. 
 

I. Pásztor: 

Helyesen gondolád, úgy van öregapám. 
 

Illik holmit vetni a tarisnyába, 

Te meg Koridon tejet a fazékba, 

Sót reá, hogy meg ne keseredjék. 
 

II. Pásztor: 

Igen, igen, amit lehet,  

De az üres tarisnyából 

Kivenni valamit  

Semmit se lehet. 

 

                                                 
44

 „Dicsőség a magasságban, Istennek!” 
45

 kívül 
46

 ismeretlen gyimesi tájszó, jelentése lehet: Kelj, ébredj fel, tátye! =  tată – apa (román) 
47

 (román) = ne kiabálj hangosan 
48

 ismeretlen gyimesi tájszó 
49

 ismeretlen gyimesi tájszó 
50

 (román) = testvér 
51

 keltsük 
52

 sarok, szeglet 
53

 (román) = Ne aludjatok többet, hallod, Koridon, fogd a fejszét s gyere! 
54

 ijedezzetek 
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III. Pásztor: 

Én es elmegyek az én kis nyájam közé,  

Felemelek egy szép kis fekete belice
55

 báránykát, 

Azt viszem ajándékul a kis Jézuskának. 
 

IV. Pásztor: 

Vigyük, vigyük! (ekkor az összes pásztor felpattan, az 

öreget botjukkal felsegítik)  
Eh, hogy felpattanék!  
 

Pásztorok (mind):  

Érzi azt az én karom! 
(előre dőlve a botjukra, lassan lépve, a kápolna felé éneklik) 

Pásztorok, keljünk fel,  

Hamar induljunk el, 

Íme angyalszó jelenti,  

Hogy Messiás születik, 

Siessünk, ne késsünk, 

Fáradtságainkat érette ne sajnáljuk, 

Mert még az éjszaka valahol föltaláljuk. 
(ekkor elérve a kápolna elejébe, letérdelnek,  

kucsmájukat botjukra téve éneklik, jobbra-balra mozgatva) 

Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora, 

Mennynek és a földnek teremtő szent Ura. 

Hogyha meg nem utálsz, 

Te szolgáid vagyunk,  

Mert mi azért jöttünk, 

Hogy téged imádjunk, 

Hogy téged imádjunk. 
 

Mária: (énekli) 

Serkenj fel fiam, pásztorok eljöttek, 

Kik szent angyalidtól  

Te hozzád küldöttek, 

Te hozzád küldöttek. 
 

Pásztorok: 

Te is, Mária, könyörögj érettünk, 

Hogy mi e világból, 

Boldogul ki múljunk, 

Boldogul ki múljunk. 
 

(ajándékozás következik, a pásztorok előre ugornak szerre a 

kápolnához) 

 

I. Pásztor:  

Ó, édes kicsi Jézuskám, 

Mivel én az első pásztor vagyok, 

Túrót, ordát nem hozhattam, mert nekem se volt,  

De azért hoztam egy kis füstös sajtocskát. 

Ó, édes kicsi Jézuskám, ezt is vedd jó néven. 

Ó, áldott mennyei harangok 

Be szépen szólnak oda fel a toronyba.  

(a botjával megüti a csengettyjűt a kápolnában, majd 

visszaugrik a helyére) 

II. Pásztor: 

Ó, édes kicsi Jézuskám, 

Mivel én a második pásztor vagyok,  

Túrót, ordát nem hozhattam, mert nekem se volt,  

De azért hoztam egy kicsi bogláros szíjacskát.  

Ó, édes kicsi Jézuskám, ezt is vedd jó néven. 

Ó, áldott mennyei harangok, 

Be szépen szólnak oda fel a toronyba. 

 
 

III. Pásztor: 

Ó, édes kicsi Jézuskám, 

Mivel én a harmadik pásztor vagyok, a „monyator”, 

Túrót, ordát nem hozhattam, mert nekem se volt,  

De azért hoztam egy kicsi fekete belice báránykát.  

Ó, édes kicsi Jézuskám, ezt is vedd jó néven. 

Ó, áldott mennyei harangok, 

Be szépen szólnak oda fel a toronyba. 

 
 

                                                 
55

 göndörszőrű 
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IV. Pásztor: 

Ó, édes kicsi Jézuskám, 

Mivel én a negyedik pásztor vagyok, az öreg, 

Túrót, ordát nem hozhattam, mert nekem se volt,  

De azért hoztam egy szép kicsi „furulyszót”.  

Ó, édes kicsi Jézuskám, ezt is vedd jó néven. 

Ó, áldott mennyei harangok be szépen szólnak. 

 

I. Pásztor:  
(pásztorok összeugranak) 

Ó, ég-föld teremtője, ki ezt kiérdemelte, 

A városba szállást nem adatik sehol őnékie, 

Valaki az oka, megfizet  érette. 

 

II. Pásztor: 

Táre mosule, nu máj fácsem zsukete, 

Ám un kápre szore, szepehátule mele  

Niste s járte dupe mine, sekre zó, ásá zó.
56

 
 

III. Pásztor: 

Hallád-e undzsiásom, kedves furulyásom, 

Mivel az új királyt nagy örömmel láttuk, 

Húzzál nekem azért egy jó zsukát
57

. 

 

IV. Pásztor: 

Zsukát-e? 

 

III. Pásztor: 

Zsukát, nem es porkát
58

! 

 

IV. Pásztor:  

Fúlyok én nektek olyan zsukát, 

Ki nem sajnálja pipebőr bocskora talpát, 

Amely tavasszal megér egy szép 

Suta belice báránykát, ásá zó
59

! 

 

I. Pásztor: 

Társaim, mivel már láttuk is Megváltó urunkat, 

Mutatánk is neki szép ajándékokat, 

Ezért énekre, táncra fordítjuk ajkunkat, 

S úgy térünk vissza utunkra, 

A mi nyájunk közé, ásá zó! 
(táncolnak körbe, majd bejön a Hammas

60
 is, beáll közéjük) 

Hej! zsukáre fel tátye, járásá odáte
61

, 

Egy fél kupa liszet, s a fekete kápre!
62

 

                                                 
56

 (román) = fordítása nehéz, sok ismeretlen gyimesi tájszó van 

benne. Hozzávetőleges fordításban: „Nagyon, öreg, nem 

játszunk / táncolunk. Van egy kecském (?), utánam, (?) így 

mondom.” 
57

 táncfajta, (román) = joacă = játék 
58

 polka 
59

 (román) aşa zic = így mondom 
60

 Hammas = V. pásztor, aki végig kint marad, addig az 

udvaron pár huncutságot követ el, az elnevezése a botján lévő 

hamus zacskó, amiből időnként beken a nézőkből. 
61

 (román) = Játékra / táncra fel, apa, ismét csak így… 
62

 (román) = kecske 

Király: 

Köszönöm s hálálom, kik ezt hallgatátok, 

S e csekély munkákat  meg ne utáltátok, 

Azt vélem, hogy rosszat nem is tanulátok, 

Miért az egekbe legyen jutalmatok. 

Te pedig jó gazda, kik szállást adátok, 

Semmi átok ne férjen hozzátok, 

Az Úrjézus áldása szálljon tireátok, 

Mi pedig elmegyünk, s ti vígan maradjatok.  
 

Pásztorok: 

Immár minket jó gazda,  

Ha elküldesz utunkra, 

Az Istennek áldása 

Sok, sok, sok, 

Szálljon házatokra. 

Egy-egy kanna jó sörrel,  

Beszélgetnénk jó szívvel, 

Hogy a talpunk sikuljon,  

S a torkunk is víguljon, 

Pásztoroknak jó volna. 
 

III. Pásztor:  
(indul kifelé) 

Duse dáre
63

 kedves pakulárom, 

Menjünk, mert még sok ház nem vár. 
 

I. Pásztor:  
(visszahúzza) 

Gyere vissza kedves pakulárom,  

Mert még a gazdaasszonytól útra valót várunk. 

Látom a gazdaasszonynak sűrű mosolygását, 

Zörgeti-pörgeti ládája kulcsát. 

Előveszi hétsinges
64

 kolbászát, 

Egy nyolcba fonott Szent János kalácsát, 

Utunkra nyújtva két liter 

Melegített mézes pálinkáját. 
(odalép a kápolna (betlehem) erszényéhez, megsimogatja) 

Ó, te fenyőfából kifaragott, lefestett erszény, 

Ha a  gazduram lenne olyan szíves, 

Hogy egy százast nyomjon  bele, 

Hogy ott csak úgy röffögjön benne. 
 

Mária: 

Köszönöm, fiaim, mindnyájan tinéktek, 

Kik e szent kisdednek tiszteletet tesztek, 

Kívánom szívemből boldogan legyetek, 

És ez dicsőségből ti is részt vegyetek. 
(énekelve kimennek) 

Messiásunk született, kiért lelkünk epedett…  
 

Vége. 

 

 

Közli: Molnár Fülöp 
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 ismeretlen gyimesi tájszó 
64

 hosszmérték, szövésnél használják 
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NÉPRAJZI FOGALMAK 
(KARÁCSONY – ÚJÉVI ÜNNEPKÖR) 

 

 advent: lat. ’az Úr érkezése’: a  karácsonyra való előkészület ideje, az egyházi év kezdete, az a 

karácsony napját megelőző időszak, amely az  András napjához (nov. 30.) legközelebb eső 

vasárnappal kezdődik. Eredete az 5-6. sz.-ba nyúlik vissza, s eleinte heti háromnapos  böjttel volt 

összekötve. XIV. Kelemen pápa az adventi szerdákra és pénteki napokra rendelt böjtöt, szombatra pedig 

megtartoztatást. Sokfelé – különösen az idősebb asszonyok – még a századforduló után is böjtöltek[…] 

Az adventi időszak alatt lakodalmat, táncmulatságot nem tartottak. Némely vidéken az advent kezdetét a 

gyermekek kántálassa jelezte  (karácsonyi köszöntés). Mint általában a jelesebb egyházi ünnepekhez, 

különbféle  hiedelmek fűződtek hozzá[…] Pl. Erdélyben azt tartották, hogy a roráté (lat. 

’harmatozzatok’ igéből), vagyis az adventi hajnali mise alatt minden ajtót, ablakot, különösen az ólat be 

kell zárni, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakban a harangozás elől a házakba, az ólakba húzódnak, 

s ott kárt okoznak ( rontás elhárítása)
65

. 

 álarc, maszk: tárgy, amely arra szolgál, hogy hordozójának külsejét átalakítsa, egyéniségét megváltoztassa, 

segítségével az ~ot hordozó idegen lényt testesítsen meg. Eltakarhatja az arc egy részét, az egész arcot 

vagy az egész fejet is, sőt járulékos viselettel a testet is. Készülhet fémből, bőrből, fából, textíliából, 

növényi anyagokból, tollakból, papírból stb. Álarcot használnak a vadászatnál az állatok félrevezetésére, 

a halottkultusznál, mindenféle mágikus-vallásos szertartásokban, továbbá az  alakoskodásnál,  

álarcos játékoknál,  népi színjátszásnál. A világ csaknem minden népe használ ~ot, ahol nincs ~, ott az 

arc festése helyettesíti. – A magyar népi kultúrában az Európa nagy részében ismert fa álarcok csak kis 

szerepet játszanak, helyette bőrből, továbbá nem maradandó anyagokból készült improvizált ~okat 

találunk. Fa álarcot használtak a hétfalusi  boricatáncában, bőr álarcot hordtak néha a székelyek 

betlehemes játékának ( betlehemezés) pásztorai. Úgy tűnik, hogy a honfoglaló magyaroknál a temetési 

álarcoknak volt szerepe…
66

 

 áldomás: a közösségben végzett munka befejezésekor, adásvételkor, valamilyen tisztség választásakor a 

résztvevők közös ivása-evése. Az ~ra az első példát 1150-ből ismerjük: „in eodem loco, more 

paganismo, occiso equo pinguissimo, magnum aldamas fecerunt.” Nem sokkal később Anonymusnál így 

találjuk: ”gavisi sunt magno gaudio valde, et more paganismo fecerunt aldumas.” Az ~ első ismert fajtája 

a győzelmi ~, amelyre több példát hoz Anonymus is. A korai adatok tanúsága szerint az ~ gyakran  

áldozatot is jelentett, majd fokozatosan valamilyen eseményt lezáró lakomát. Az említetteken kívül az ~ 

még számos alkalomhoz kapcsolódhatott: szerződéskötéshez, örökösödéshez, bíróválasztáshoz, 

pásztorfogadáshoz, mesterré avatáshoz, legényavatáshoz vagy haragosok kibéküléséhez. Valójában 

minden olyan alkalomhoz, amikor a résztvevők az örömet, hálát, köszönetet, megelégedést stb. ~ban 

juttatják kifejezésre. Házépítéskor, a közös munka elkezdésekor […], a házépítés befejezésekor […] 

Közmunka (pl.  forrástisztítás) és közös munka (pl.  kaláka) esetén is járt ~. Adásvételkor az eladó 

fizette, néha a vevő a megállapodásban is ki is kötötte.
67

 

 András napja: november 30-a, a görögországi Patruszban született András apostol és vértanú „égi 

születésnapja”. Az ~hoz legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja. A 18. sz. végéig parancsolt 

ünnep volt vigíliával, azaz előtte való napon tartott böjttel. Az ünnep előtti vigíliának, böjti napnak – 

mint más ünnepek esetében is – a népi hitvilág mágikus erőt tulajdonított, az adventi idő kezdetével az 

apostol névünnepe nálunk éppúgy, mint tőlünk nyugatra is a szerelmi jóslás ideje volt…
68

 

 angyal: a magyar népi hitvilágban viszonylag kevés, a hivatalos egyházi tanítástól eltérő elképzelés 

fűződik hozzá: 1. Valószínűleg egyházi hatásra vezethetők vissza az ~lal való fegyegetések, 

példálódzások, ígéretek, amelyek bizonyos előírások és tilalmak megtartására vonatkoznak. E tilalmak 

szórványosan országszerte ismertek voltak, főleg gyerekekkel kapcsolatban […] 2. A karácsonykor 

látogató angyalokra (Szent Józsefre, Szűz Máriára stb.) vonatkozó, Európa-szerte elterjedt hit a magyar 

nyelvterületen is ismert volt. Ennek megfelelően karácsony éjjelére néhol angyali csíkot, angyalgubát (a 

karácsonyi vacsoráról maradt mákos tésztát), másutt angyalkolbászt hagytak az asztalon a családot 

meglátogató angyaloknak …
69
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 In: Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) I. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1977. 33. o. 
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 Uo.: 60. o. 
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 Uo.: 61. o. 
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 aprószentek napja: december 28. Része az egyházi év karácsonyi ünnepkörének. A köréje sereglő ünnepi 

szokások ideje az előző nap estéje is lehet. A szokásmagyarázó munkák is az egyházi liturgia szerint 

emlékünnep: a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek szenvedéseit jelképezi; „aprószent” 

minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. A bibliai történet – 

a templomi prédikációk következményeként – meglepő elevenséggel élt még századunk elején is az 

aprószentek napja szokásai mögött. Pl. a fiúgyermekek megkorbácsolásának szokását a betlehemi 

kisdedek szenvedéseire vetítette vissza, a lányok megvesszőzésének ceremóniáját pedig arra magyarázta, 

hogy Betlehemben a fiúgyermekek pusztultak el, most a lányoknak kell értük szenvedni…
70

 

 apószentek-napi korbácsolás: az aprószentek-napi vesszőzés, korbácsolás Magyarországon a történetileg 

legjobban nyomon követhető szokások közül való. Ennek oka, hogy az aprószentek-napi virgács is 

valaha az egyházi szentelmények közé tartozott, s így az egyházi iratokban gyakran említik. Mai napig az 

egész magyar nyelvterületen ismeretes szokás. A legrégibb emlékekkel Radó Polikárp foglalkozott.
71

 A 

XVI. században Jászó premontrei préposztság környékén való kéziratos Breviáriumban maradt 

feljegyzés a vesszők megáldásáról.
72

 

 aranyos víz, aranyvíz: az újév hajnalán szótlanul merített víz neve. Az ország (Mo.) egész területéről 

vannak elszórtan adatok, de a hozzáfűződő hiedelmek különösen K-en, főként Erdélyben éltek. Az ~et a 

lányoknak kellett meríteni kora hajnalban, majd megmosdottak benne, hogy egész évben szépek és 

egészségesek legyenek (szépségvarázslás). A hajnali fürdés, mosdás szokása más jeles napokon is ismert 

volt (pl. nagypénteken). A szótlanság növelte az ~ hatóerejét.
73

 

 betlehemezés, betlehemes játékok: több szereplős dramatikus játék; a legnépszerűbb karácsonyi paraszti 

misztériumjáték, pásztorjáték […] Két fő formáját ismerjük, az élő szereplőkkel és a bábokkal előadott 

bábtáncoltató betlehemezést. Több táji típusa alakult ki. Főbb jelenetei a következők lehetnek: a 

betlehemezés kezdődhet a szálláskereséssel: József és Mária szállást keresnek, de a király, gazdag ember, 

kovács stb. nem ad szállást s az istállóba utasítja őket. A játék bemutathatja a keményszívűség büntetését 

is. A következő jelenetben az angyal költögeti a mezőn  alvó betlehemi pásztorokat s az újszülött 

Jézushoz küldi őket. A pásztorok elmennek az újszülötthöz s ajándékokat adnak át neki. A játék részét 

képezheti a Heródes-játék is, ezt azonban néha külön, vízkeresztkor adják elő …
74

 

 böjt: tartózkodás az étkezéstől (teljes böjtölés) vagy csak a hústól és zsírós ételektől bizonyos napokon, a 

nap délelőttjén vagy hosszabb időszakokban. Az egyház a kereszténység első századaitól előírja hívei 

számára a különböző napokon, vigíliákon tartandó böjtöket (kántorböjt), amelyek napjainkig az esztendő 

egy-két napjára korlátozódtak. A katolikus és protestáns családok idősebb tagjai karácsony vigíliáján és 

nagypénteken általában délig – karácsony vigíliáján néha egész nap – teljes böjtöt tartottak, semmit sem 

ettek, legfeljebb vizet ittak. A római katolikus vallású falvakban az I. világháború előtti időkben a szerdai 

és pénteki napokon kívül a nagyböjt ideje alatt, hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig számos család 

böjtölt, sem húst, sem zsírós ételeket nem ettek. A nyers, ill. aszalt gyümölcsök, főtt tészták, főzelék 

félék mellett elterjedt böjti étel volt a korpából készült savanyú leves. Az egyházilag megállapított böjti 

napokon kívül egyénileg is, kollektíve is lehetett böjtöt fogadni. Fogadott böjtnapot tarthatott egy falu - 

protestánsok is! – egykori nagy tűzvész, jégverés, döghalál, marhavész, pestis vagy tömeges 

szerencsétlenség emlékére, azért, hogy meg ne ismétlődjék. Az egyéni fogadott böjt kétféle lehet. A 

szokásos pénteki böjt mellé önmegtartoztatásból még egy napot (rendszerint a szerdát) fel szokták 

fogadni böjtnek. Valamilyen különleges cél elérése érdekében is szoktak böjtöt fogadni. Pl. a családból 

valaki beteg, s annak a gyógyulásáért vagy szép haláláért, gyermekáldásért, jó férjért böjtölnek, vagy 

éppen ellenkezőleg: valakire böjtöt fogadnak, azért, hogy az legyen beteg vagy haljon meg (ráböjtölés). 

A böjtöléssel rendesen valamilyen imádság (olvasó, rózsafüzér) elmondása, gyónás, áldozás is együtt 

járt.
75

 

 bőségvarázslás: a jólét biztosítása érdekében végzett  mágikus eljárások és  rítusok. Különösen a 

kezdő alkalmak, így pl. az újév,  lakodalom volt jó alkalom ~ra. Lakodalomban kenyérrel fogadták az 
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 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 118. o. 
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 Radó Polikárp (1943): Az aprószentek és a magyar liturgiatörténet. Theologia. 257. o. 
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 „A vesszők megszentelése. Kérünk Uram, áldd meg ezeket a vesszőket, melyeknek megparancsoltad, hogy a föld mélyéből, a 
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 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 125. o. 
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 Uo.: 269. o. 
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 Uo.: 361-362. o. 



 63 

új párt, hogy mindig legyen kenyerük; kenyér alatt vezetik át az új asszonyt. ( még:  Luca napja,  

termésvarázslás,  regölés, hejgetés,  karácsonyi asztal).
76

 

 háromkirályjárás: a bibliai háromkirályokat megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, ill. 

dramatikus játéka. Általában vízkeresztkor, de  karácsonykor,  újév és vízkereszt között is járták. 

Történeti adatok már a 16. század óta szólnak a csillagénekről és a csillagjárásról. A 17–18. századi 

betlehemes szövegekben a pásztorjáték ( betlehemezés), a háromkirályok látogatása és a Heródes-

jelenet együtt szerepelnek. A háromkirály-jelenet újkori népszokásainkban a vízkereszti csillagozáshoz 

kapcsolódott…
77

 

 hiedelem: olyan vallási képzet, amely nem tartozik a hivatalosan elismert egyházak vagy vallási 

rendszerek által elfogadott hittételek közé (babona). – Az egyik vallás szemszögéből nézve egy másik 

vallás képzetei is ~nek foghatók fel. E névvel illetik továbbá az európai (s a magyar) parasztság rendszert 

nem alkotó vallásos képzeteit, kozmogóniáját, előírásait, tilalmait. E paraszti hiedelmek többféle 

összetevőből jöttek létre, egy részük régebbi pogány világképek maradványa, mások egyházi 

hittételekből torzultak ~mé. Új hiedelmek is létrejönnek feltűnő, felindulást keltő jelenségek 

magyarázataként, pl. természeti katasztrófák vagy háborúk alkalmából, vagy olyan esetben, amikor 

érthetetlen vagy kikerülhetetlennek tűnő társadalmi jelenségekkel találkoztak…
78

 

 jelmez:  alakoskodásnál használt öltözet (álöltözet), melyet  álarccal együtt vagy anélkül használ a 

szerepet játszó alakoskodó, segítségével megváltoztatja a külsejét úgy, hogy a nézők felismerhetik, kit 

vagy mit akar megszemélyesíteni. A magyar népi színjátszásban jelmezt viselnek  dramatikus játékok, 

 misztériumjátékok, az  állatalakoskodások stb. szereplői. A paraszti jelmeznek mindig a meglevő 

anyagi ruhatárhoz, környezethez kell alkalmazkodnia […] A legegyszerűbb jelmez évszázadok óta a 

férfi- és női öltözet felcserélése. A kifordított bundának sokféle alakoskodásban van szerepe: ilyet 

használtak a betlehemes játék pásztorai, a  regölés, néha az állatalakoskodás szereplői is. Az angyalok, 

szentek vagy kísértetek megszemélyesítésénél fehér női alsó, ing, lepedő, fehér textíliák játszanak 

szerepet...
79

 

 kántálás: ünnepek előestéjén (vagy ünnepi időszakokban) csoportosan házról-házra járva elismételt 

éneklés, melynek során az ünnep gondolatkörét felidéző énekhez jókívánságok, gyakran  köszöntők 

csatlakoznak […] Az énekelt részekhez (melyekhez hangszerkíséret is járulhat) gyakran „rigmus” vagy 

prózai szövegek deklamálása kapcsolódik. A kántálások egyik fajtájában csak egyetlen ének és a rigmus 

mondható tipikusnak (advent, karácsony, újév, húsvét, Gergely-járás mai formája), a másikban egymás 

után többféle ének, szavalás vagy recitatív rendszerint együtt szerepel (Balázs-járás, vízkereszt)...
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 kántorböjt: az esztendő bizonyos időszakában a hét három napján: szerdán, pénteken és szombaton 

megtartott  böjt. Eredete a kereszténység első századaiba nyúlik vissza, amikor a keresztények a hét 

két napját, szerdát és pénteket Krisztus szenvedésének emlékére böjttel ülték meg. A két naphoz még a 

vasárnap vigíliája, a szombat kapcsolódott. A böjtök idejét II. Orbán pápa 1095-ben állapította meg. E 

szerint a böjtök ideje a  nagyböjt első hetének,  pünkösd hetének, a szeptember 14-ét és  Luca 

napját követő hét szerdájára péntekre és szombatra esik. A böjtök példájára a nép körében gyakorlattá 

vált, hogy az esztendő minden hetének szerdáján, péntekjén és szombatján böjtöt tartottak. Ez a heti 

háromnapos böjt a századforduló táján a r.k. falvakban még általános volt, de csak a húsételről való 

tartózkodást jelentette…
81

 

 karácsony: a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. Krisztus születésének 

napja. Krisztus születésének december 25-i megünnepléséről szóló első adatokkal a 4. században 

találkozunk. Niceai János püspök szerint Jézus születését Rómában I. Gyula pápa (i.sz. 337-352) alatt 

kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább …
82

 

 karácsonyi asztal: megterítése a  karácsony szokásrendjében fontos helyet foglalt el…A cselekmény 

lényege: a  karácsonyi vacsorához az asztalt különlegesen ünnepélyes módon terítik meg; rá és alá 

különböző gazdasági és házieszközöket, ételeket, valamint gabonamagvakat, szénát, szalmát stb. 

helyeznek. Ezeket hosszabb-rövidebb ideig otthagyják, majd leszedés után különböző célokra 
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felhasználják[…] Ma már ritkán fűződik hozzájuk az az eredetinek feltételezett hit, hogy a ~ra helyezett 

ételek a karácsonykor látogató természetfeletti lények ellátását szolgálják. E magyarázat inkább a ~ra 

helyezett kenyérrel kapcsolatban ismert. A ~ szokásának szerteágazó kapcsolatai és a múltba messze 

követhető gyökerei vannak…
83

 

 karácsonyfa: karácsonyestére (december 24) felállított vagy függesztett (főleg fenyő) fa vagy ág, amelyet 

gyümölcsök, sütemények, gyertyák, szentképek stb. díszítenek. Rá vagy alá szokás elhelyezni a  

karácsony ajándékokat. Maga a karácsonyfa is számíthat karácsonyi ajándéknak […]. A jelenleg 

szokásos karácsonyfát már meghatározott időpontra állították, hagyományossá vált, jelképes díszekkel 

gyertya (fények), gyümölcsök, sütemények, papírdíszek stb. A karácsonyfa állítást először Elzászból 

jegyezték fel a 17. sz. elejéről. Ettől kezdve, mint protestáns családi szokás terjedt, először német 

területen. Keresztény szimbolikája a 18. sz.-ban alakult ki. A 19. sz.-tól indult világhódító útjára. 

Jelenleg szinte világszerte ismert, az európai kultúrától befolyásolt területeken általában elterjedt. Európa 

keletre fekvő országaiban – így Magyarországon is – a  19. sz. első felében jelent meg arisztokrata, majd 

polgári körökben. A század második felében a falusi iparossághoz, módosabb parasztokhoz is eljutott 

[…] A parasztságnál sajátos, a paraszti kultúrához alkalmazkodó szokások alakultak ki a karácsonyfával 

kapcsolatban, pl. a ~ köszöntők analógiájára házról házra járás karácsonyfával, az aprószenteki 

korbácsolás ( aprószentek napja) hatására az asszonyok borókaágakkal való megütögetése […] 

Napjainkban a karácsonyfa-állítás virágzó, általánosan elterjedt szokás…
84

 

 karácsonyi ajándék, angyalfia:  karácsonyra adott, kapott ajándék ( ajándékozás)[…] A német 

protestantizmus a 17. sz.-tól döntően családi ünnepé tette a karácsonyfát, s ettől kezdve az ajándékozás 

főleg családi körben jutott felelőséghez: elsősorban a szülők ajándékozták meg gyermekeiket. 

Általánosan elterjedt gyermekhiedelem volt, hogy az ajándék adója földöntúli lény […] A ~ nálunk a 

karácsonyfa elterjedéséhez hasonló utat járt be, s családi szokássá válása előtt földesurak oszthattak ~ot. 

Az ajándékot hozó személye nem egységes, az erdélyi magyarok körében az  angyal, sőt az aranyos 

csitkó ismert…
85

 

 karácsonyi köszöntés: a  karácsonyi ünnepkörben véghezvitt köszöntő szokások. Egyéb elnevezései 

angyali vigasság, kántálás, koringyálás, mendikálás, pásztlizás. A köszöntők karácsonyi énekeket 

énekelve járnak házról házra ( kántálás). Engedélykérés után az ablak alatt vagy bent a házban 

énekelnek egy vagy több karácsonyi éneket, köztük olyanokat is, amelyek különben a dramatikus 

karácsonyi szokások (pl.  betlehemezés,  szálláskeresés stb.) énekes betétei […] Ezután 

megköszönik az adományokat és elbúcsúznak. Különböző korcsoportok jártak köszönteni: délben 

kezdték a gyermekek, majd vacsora után a fiatalok, este 9 óra után a felnőttek, többnyire házasemberek. 

A pásztorok külön csoportban jártak, nagy lármázás közepette, ostort pattogtattak, dudáltak, 

kolompoltak, kürtöltek stb. Újabban sok helyütt már csak a cigányok járnak alamizsnagyűjtés céljából. 

Az adományok régebben ennivalóból álltak: a gyermekek tarisznyájukban elvitték (dió, alma, mogyoró 

stb.), a felnőtteket megvendégelték […] A székely legények karácsony este a lányokat köszöntötték…
86

 

 karácsonyi népének, karácsonyi ének: az egyházi népének alkalmi csoportja, mely Jézus születéséről és 

köszöntéséről szól Mária, az angyalok, a pásztorok vagy ritkábban a hívek szájába adva. Az egyházi 

népének legnépibb és egyik legnagyobb csoportja, minden keresztény felekezetnél elterjedt. A többi 

ünnepkör népénekeitől elsősorban örvendező hangvételével tér el. A ~ek templomi szertartások vagy 

ünnepi szokások (betlehemezés,  kántálás stb.) keretében hangzottak el, sőt meg is jelenítették őket. 

Tartalom és alkalmak szerint csoportosíthatok. Jelentős részben a régibb réteghez tartoznak a népi jellegű 

betlehemi pásztorénekek (pastorellák), részben templomi, részben betlehemi énekek (Csordapásztorok 

midőn Betlehembe…17. sz. ;Pásztorok, keljünk fel!... 18. sz. ; Menyből az angyal lejött hozzátok ; 

Pásztorok, pásztorok örvendezve… 19. sz.), melyek a többi  betlehemi énekkel együtt a kisded Jézus 

köszöntéséről és megajándékozásáról szólnak…
87

 

 karácsonyi tánc: a naptári év jeles napjaihoz fűződő  táncalkalmak csoportjához tartozik. Az I. 

világháborúig a ~ volt a farsang előtt a legjelentősebb téli mulatság. Országszerte rendszerint karácsony 
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másnapján rendezték meg a bált. A ~ különösen Erdélyben vált gazdag, színes táncalkalommá, ahol az 

gyakran karácsony első napjától negyednapig, azaz aprószentek napjáig is eltartott.
88

 

 karácsonyi ünnepkör: a római liturgiában megjelölt időszakok egyike, amely advent első vasárnapjával 

veszi kezdetét, és vízkereszt nyolcadával végződik (András-napja, Borbála-napja, Mikulás, Luca-

napja, Ádám és Éva napja, karácsony, Szent István és Szent János napja, újév, vízkereszt)…
89

 

 karácsony vigíliája (december 24): hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az 

estén ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete 

bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak 

ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész 

világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok szokásai között.
90

 

 Luca napja: december 13. Az e napon ünnepelt r.k. szentet ma már az egyház nem tartja történeti 

személynek, csak legendai alaknak. A legendák szerint előkelő szicíliai családból származott, fiatalon 

felvette a keresztény vallást. Szüzességet fogadott s mártírhalált halt; egyes legendaváltozatok szerint 

önmaga tépte ki szemét, melyet a kérő oly szépnek talált. Neve a fény (lux) szóval áll kapcsolatban. A 

magyar néphit kétféle Lucát ismert, a jóságost és a boszorkányost. A néphit szerint a neve napján végzett 

munkák (fonás, szövés, lúgzás, kenyérsütés, meszelés) tilalmainak megszegőit megbüntette…
91

 

 persely, buksza: többnyire gömbölyű formájú, tetején kis csúccsal, oldalt nyílással ellátott cserépedény. De 

lehet gyümölcs, körte-, almaformájú és van figurális (asszony alakot, malacot utánzó) forma is. A 

gömbölyű ~ többnyire mázatlan, de lehet mázas is. A figurális ~ mázas, egyedi készítmény…
92

 

 ráböjtölés: a böjt fogadásának (fogadott böjt) egy különleges formája, a  rontás egy fajtája. A 

ráböjtölés során a böjtöt fogadó személy a szokásos böjtnapokon kívül a hétnek még egy napját 

(rendszerint a szombatot) megtartotta böjtnek, hogy ez által halálos betegségbe döntse azt a személyt, 

akire a böjtöt fogadta…
93

 

 szálláskeresés: betlehemes játékaink (  betlehemezés) egyik jelenete, amely Szűz Mária és Szent József 

betlehemi ~ét jeleníti meg. Eredete a középkori karácsonyi  misztériumjátékokban kereshető, amely a 

középkor vége felé különféle legenda elemekkel bővült. A barokk korban tűnik fel a játékokban a ~. 

Ebben a jelenetben hagyományossá vált két itt-ott három kocsmáros, s veszekedő feleség, aki Máriát és 

Józsefet nem akarja befogadni. A jelenet változatát az erdélyi betlehemes játékokban is megtaláljuk: 

József és Mária egy gazdag kovácstól kérnek szállást, de az elutasítja őket.
94

 

 szenteltvíz: a magyar népi hitvilág egyik legáltalánosabb  gyógyító,  gonoszűző, rontást megelőző 

szerepe volt. A vele való behintés vagy önálló eljárás, vagy különböző  mágikus eljárások kísérője.  

Mágikus tárgy jellegét szentelt voltának ( szentelmények) és hasonló funkciójú egyházi használatának 

köszönheti. Európa minden r.k. népének hitvilágában hasonló szerepe volt. Használata végig kísérte a 

növénytermesztés és állattenyésztés minden fontos mozzanatát (pl. behintették vele elléskor a borjút, 

csikót, kikeléskor a kiskacsát, tyúkültetéskor a fészket, vetés előtt a magot stb.), sokféle házimunkát (pl. 

kovászoláskor a kovászt vagy a teknőt hintették be), és az emberi élet fontos eseményeit (pl. az újszülött 

bölcsőjét minden este beszentelték). Azokon a napokon, amikor a rontás veszélyétől különösen tartottak, 

behintették az istállót, a szoba négy sarkát stb. Általános hit volt, hogy szentelt volta miatt a  

boszorkányt elűzi, sőt az nem is tarthat a portáján ~et. Hatásosnak tartották visszajáró halott elűzésére is 

( lélek). Gyógyító használata igen változatos; elvileg minden betegségre jónak tartották, de inkább 

csak más gyógyszerek mellett alkalmazták a vele való behintést (pl.  ijedtség vagy  szemverés 

esetén); rándulás esetén ~zel behintett jegykendővel kötötték be a gyereket). Testi-lelki megtisztulás 

céljából bizonyos ünnepnapokon ittak is belőle. Mindezzel ellentétben a református községekben 

közmondásos volt a ~ hatástalan volta: „Se nem árt, se nem használ, mint a szenteltvíz”. [„Annyit ér, 

mint a halottnak a szenteltvíz” – mondták, mondják a Kis-Küküllő menti unitárius szülőfalumban, Pipén 

is – B.J.]
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 Szent István és  Szent János napja: december 26-27-e, a legenda szerinti első vértanúk, Szent István 

vértanú és Szent János evangélista ünnepe. A 18. sz. közepéig  karácsony hármas ünnep volt, tehát ~t 

is megünnepelték, ezt követően csak Szent István napja maradt ünnep. Az István és a János nevűek ezen 

a két napon tartották névnapjukat, amely együtt járt a névnapi köszöntővel – Debrecenben kántálás – és 

az ezt követő áldomással. István-napi, János-napi köszöntőnek, istvánozásnak is mondták…
96

 

 szótlanság: a népi hitvilág bizonyos mágikus eljárásait szótlanul kellett elvégezni, mert csak úgy lehettek 

biztosak a sikerben. A ~ összefügg – mint annak ellentéte – a „kimondott szó” varázserejébe vetett hittel 

( ráolvasás), azzal az elgondolással, hogy a kimondott fölött az ember már nem rendelkezik (az már a 

maga életét éli). A ~ növelte a varázslás erejét: igen sok eljárás kísérő eleme volt; látszólag mintegy 

ráadásként szerepelt, de hiánya egyben érvényteleníthette az egész cselekvést. Szótlanul kellett például a 

 harmatszedést vagy a  vetés  mesztelen kölüljárását végezni, a  rontást kiönteni, a  kelést 

körülkeríteni a pénzdarabbal, a temetőből kilenc sírról földet hozni a gyógyító fürdőhöz. Kincsásáskor 

(kincs) sem volt szabad egymáshoz szólni.
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 újév, újesztendő, kiskarácsony: január első napja, karácsony nyolcada. Rómában Janus tiszteletére 

kicsapongással ünnepelték e napot, és az emberek ~re minden jót kívántak egymásnak, s a 

jókívánságokat ajándékokkal viszonozták […] Újév napjához az egykori karácsony évkezdő 

hagyományaiból is számos hiedelem és szokás kapcsolódott. Mint karácsony napjának reggelén első 

látogatóként a fiúgyermeket várták. Az ~ ebéd ételeihez gyakran fűződtek bőségvarázsló ( 

bőségvarázslás) hiedelmek. Több szerelmi jósló, időjósló ( időjóslás, szerelmi jóslás) eljárás is szokás 

volt e napon. Az ~i szerencsekívánás szokását a gyermekek újévi köszöntői őrzik.
98

 

 úrvacsoraosztás: protestáns istentiszteleti szertartás, az úrvacsora (kenyér, ill. ostya és bor) kiszolgáltatása 

a híveknek. A reformáció után következő időszakban az egyházak szigorúan megkövetelték tagjaiktól az 

~ban való részvételt. Később fokozatosan veszített kötelező jellegéből, de még a 19. sz. első felében is a 

kisebb falusi közösségekben megszólták azt, aki rendszeresen elmaradt az ~tól. Az egyházi bíráskodás az 

erkölcsi vétségeket leggyakrabban az ~tól való eltiltással büntette ( eklézsiakövetés). Az ~nak 

kezdetben nem volt rendszeresen kijelölt alkalma. A 18. sz.-ban kialakult gyakorlat szerint a református 

gyülekezetek nagy részben ma is a következő hagyományos alkalmakkor van ~: böjt (nagyböjt első 

vasárnapja) húsvét első és másod napja, pünkösd első és másod napja, újkenyér (általában augusztus 

utolsó vasárnapja), újbor (általában október utolsó vasárnapja), karácsony első és másod napja […]
99

 

 vízkereszt: a római egyház Epiphania Domini (’Az Úr megjelenése’) névvel január 6-án tartott ünnepe 

[…] A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz 

megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A 

templomban megszentelt vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza; a 

szenteltvízzel összefüggő hiedelmeket az egyház is erősítette […] A víz és a tömjén szenteléséből alakult 

ki a házszentelés, amelyre már Mátyás idejéből van emlékünk. A plébános ezen a napon kezdte meg 

hívei látogatását, beszentelte a házat, számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt. 

 - A protestáns vidékeken a ház-szentelés tiltásával is találkozunk […] Székelyföldön a házszentelés után 

a papot égő gyertyával kísérték ki, hogy nagyobb legyen a kender. Az is szokásban volt, hogy a lány a 

házszentelés előtt nyakából kivette a gyöngyöt, s a küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap 

átléphette. A szentelés után a szőnyeg alól kivette s a párnája alá tette, mert azt tartották, megálmodja, ki 

lesz a jövendőbelije.
100

 

 

Összeállította: Burus János 
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