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A karácsonyi ünnepkör

A karácsony az egyik legjelentősebb keresztény ünnepkör, amikor a háromszéki vallásos
emberek Jézus születésére emlékeznek. Jelentőségét az is jelzi és kiemeli, hogy négy hetes adventi időszak előzi meg. Régebben Márton napjától kezdődően hat hetes felkészülés
előzte meg. „A házassági lakadalmazás meg-vólt tíltva ezeken a napokon éppen Vizkereszt
napjáig az Innepekre nézve.”1 A színkatolikus falvakban, egészen az 1962-es kollektivizálásig, az adventi hetek idején, majd a tulajdonképpeni karácsonyi ünnepnapok alatt
nem szerveztek vidám mulatságokat vagy esküvőket. Ebben a különleges, várakozásteli
időszakban az idősebbek még napjainkban is tartózkodnak a húsos ételek fogyasztásától,
gyakrabban járnak templomba, ahol együtt imádkoznak, intenzívebb spirituális életet
élnek. Kézdiszentléleken, egészen a második világháború végéig, minden reggel hajnali
szent misét is tartottak, majd a 20. század második felében már csak hétfőn, szerdán és
szombaton vettek részt a kora reggeli misén.2
Azok a személyek, akik fogékonyabbak voltak a mélyebb vallásosság iránt, a karácsonyt megelőző nyolc nap alatt Esztelneken és Gelencén is megszervezték a szentcsalád
szálláskeresését. Ez a szokás csak a helyi falusi közösségek atomizálódása után, a 20. század második felében terjedt el. Advent idején általában kisebb csoportok, szomszédok és
barátok, házról házra vitték a szent családot ábrázoló szentképet, amit a meglátogatott
család asztalára helyeztek, s mellette pedig együtt, közösen imádkoztak. Az esztelnekiek
úgy tartották, hogy a szent család oltalmába veszi a súlyos betegeket, haldoklókat. Ezért
rebesgették: „Jézus, Mária, Szent József, halálomkor állj mellettem, ámen”.3
A vallásos emberek már advent idején lelkükben és környezetükben megtisztulva készültek az ünnepre. Különösen a karácsonyt megelőző héten minden reggel és este templomba jártak, a gazdasszonyok alaposan kitakarították a házakat, rendre elkészítették az
ünnepi étkeket, sütöttek és főztek. A 19. század végéig szenteste, december 24-én az asztalra elsősorban böjtös ételek, például halak, gyümölcsök és különböző kalácsok kerültek.
Római katolikus falvakban a hívek december 24-én este ünnepi szentmisén vettek
részt. Ilyenkor még a betlehemezőknek is a templomban volt a helye. Protestáns (református és unitárius) közösségekben karácsony szenvedejin ünnepi, sokszor műsoros
istentiszteletet szerveztek a templomban magas karácsonyfával, melynek végén megajándékozták a kisebb gyermekeket; a rászorulóknak, a nélkülözőknek pedig nagyobb
csomagot is osztogattak. Általában csak a közös templomi szertartás után, otthon jött az
angyal, a családi hajlékban, karácsonyfával és ajándékokkal.
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A karácsonyfa elterjedésében jelentős szerepet játszottak a vidéken élő nemesi és
nagypolgári családok, akik már a 19. század végén otthonaikban, templomokban és iskolákban is állítottak gyümölcsökkel, színes üveggömbökkel és süteményekkel feldíszített
nagyobb méretű fenyőfát.4 Meghonosodását nagymértékben elősegítette az első világháború is.5 A háromszéki bakák a nagyháború idején különböző állomáshelyeiken és harctereken találkoztak első ízben feldíszített fenyőfával. Az ott látott minták később jelentős
mértékben elősegítették háromszéki meghonosodásukat is. A 20. század első felében fenyőfát elsősorban csak a kisebb gyermekes családoknál állítottak, melyre akkor almát,
diót és süteményeket aggattak, újabban (a második világháború után) már ezüst szálakat,
fényszórókat és gyertyákat is.6 Megjegyezzük, hogy a karácsonyhoz fűződő ajándékoknak
hajdanán szimbolikus jelentései éltek a térségben. Az ilyenkor adományozott alma, dió és
mogyoró az élet teljességét jelképezte, rituális eszközökkel pedig egészséget és szerencsét
biztosított.7
Karácsony estéje, egészen a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásáig, Háromszéken
sem volt szűk családi ünnepnap. Kisebbek, nagyobbak, felnőttek csoportjai ilyenkor rendre meglátogatták rokonaik, szomszédjaik, barátaik házát, ahol énekeikkel és rigmusaikkal
köszöntötték a felkeresett család tagjait, s rendszerint jó egészséget, szerencsét, áldást és
bőséget kívántak nekik.8 Az énekek szövegei általában Jézus születésének történetét mesélték el, s a Betlehemben megtörtént csodával kapcsolatos örömüket fejezték ki. A karácsonyi dalokat követő köszöntőversek, rigmusok pedig azt tanúsítják, hogy Háromszéken
is hittek abban, hogy egy ilyen szent időben kimondott jókívánság igazán be fog teljesülni.
Bod Péter Szent Heortokrátes című könyvében már 1786-ban tömören leírta a karácsonyi kántálás lefolyását: „Nevezetes vólt az, hogy Karátson előtt harmad nappal ajtónként járkáltak ’s valami verseket éneklettek a’ Krisztus születéséről, jó és szerentsés
inneplést kivántanak; ’s eképpen magoknak pénzt, gyümöltsöt ’s hólmi enni valókat
gyüjtöttek; akarván ebben követni a’ Krisztus születéséről hírt tévő Betlehemi Pásztorokat. Innen maradott a’ mi Nemzetünknél is az a’ szokás hogy Karátson éjtszakáján a’
gyermekek, szolgák s’ akár kik énekelnek, dúdolnak, zerépatélnak ajtóról ajtóra, hogy
magoknak valami pénzt és enni-valót gyűjtsenek; mellyet azután el-vesztegessenek.”9
A környék magyar ajkú cigánysága a székelyektől fokozatosan megtanulta a karácsonyi köszöntő énekeket és rigmusokat, s szinte napjainkig tovább éltették, őrizték azokat.
A Háromszéken összegyűjtött kántálóénekek és köszöntőversek a vidék szokásköltészetének nagyon értékes, archaikus elemekben gazdag részét alkotják, motívumaik pedig
régi magyar és csángó apokrif imáinkkal rokoníthatók.10 A kötetünk végén található szö-
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vegtárba elsősorban saját háromszéki gyűjtéseinkből válogattunk költői és szimbolikus
elemekben, motívumokban gazdag kántálóénekeket.
A két világháború között még élő szokás volt a vidéken, hogy a katolikus és a református dalárdák tagjai szenteste vallásos énekekkel köszöntötték a falu egyházi és világi
vezetőit, jelesebb családjait. Az 1960-as évek elejéig a zabolaiak december 24-én este –
nyomban sötétedés után – kisebb-nagyobb csoportokban kántálni indultak szomszédjaikhoz, rokonaikhoz és jó barátaikhoz.11
Elsősorban a háromszéki római katolikus templomokban, az esztelneki ferences kolostorban és a kantai katolikus gimnáziumban mutattak be ilyenkor vallásos tartalmú
színjátékokat Jézus születéstörténetéről. Az esztelneki és a kantai ferencesek Háromszéken is nagy szerepet játszottak a karácsonyi színjátékok kialakításában, bemutatásában,
elterjesztésében és fennmaradásában.12 Az egyik legkorábbi betlehemest Czerey János,
Kézdiszentléleken tanító oskolamester másolta le 1663–1668 között.13 A Csíksomlyóra14
is eljutott játék szövege prológussal kezdődik és epilógussal fejeződik be, de megjelenik
benne Szibilla is, aki a pásztoroknak megjósolja Jézus születésének körülményeit. A töredékes darab szövege azt is megörökítette, hogy az angyal hozza az örömhírt: megszületett
a Messiás. A pásztorok felkerekednek a hír hallatán és útra kelnek, hogy meglátogassák a
kis Jézust.15 Egy másik, 1696–1732 között keletkezett latin nyelvű betlehemes a kézdivásárhelyi minorita iskolához kötődik, melyet, a rendezői utasítások szerint, templomban
adhattak elő. A játék szövege szálláskereséssel kezdődik, pásztorjelenettel folytatódik,
majd az angyal jelenik meg előttük az örömhírrel. A juhászok megbeszélik, hogy milyen
ajándékot (savanyú káposztát, disznóhúst, hurkát, szalonnát, mézet, köleskását, vajat)
visznek a bölcsőhöz.16
A betlehemesek népszerűségüket és fennmaradásukat elsősorban annak köszönhették, hogy a bibliai történetek közül, a földi ember számára, voltaképp a leghitelesebbet, a
kisgyermek Jézus születéstörténetét mutatták be és jelenítették meg dramatikus eszközökkel. Szöveganyaguk a 19. század során tovább gazdagodott, közben a privát szférában
bemutatott változataik elnépiesedtek, számtalan profán elem (pásztorok tréfás költögetése, ébredése és beszélgetése, csörgős bot használata, körbejáró lépegető tánc, süket öregpásztor, álarc, félreértett latin vagy román kifejezések, vaskos hétköznapi szavak) épült
be szerkezetükbe. Megjegyezzük, hogy a háromszéki templomokban előadott változataik
továbbra is megőrizték kegyes jellegüket, de a profán és a szakrális variánsok napjainkig
egymás mellett élnek, kölcsönösen hatnak egymásra.
Olosz Katalin az 1960-as évek közepén dokumentálta adatközlőinek emlékezete alapján, hogyan szervezték meg Felsőtorján a betlehemes játékot utolsó alkalommal, 194211
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ben. Ebben a faluban is a dramatikus játéknak kétféle formája élt, melyek alapvetően
nem különböztek egymástól. Az úgynevezett pásztorjátékot iskoláskorú gyermekek tanulták meg a helybeli pap irányításával, majd szenteste a templomban mutatták be, s
nem jártak vele házról házra. A betlehemest karácsony előtt két héttel a felnőtt férfiak
kezdték előkészíteni, rendszerint a lelkész közreműködése nélkül, általában a legtiszteltebb, a király szerepét alakító személy irányításával. Esténként egy-egy családi háznál
gyűltek össze fiatal legények, házas emberek és idősebb férfiak, ahol a szöveget régi kiadványból olvasták, megtanulták, cselekvéseit pedig rendre begyakorolták. A felnőttek nem
a templomban, hanem a faluban, a családi hajlékokban mutatták be játékukat az ünnep
első és második napján. Az utcákon rendszerint legelöl haladt a huszár, aki előbb bekopogott a családokhoz, s megkérdezte, beengedik-e a csoport tagjait. Utána haladt a két
angyal, Mária és Szent József, valamint a király, végül a menetet a hamubotos pászto
rok és a szamár zárták. A hamuporral megtöltött zsákot rendszerint zsineggel erősítették
botjaikra, mellyel távol tartották a kíváncsi kisgyermekeket és a tréfásabb kedvű fiatalokat. A házaló játék bemutatásához a helyi rendőrségen kértek engedélyt. Mivel a második
világháború kibontakozása szétszórta a helybéli nagylegényeket és fiatal házas férfiakat, a
következő években megszakadt a játék előadása, majd a kommunista hatalom 1945 után
már határozottan megtiltotta megszervezését és bemutatását.17
A betlehemes játékok háromszéki változatai elsősorban a csíki variánsokhoz állnak
közelebb. A bekérezést szerkezetükben a legjellegzetesebb rész, a szálláskeresés követi,
majd a pásztorjáték (pásztorok költögetése, ébredése, ajándékvitele, öreggel folytatott
párbeszéde, körtánca és adománykérése) alkotja csúcspontját.18 A Háromszéken fennmaradt variánsok legjellegzetesebb szereplői: angyal, pásztorok, Szűz Mária, Szent József,
Heródes és a király szolgája. Míg a pásztorokat, a királyt és szolgáját rendszerint felnőtt
férfiak, addig az angyalt és Máriát általában kisebb fiúgyermekek alakították.
A háromszéki betlehemes játékokat egészen 1948-ig, tehát a vallásos események nyilvános terekből való kitiltásáig, csak férfiak, legények és kisebb fiúk adták elő. Ez a hagyomány egészen napjainkig fennmaradt a hagyományőrzőbb székelyföldi falvakban, valamint a Gyimes völgyében. A színkatolikus Kézdiszentléleken Szűz Máriát még az 1989-es
rendszerváltozást követő évtizedben is csak férfiak, míg az angyalokat legtöbbször legények vagy fiúk alakíthatták. A polgárosultabb helységekben (pl. Gelencén, Zabolán, Kőrispatakon) a 20. század második felében már csak lányok vállalták az angyal és Szűz
Mária szerepének eljátszását.19 Antal Árpád a kézdiszéki Nyújtódon az 1940-es években
figyelte meg, hogy a betlehemes szerepeit a legények saját családjaik rendi státusza alapján nyerhették el. Így a király szerepét csak a helyi társadalom legrangosabb családjaiból
származó fiúk játszhatták el.20
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A második világháború vetett véget egy sajátos zabolai karácsonyi szokásnak. A Mikes családnál dolgozó helyi béresek a grófi kastélyban, valamint a faluban minden évben
előadták a betlehemi történet dramatikus formáját. A játék bemutatásában csak férfiak
és legények vehettek részt, Mária és az angyalok szerepét is csak ők alakíthatták. Megjegyezzük, hogy a zabolai betlehemes szöveganyagára, formájára jelentősen mértékben
hatott a falutól északra fekvő katolikus közösségek játéka. A Mikes családnál szolgáló
béresek az 1930-as években a Gelencén és a Kézdiszentléleken élő betlehemes elemeit
honosították meg, amikor egyik előadásukat gróf Mikes Johanna is lefényképezte.21 Megjegyezzük, hogy Faragó József doktori dolgozatában mutatta be, hogy a csíki példáknak
és mintáknak milyen jelentős hatása és szerepe volt az uzoni betlehemes kialakulásában,
szöveganyagának gazdagodásában.22
A polgárosodás hatására a háromszéki karácsony szerkezete és funkciója gyökeresen
átalakult a 19. század utolsó évtizedeiben. A kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi polgárok
és a falun élő nemesi családok szalonjaiban ekkor jelent meg és terjedt el a gyertyákkal,
édességekkel és színes díszekkel ékesített fenyőfa. A német, osztrák területekről érkező
karácsonyfa elsősorban a nemesek, városi polgárok és falusi értelmiségiek körében, révén honosodott meg szélesebb körben. A 19–20. század fordulóján szenteste már állítottak karácsonyfát a legtöbb háromszéki falu iskolájában és templomában. Ezt a folyamatot
felgyorsította az első világháború, mivel a nagy emberveszteséggel járó hadi események
után a falusi családok hajlékaiban is rendre megjelentek a gyertyákkal, üveggömbökkel és
gyümölcsökkel feldíszített karácsonyi fenyőfák.23
Zabolán a millennium évében, 1896-ban gróf Mikes Árminné Bethlen Klementina állíttatott első ízben szaloncukorral, gyümölcsökkel és üveggömbökkel díszített karácsonyfát saját gyermekeinek, Timának, Johannának és Évának. A grófnő a 19–20. század fordulóján már a községi iskola belső csarnokában is elhelyeztetett magas, mennyezetig érő,
feldíszített fenyőfát. Az iskolai karácsonyfa alá – elsősorban a szegényebb sorsú gyermekeknek – ruhákból álló ajándékcsomagokat helyeztek el.24 A karácsonyfa-állítás szokása
a faluban élő gazdáknál csak az első világháború idején, a módosabb és polgárosultabb
családoknál jelent meg, terjedt el legkorábban.
A polgárosodás alapvetően átrendezte a háromszéki karácsonyi ünnepek rendjét is.
Különböző egyesületek, közületek, intézmények karácsony előtt olyan vallásos, kulturális
eseményeket szerveztek, melyek bevételét elsősorban nélkülözők (árvák, betegek, elesettek, öregek) megsegítésére fordították. Például a kézdivásárhelyi Iparos Ifjúsági Egyesület 1903. december 26-án olyan műsoros estet szervezett, melynek tiszta jövedelmét, 185
koronát karitatív célra fordították.25
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Gróf Mikes Árminné, a kézdivásárhelyi árvaház elnökasszonya és Nagy Károly, annak
igazgatója 1904. december 16-án szívhez szóló levélben szólította adományozásra a környékbéli polgárokat: „Bizalommal fordulunk azért a nagyközönséghez, hogy mutassák meg
ezúttal is igazi felebaráti szeretetüket és jószívük sugallata szerint az árvák karácsonyfájára szánt bárminő játékszerből, ruhaneműből, írószerből, gyümölcsből vagy más tárgyból
álló adományaikat f. Hó 24-ig küldjék az intézet igazgatóságához. A harminc éven át érzett magas pártfogás reményt és biztosítékot nyújt arra, hogy ma is vannak az árváknak
áldozatkész pártfogóik, jótékony angyalaik”.26 Az Erzsébet árvalánynevelő intézetben 1904.
december 24-én meg is tartották a karácsonyfa-ünnepélyt, ahol a feldíszített fenyőfa körül
álló árva kisgyermekek előbb imádkoztak, énekeltek és szavaltak, majd megajándékozásuk
után Nagy Károly, az intézet igazgatója, szívhez szóló, köszönő beszéde zárta az eseményt.27
A Székelyföld című lap pedig arról tudósított 1904. decemberében, hogy gróf Mikes
Árminné elnökként, Vajna Károly pedig titkárként a Báró Szentkereszty Stephanie ne
vét viselő menedékház munkaképtelen, szegény öregjei számára szervezett gyűjtést, hogy
szenteste abban az intézetben is karácsonyfát tudjanak állítani és ajándékokat tudjanak
kiosztani a rászorulóknak.28
A Kézdiváráhelyi Iparos Tanonc Otthon tagjai 1904 decemberében éppen a Vigadóban adtak elő pásztorjátékot. „A vallásos tárgyú kis színdarab 3 felvonásból áll: I. Felvonás: Heródes palotájában; a II. Felvonás: A pásztortanyán; a III. Felvonás: az istállóban.
A színjátékot és benne előforduló énekeket Mártonyi Lukács tanár közreműködésével
Both Mihály kántor tanította be az ifjúságnak, mely egész lelkesedéssel törekedik, hogy
a közönségnek egy pár élvezetes félórát szerezzen”.29 Az előadásnak érdekességet az kölcsönzött, hogy a szereplők a társadalom legmostohább viszonyok között élő tagjai: iparos
tanoncok, az ún. Iparos tanonc-otthon tagjai voltak. 30
Az ozsdolai tanítótestület ugyanabban az évben, karácsony estéjén szervezett sikeres
pásztorjátékot a szegényebb rendű tanulók megsegélyezésére. Az ünnepség keretében a
görögtűzzel megoldott világítás és a Bartha Ágoston kántortanító által vezetett kórus tette
színessé az 5–6. osztályos tanulók játékát.31
A kovásznai kisdedóvoda működését irányító felügyelő-bizottság 1904. december 17-én
este szervezett fillérestélyt a Deák Imre-féle nagyteremben az óvodában felállításra kerülő karácsonyfa költségeinek fedezésére a következő műsorral: „1. Nyitány, játsza a cigány
zenekar. 2. Felolvas Ignácz L-né úrnő. 3. Ének-quartett; előadják: Ugron Gézáné, Nagy
Györgyné úrnők, Lengyel Gyula és Nagy Gyula urak. 4. Szaval: Csánki Mária k.a. 5. Szólóének vegyeskari kísérettel. 6. Monológot ad elő: Bartha Károly úr. Tánc.”32
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A kézdivásárhelyi iparos ifjak 1907-ben is megszervezték hagyományos műsoros táncmulatságukat karácsony másodnapján a fenyőágakkal feldíszített bálteremben. Annak
programjait Bodor Lajos zenekara nyitotta meg, Turóci Vilma és Lázár Melánia előadta A
falu rossza, Murkó Károly pedig A tóth táncmester című monológot, majd bemutatták A
miniszterelnök bálja című egyfelvonásos játékot. A műsort végül is népdalegyveleg zárta,
majd utána egészen reggelig tartott a tánc.33
Kiemeljük, hogy a polgárosodás kibontakozása előtt is szerveztek Háromszék településeiben vidám karácsonyi táncmulatságokat, közvetlenül az ünnep után, azonban szerkezetük jóval rendezettebbé vált a városi minták elterjedése után. Például a felsőcsernátoni
ifjak 1907 decemberében 25-én szerveztek műsoros bált az iskola helyiségeiben, melynek programja a következő volt: „1. Nyitány: Bodor Lajika. 2. Szaval: Rákosi Teréz k. a.
3. Ének: előadják Kölönte D., Fülöp L., Bajka János, Czerék Boldizsár, Hollanda Ferenc,
György Albert, Balázsy Gyula,. 4. Felolvas: Megyaszai Mihály. 5 monológ: Balázsi Gyula.
6. Ének: Bajka Mihály és Balázsy Gyula. 7. Szaval: Kölönte Dénes. 8. Zene”.34
A kézdivásárhelyi Polgári Olvasókör tagjai 1909-ben karácsony másodnapján szerveztek műsoros táncestélyt. Annak műsorrendje a következő volt: „1. Nyitány: László Szőke
Pista és fia Jenő zenekara által. 2. Monolog: előadja Ferencz Károly ur. 3. Tréfás dalos
páros jelenet, előadják: Simon Juliska urlány és B. Imecs Sándor ur. 4. Hypnotizmus,
dialog, előadják: Jancsó Emmuska urlány és Biró Mihály ur. 5. Kuplék, énekli: szigeti
Károly ur. 6. Box és Kox vigjáték egy felvonásban, előadják: Bencze Terézke urlány, Antal
Andor és Bordó Béla urak”.35
Ugyanabban az évben a sepsiszentgyörgyi Oltáregylet is sikeres hangversenyt szervezett. Felléptek Dávidkáék, dr. Szilveszter Ferenc, helybéli tanár előadást tartott, Sinkovics
Ilma úrhölgy zongorán játszott, Pálmai Lenke verset szavalt, Hackmüller Zelma, operaénekesnő alkalomhoz illő dalokat énekelt, dr. Fejér István pedig tárogatón játszott. 36
*
A karácsony minden elemével elsősorban a polgári kiscsalád értékeit, világszemléletét
fejezte ki egészen a második világháború végéig. Érdekes, hogy a 20. század második
felében fokozatosan szűk családi ünneppé változott, így számos elemével és kellékével a
családon, rokonságon belüli egyetértést, szeretetet jelképezi és fejezi ki.37
A karácsony szerkezete, térhasználata és funkciója gyökeresen megváltozott a szocializmus évtizedeiben, amikor újra felértékelődött a meghitt, családi körben eltöltött
szenteste. Mivel a kommunista hatalom minden eszközzel az ateista, materialista világ-

33
34
35
36
37

Székely Újság. 1907. december 29. IV. 215. 3.
Székely Újság. 1907. december 15. IV. 210. 3.
Székely Hírlap. 1909. december 16. IV.
Székely Hírlap. 1909. december 16. IV.
Pozsony 1998a. 231–232.

40

A kArácsonyi ünnepkör

szemléletet próbálta meghonosítani, a betlehemeseket Háromszéken is „bemenekítették”
az utcákról és a családi hajlékokból a magyar templomokba, ahol a lelkészek és a plébánosok a játékoknak csak a kegyesebb formáit rendezték meg, tehát tudatosan mellőzték
azoknak vaskosabb és népiesebb elemeit. Habár az ateizmust hirdető hatalom a karácsonyfát erőszakkal kitiltotta az iskolákból, a háromszéki magyar közösségek a templomokban minden évben állítottak díszes fát és mellette együtt ünnepeltek. Megjegyezzük,
hogy a kommunista párt aktivistái, elsősorban a buzgóbb pedagógusok segítségével, az
iskolákban és a művelődési otthonokban a karácsonyfát télifával, az angyalkákat pedig
télapóval próbálták helyettesíteni.38 Habár a propagandisták már az 1940-es évek végén,
tehát közvetlenül a politikai, adminisztratív hatalom átvétele után, kezdeményezték a
télifa ünnepségeket, 1952-ben Kovászna megyében csak öt településben szervezték meg.
Mivel az egyházak jóval jelentősebb csomagokat tudtak ajándékozni karácsonykor a kisgyermekeknek, az apparátus emberei még 1986-ban és 1987-ben is mozgósították a szakszervezetek, haza sólymai és pionírok vezetőit, hogy ne „a vallási miszticizmus” terjesztői
kerekedjenek felül a párt rendezvényén, ebben a szimbolikus vetélkedésben.39
A családok és a hatalom által forgalmazott ünnepi gyakorlat Háromszéken is végleg
eltávolodott 1972 és 1989 között. A Román Kommunista Párt ideológiáját és kultúrpolitikáját meghatározó és forgalmazó vezetők a télifa ünnepséggel egybekötött ajándékozás időpontját már nem karácsonyra időzítették, hanem összekapcsolták az újesztendővel, amikor szilveszter estéjén, elsősorban a tévé segítségével, Nicolae Ceauşescu,
gyűlölt diktátor, isteni képét és hatalmát közvetítették. Azonban a romániai szocializmus utolsó évtizedeiben rendszerint békében hagyták a privát szférába visszahúzódott
családokat, tehát a hatalom már nem avatkozott be a magánszféra bensőséges ünnepi
világába, tehát biztonsági szelephez hasonlóan megtűrte, hogy az emberek a szűk családi környezetben más világkép alapján ünnepeljenek. Kihangsúlyozzuk, hogy a keresztény értékrendre épülő családi, karácsonyi ünnep akkor már egyértelműen a személyi
és a nemzeti integritás védelmét valósította meg. A karácsonyi ünnepi időszak olyan
tartalékokkal töltötte fel az egyént, melyek tulajdonképpen elviselhetővé tették a külső
világ embertelenségét. 40
A szocializmus utolsó évtizedeiben Háromszéken is felerősödtek a karácsony etnikai
és nemzetiségi funkciói. A szentestéken megszervezett, nagy tömegeket vonzó istentiszteletek és szentmisék voltaképp a néma ellenállás eseményeivé váltak. Háromszék lakossága végül is 1989 adventjén győzte le belső félelmét, és december 22-én ellepte azokat a
nyilvános tereket, ahol korábban csak a gyűlölt hatalom ünnepeltette önmagát. A legtöbb
háromszéki városban és faluban a helységek központjában álló, élő fenyőfákat díszítették
fel gyertyákkal, valamint színes szalagokkal.41
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Az 1989-et követő évtizedben a karácsony fokozatosan veszített közösségi jellegéből,
s újból a családi, privát világ bensőséges ünnepévé vált. Az új romániai hatalom azonban, elsősorban a média segítségével, az ünnepek idején is folyamatosan betolakodott a
családi szférába. A politikai és a gazdasági élet képviselői a karácsony előtti napok alatt
rendszerint magukra öltik a jóságos, keresztény adakozó maszkját, s az árvaházakban,
öregek otthonában és kórházakban szervezett, a média, a nyilvánosság előtt túlreprezentált ajándékozási rituálék segítségével jelentős erkölcsi és szimbolikus tőkét szereznek.
A modernizáció és a fogyasztói társadalom értékrendje az elmúlt évtizedekben rendre
rátelepedett a háromszéki karácsony szerkezetére. Az adventi koszorú, a karácsonyfához
hasonlóan, elsősorban a nyugati országok felől, tehát német és osztrák területről, legtöbbször oda kitelepedett rokonok és vendégmunkások révén érkezett Erdélybe, Háromszékre az 1980-as évek közepétől kezdődően.42 Újabban már nem csak az ünnepi szoba
asztalát díszíti, hanem a színes lampionokkal, lámpafüzérekkel kivilágított alpesi villák
ablakát, falát vagy bejáratát is ékesíti advent elejétől egészen vízkeresztig.
Az 1989-es rendszerváltozás után hirtelen felgyorsult ezen a vidéken is az életformaváltás, elmélyült az individualizmus, hatására pedig egyre csökkent a karácsonyi ünnep
közösségformáló, összetartó ereje. Mivel a sajtó reklámadásai szüntelen vásárlásra és
ajándékozásra buzdítják az embereket, már nemcsak városokban, hanem falvakban is az
egész adventi időszak folyamatos, lázas vásárlássá változott. Háromszék városainak (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna) főterein ilyenkor vidám zenétől és énekektől
hangos adventi vásárokat szerveznek, ahol elsősorban a vidék kézművesei és vendéglátói kínálják portékáikat, valamint szolgáltatásaikat. Megjegyezzük, hogy a túlméretezett
ajándékozás legtöbbször már nem az őszinte érzelmek, kapcsolatok kifejezését szolgálja,
általában csak presztízst vagy politikai tőkét szerző esemény.
A két karácsony, vagyis a karácsony és a vízkereszt közötti időszakot különleges periódusnak tartották. Sokan ekkor készítettek hagymakalendáriumot, a következő tizenkét hónap időjárásának kifürkészésére. Egészen az 1962-es kollektivizálásig énekesek csoportjai
köszöntötték december 26-án az István, másnap a János nevű gazdákat. Háromszéken is egy
szélesebb körben előforduló, polgári eredetű éneket daloltak a felköszöntött gazda házánál:
„Szent István, hát még alszol-e?
Sokáig álmodozol-e?
Serkenj fel álmodból és kelj fel ágyadból,
Tehozzád jöttem!
Azt es mond meg, hogy béeresztesz-e?
Azt es mond meg, hogy jó szívvel látsz-e?
Mert ha nem, indulok, ahonnan jöttem,
Szent István az Isten éltessen,
S minden jóban szerencséltessen!”
42
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Dálnokon az ének után köszöntőt is mondtak:
„Naptáromra rátekinték,
egy nap jutott eszembe,
Hiszen István-napja van ma,
Lelkünk visszaszáll a múltba,
Ilyenkor már disznót öltünk,
Szánkóra, szekérre ültünk,
Köszöntvén az Istvánokat.”43
A háromszéki magyar falvakban karácsony negyedik napján, december 28-án került
sor az aprószenteknapi vesszőzésre. A szokás voltaképpen azon az archaikus képzeten
alapszik, hogy az élő fákban, ágakban olyan különleges életerő van, amit érintéssel, veszszőzéssel át lehet vinni egy másik személyre is.44 A háromszéki fiúk és a legények december 28-án kora reggel látogatták meg rendre a lányos házakat, ahol egy élő nyírfáról
vágott vesszővel megvesszőzték a hajadonokat. Hiedelmeik szerint egészséget, szépséget
és termékenységet idéztek elő. A lányok egészen a második világháborúig színes szalagokat és virágokat kötöttek a legények vesszőire. A szokás termékenységgel, szexualitással
kapcsolatos jelentése egészen napjainkig fennmaradt vidékünkön, melynek gyakorlását
katolikus közösségekben elsősorban a bibliai csecsemőgyilkossággal indokolták: aprószentek napján azért kell a lányoknak vezekelniük, mivel a római katonák Heródes parancsára Jézus születése után leöldösték a kis fiúgyermekeket.45
Egészen az 1962-es kollektivizálásig december 28-án reggel elsősorban a kisfiúk, majd
utánuk a legények és a házasemberek jártak aprószentekelni. A hosszú, hajlékony nyírfavesszők felső, vékonyabb ágait gondosan összefonták, majd színes szalagokkal és gyapjúszálakkal díszítették. Kisebb-nagyobb csoportokban meglátogatták a lányos házakat,
ahol köszöntőverset mondottak, miközben nyírfaággal veregették meg a hajadonokat.46
Aprószentek, Szent Dávid,
Künn a jégen korcsolyázik,
Ha eltörik korcsolyája,
Van bicskája, megcsinálja.
Fúrja-faragja,
Mégis faragatlan hagyja.

43
44
45
46

Pethő 2014. 153.
Mesnil–Popova 1997. 272–297.
Pozsony 2000a. 84–107.
Makkai–Nagy 1993. 71–72.

© www.kjnt.ro/szovegtar

© www.kjnt.ro/szovegtar
A kArácsonyi ünnepkör

43

Aprószentek, Szent Dávid,
Az Isten éltesse sokáig!
Aprószentek, Szent Dávid,
Járjon pénzben bokáig!47
Dálnokon a vesszőzés után régebben még mustármagokat is hintettek a meglátogatott
ház földjére, hogy a betegség távozzon a család tagjaitól. Úgy tartották, hogy még a tehenek is jobban tejelnek, ha ezen a napon megvesszőzik.48
A háromszéki uradalmakban vagy nagyobb gazdaságokban dolgozó szolgalegények az
óesztendő utolsó napján búcsúztak gazdáiktól, akiket meg is tréfáltak ilyenkor. Például
Bodoson az istállóban az állatokat máshová kötötték be, a lovakat pedig szabadon engedték az udvaron. Ha rosszul bántak velük, akkor köszöntek el vaskosabb verssel:
„Köménylé, ecetes cibre megbocsáss,
Mert ketten húztuk az igát,
Hús tőlem távol járj,
Mert velem nem barátkoztál.”49
A dálnoki szolgalegények a következő rigmussal búcsúztak gazdáiktól:
„Elhozta az Isten újév első napját,
Hogy megköszönjem a gazdám sok jóságát,
Cserelapiként vágott vékony szalonnáját,
Hogy a dög verje le a hízott disznaját,
Ujjbegyre vett bog túraját,
Vigye el a farkas juhát!
Este-reggel mindig ébren,
Így lesz életemnek vége.
Pityókaleves, én tőled nem búcsúzom,
Veled ezután es gyakran találkozom,
Híg köményes leves, tőled sem búcsúzom,
Mert teveled es még gyakran találkozom.
Megbocsáss nekem, öreg káposztáskád,
Veled együtt sokat húztam én az igát.
Isten veled, kőkapuláb,
Többet úgysem látjuk egymást.”50
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A szolgák Dálnokon is rendszerint óesztendő utolsó napján búcsúztak el korábbi gazdáiktól, akik ekkor fogadták meg új béreslegényeiket.51
A háromszékiek különleges, átmeneti időszaknak tartották a régi és az újesztendő fordulóját, tehát szilveszter éjszakáját. Számos szokáselem (zajkeltés, tűzgyújtás) éppen az
ilyenkor megerősödő ártó erők távoltartására és semlegesítésére, mások pedig az új naptári év befolyásolására, pozitív minőségek (egészség, szépség, boldogság, termékenység)
biztosítására irányultak. Egészen a 20. század utolsó negyedéig a legtöbb háromszéki településben kiskarácsonynak nevezték szilvesztert.
Bod Péter a szilveszterezést pogány eredetű szokásnak tartotta. „A Pogányok Keresztyénekké lévén, ez a’ meg-rögzött rosz szokás a’ Keresztyének közé is bé-jött, hogy azt töltötték (1) nagy vígasságban, tántzban, vendégségben, (2) egyik a’ másiknak köszöntésekben, (3) ajándékoknak küldözésekben, a’ mellyek mind édesekből, mézes tészta némüből,
figékből, malosa-szőlőkből, állottak. (4) Utszákon nyargalódzottanak, a’ gazdagoknak
ajtajokon éneklettek, musikáltak. (5) Zőld füvet, ágat tettek-el a’ házban, a’ személyek
számok szerént, abból jövendőtek. (6) Tüzet és házi eszközöket azon a’ napon ki-nem
adtanak.”52
Sokan úgy vélték, hogy ha Szilveszter estéjén bőségesen meg van terítve asztaluk, akkor a következő évben az végig úgy lesz. Ennek biztosítására a gazdasszonyok rendszerint
sok ételt főztek a családtagok, rokonok és barátok bőséges megvendégelésére. Háromszéken is ilyenkor a disznóhús fogyasztását ajánlották, mivel az hozott szerencsét a házra és
népére. Határozottan tiltották a szárnyas fogyasztását újév kezdetén, mert az kikaparja a
szerencsét a család házából.
Háromszék protestáns településeiben Szilveszter éjszakáján rendszerint hatalmas zajt
csapnak, s nagy lármával kergetik el az óesztendőt. Papolcon december 31-én a koraesti óráktól kezdődően búcsúztatták az óesztendőt. „Csengők, kolompok, karikás ostorok
cserregése, bongása, csengése, csattogása verte fel a falu csendjét. Legények, gyerekek,
olykor házas emberek is kisebb csapatokba verődve köszöntöttek a gazdákra. Óévet búcsúztattak, újévet köszöntöttek, s a gazda jó szívvel kínált kalácsot, kolbászt, szalonnát,
kenyeret. Haraptak a köszöntők, majd boráldomással öblítették le a szíves látás örömét,
s búcsúzva a háztól, portától, elhangzottak a következő évre szóló jókívánságok, Isten áldását kérve a vendéglátó mezejére, szénafüvére, állatai szaporodására, családja és őmaga
gyarapodására gyermekben és vagyonban egyaránt.”53 A falu rendszerint éjfélkor elcsendesedett, a lakosság apraja és nagyja pedig a református templomban, a lelkész vezetésével együtt imádkozott, majd a Himnusz eléneklése után egymásnak Boldog újévet
kívántak, utána pedig hazamentek.
Dálnokon szilveszter éjszakáján a lakosság a református templom előtt gyűlt össze,
ahol harangozással húzták össze az ó- és az újévet, majd a harangozás után a helybeli lel51
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kész prédikált híveinek, utána közösen énekeltek, s a fiatalabbak pedig levegőbe lőttek.54
A zabolai magyarság, közvetlenül éjfél előtt, összegyűlt a református vártemplom kivilágított tornya alatt, ahol a harangokkal „esszehúzták” az ó- és az újesztendőt, miközben a
vadászok puskáikkal lövöldöztek, a nagyobb legények pedig „náddugókkal pukkantgattak”. Az újesztendőt rendszerint zsoltárokkal és a magyar himnusz eléneklésével köszöntötték, majd a református lelkész és a falu bírója szólt az összegyűltekhez. A résztvevők
a torony alatt boldog újesztendőt kívántak egymásnak, majd mindenki visszatért abba a
helyiségbe, ahol rokonaival, barátaival egészen hajnalig mulatott.55
Nemcsak karácsony első napján este, hanem Szilveszter éjszakáján is műsorral egybekötött táncmulatságokat szerveztek a legtöbb háromszéki faluban, egy-egy nagyobb
helyiségben, művelődési házban. Egyed Ákos gyűjtései szerint ilyenkor Bodoson, szülőfalujában a legkedveltebb tánc a csárdás és a „német” volt. Ilyenkor egy-egy tánc (öregek
tánca) az idősebbeknek, illetve a gyermekeknek is kijárt, amikor csak ők táncoltak a
teremben. A táncok szüneteiben rendszerint közösen énekeltek, majd amikor a jó hangulat fokozódott, akkor adták elő a tréfás „medvetáncot”, melynek keretében egy legény
vagy egy fiatalabb férfi teljesen kiszámíthatatlanul úgy ugrándozott, hogy valakit pofon
üthessen.56
Ez az átmeneti időszak alkalmas volt a jövő kifürkészésére is. Kovásznán a lányok
titokban jó nagyot rúgtak a disznóól falába, s ahányszor röfögött a sertés, a hajadonok
annyi év múlva mentek férjhez.57 A dálnoki lányok közvetlenül éjfél után vizet merítettek
a kútról, majd egy tojást abba beleütöttek. Ha a tojás lement a vízzel teli veder aljára,
akkor a hajadon még abban az évben férjhez ment. Mások a disznópajta oldalát rugdosták, s ahányat röffentett a disznó, annyi év után mentek férjhez. Mások ilyenkor galuskát
főztek, s az udvarlók nevét egy cédulára írva abba beletették. Amelyik leghamarább feljött
a fövő víz felszínére, az kérte meg a lány kezét.58 Balázs Márton közölte, hogy a gelencei
legények ilyenkor fejük alá tették a bocskor kapcát, hogy éjszaka lássák meg, ki lesz szeretőjük. Az idősebbek pont éjfélkor pénzt dobtak be a házba, hogy az új esztendőben sok
pénzt kapjanak. Újév első napján nem adtak ki semmit, sem tárgyat, sem pénzt, hogy a
családnak ne legyen adóssága a következő évben.59
Háromszéken is úgy tartották, hogy újév reggelén csak a férfi látogató hoz szerencsét a
ház népére. Rossz és szerencsétlen előjelnek vélték, ha a kapun vagy az ajtón az újév első
napján asszony lépett be elsőnek. Érdekes, hogy újabban hasonló jelentést tulajdonítanak
az első telefonálónak is. Nem tartják jó előjelnek, ha egy családot első ízben nő köszönt fel
az éjfél utáni percekben vagy órában.
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Az öregebb gazdák az újév reggelén a kútból első ízben merített vízbe almát és színes
fémpénzeket dobtak, majd úgy itatták meg nagyobb állataikat, hogy azok egészségesek
legyenek. Vajnafalvi, zabolai és zágoni juhosgazdák két karácsony között alaposan öszszekötötték a juhnyíró ollót, hogy a ragadozók (farkasok, medvék) ne tudják kinyitni szájukat, tehát ne dézsmálják meg állataikat a havasi legelőkön. Egészen napjainkig nem
tartják szerencsésnek, ha két karácsony között vizes ágynemű marad a szárítókötélen,
mivel az betegséget vagy éppen halált okozhatott. A mosás mellett a két karácsony közötti
nagyobb takarítást is szigorúan tiltották, mert az elvihette a szerencsét a háztól.60
Újesztendő reggelén szinte minden orbaiszéki faluban a kisebb fiúgyermekek ara
nyosvizet vittek nagy- és keresztszüleiknek, szomszédaiknak és közelebb lakó rokonaiknak. Egészen a közelmúltig különleges erőt tulajdonítottak az első ízben merített víznek,
melybe rendszerint jégkockákat vagy kisebb hógolyókat tettek, majd kancsóban vitték
házról házra, ahol az aranyosvizet vidám köszöntő versekkel nyújtották át. Aki abban
derékig megmosakodott, hiedelmeik szerint, egészséges és szerencsés lett az egész új esztendőben.61
A háromszéki emberek is hittek az ilyenkor kimondott szó erejében. A kisebb fiúgyermekek újév reggelén, egészen a második világháborúig, házról házra jártak, s ott szerencsét és egészséget kívántak. Konsza Samu közölte az egyik legpatinásabb köszöntő verset
Pákéból:
„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben,
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Zsíros esőt, kövér hót
Ez új esztendőben.
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben.
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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben,
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben,
Adjon Isten minden jót,
Ez új esztendőben,
Vegye el mind a nem-jót
Ez új esztendőben.
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben.62
Egészen a 20. század közepéig újév napján a háromszéki asszonyok lencsét főztek
ebédre, mert annak megszámolhatatlan, apró szemei szerencsét, egészséget és gazdagságot eredményeztek. Dálnokon úgy vélték, hogy a majorság fogyasztása újév első napján
halált idéz elő a családban.63
A karácsonyi ünnepkört a vízkereszt (január 6.) zárja, mely a Betlehemben megjelent
háromkirályok ünnepe, Jézus megkeresztelésének napja. A vízszentelést egészen az 1980as évekig Háromszéken is az ünnep vigíliáján végezték a templomban, ahol nagyobb faedényekben, kádakban és dézsákban tároltak vizet, s beszentelése után a hívek kisebb-nagyobb
edényekben hazavitték. Otthon gondosan behintették azzal a ház földjét, a gazdasági épületeket és a nagyobb állataikat, hogy semmi baj ne érje azokat. Hagyományőrzőbb falvakban
még a kút vizébe is öntöttek belőle egy keveset, hogy az is szakrális erővel telítődjön. A
vízkeresztkor szentelt víznek az erdélyi katolikus és ortodox közösségekben különleges erőt
tulajdonítottak.64 Ezen a napon még a dálnoki reformátusok sem fogták be jószágaikat, böjtösen táplálkoztak, rendszerint főtt kukoricát fogyasztottak aszalt gyümölcsökkel ízesítve.65
A vízkeresztkor kezdődő házszentelés és adományok gyűjtögetése (koledálás) a római
katolikus családok és közösségek életében fontos liturgikus esemény volt. Ezen a napon a
háromszéki falvakban a katolikus lelkészek a vidimuszoknak nevezett ministránsokkal és
egy-két egyházfival rendre meglátogatták a helységben élő famíliákat, a családi házak ajtajára, annak szemöldökfájára fehér krétával ráírták a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűit (G + M + B), valamint az új évszámot. Egészen napjainkig fennmaradt az a képzet,

62
63
64
65

Konsza 1957. 444–445. Lásd Szőcsné Gazda 1999a.
Pethő 2014. 137.
Tátrai–Karácsony Molnár 1997. 30–31.
Pethő 2014. 138.

48

A kArácsonyi ünnepkör

hogy ez a felirat megvédi a családi házat különböző csapások (pl. tűzvész, villámcsapás és
boszorkányok) ellen.66 A család rendszerint a vendégváró tisztaszobában fogadta a plébánost és kíséretét, ahol a 20. század elejétől a díszes karácsonyfát is felállították. Közös
imádkozás után a lelkész megáldotta a családtagokat, majd beszentelte lakásukat. A nagyobb zabolai legények ilyenkor édességekkel halmozták el a papot kísérő kisgyermekeket, akik az utcán, vonulás közben kikiabálták a falubeli nagyobb lányok „csuszamlósabb”
eseteit. A „kikiabáltatás” már régen nincs szokásban a faluban, legutóbb csak a két világháború között fordult elő.67 Napjainkban rendszerint ilyenkor szedik össze az egyháznak
felajánlott adományokat és a különböző járandóságokat is.
*
Az advent kezdetétől vízkeresztig terjedő időszak szokásai Háromszéken is jól meghatározott rendbe szerveződnek. Az 1989-es rendszerváltozás utáni évtizedekben már csak az
idősebb asszonyok és férfiak vesznek részt az adventi kegyes ájtatosságokban. Az újabb
keletű szentcsaládjárásban csak a mélyebb vallásosság iránt fogékony asszonyok, ritkábban férfiak, általában férjeik vesznek részt. Tehát az asszonyok meghatározó szerepet
játszanak a lakás kitakarításában és feldíszítésében, az ünnepi eledelek elkészítésében,
valamint a vallásos eseményekben. Szenteste a templomokban szerveznek műsoros istentiszteletet és szentmisét, elsősorban az iskoláskorú gyermekeknek, akiknek ilyenkor
ajándékcsomagokat osztanak, különösen a nehéz helyzetben élőknek. A templomi szertartás után mindenki a saját, privát hajlékába vonul vissza, ahol régebben jelképes javakkal, a 20. század második felétől kezdődően pedig túlméretezett ajándékokkal halmozzák
el a kisgyermekeket. Egészen az 1962-es kollektivizálásig szenteste rendszerint a legények
és a felnőttek csoportjai jártak házról házra kántálni és köszönteni.
Karácsony első napján mindenki igyekezett részt venni az ünnepi istentiszteleten,
szentmisén. Kiemeljük, hogy egészen a második világháború végéig csak a legények járhattak betlehemezni, azonban az 1989-es rendszerváltozás után már lányok is alakíthatják Máriát és az angyalokat. Az ünnep első és második napján rendszerint a fiatalok
szerveztek műsoros táncmulatságokat. Háromszéken is csak legények vehettek részt az
aprószenteknapi vesszőzésben. Karácsony második és harmadik napján szintén csak férfiak jártak házról házra, hogy rigmusaikkal és énekeikkel felköszöntsék az István és János
nevű gazdákat.
Szilveszter estéjén a zabolai családtagok rendszerint közelebbi rokonaikkal, komáikkal és barátaikkal mulattak együtt, majd éjfélkor a templom kivilágított tornya alatt
találkozott az egész falu népe, ahol a fiatalok és a vadászok keltettek nagyobb zajt. Megjegyezzük, hogy a fiatalok ilyenkor külön terekben szerveztek közös táncos, vidám mulatságot. Újesztendő hajnalán pedig mindig az idősebb gazdák feladata volt a gyümölcsös
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kertekben és az istállókban agrármágiával kapcsolatos praktikákat elvégezni. Az iskoláskorú fiúk újév reggelén különböző csorgókból, kutakból vagy patakról merítettek vizet,
melybe jégdarabkákat, színes fémpénzt és almát helyeztek, majd megajándékoztak azzal
nagyszüleiket, keresztszüleiket, idősebb rokonaikat és szomszédaikat. Kihangsúlyozzuk,
hogy újév első napján vidékünkön is csak a férfiak járhattak köszönteni, mert az asszonyok látogatását ilyenkor rossz, szerencsétlenséget és csapást hozó előjelnek tartották.
Vízkereszt napján újból a katolikus lelkészek és a ministráns fiúk álltak a figyelem központjában, amikor megszentelték a családi hajlékokat.
A háromszéki karácsonyi szokások szerkezetében elsősorban egyházi imákat és énekeket, valamint kántálóénekeket, párbeszédes betlehemeseket és különböző rigmusos
köszöntőket éltettek. Az ünnep előtti hetet egyfajta rituális csend jellemezte, mivel ekkor
még a gazdák is óvakodtak a zajosabb munkák végzésétől. Karácsony estéjén régebben
a házak előtt, tehát kint a szabadban csendültek fel a kántálóénekek és köszöntők. Napjainkban a háromszéki falvakban leginkább a csend lengi be a szentestét, míg a szilvesztert a hangos, évről évre fokozódó zajkeltés, muzsika és vigalom jellemzi. Az 1989es rendszerváltozás után olyan pirotechnikai eszközök terjedtek el a térségben, melyek
sokszor csatatéri hangulatot teremtenek még az elzártabb falvakban is. Vízkereszt napján a vidimuszok csengetéssel jelezték, hogy közelednek egy adott házhoz, s régebben, a
nagylegények kérésére, hangosan kikiabálták az elmúlt év deviáns eseményeit, erkölcsi
vétségeit.
Számos tárgyi és növényi elem emeli a karácsonyi események fényét és látványosságát. A 19. század végétől kezdődően erdőből hozott karcsú ezüstfenyőkből készítették
az ünnepi karácsonyfát, melyet elsősorban különböző gyümölcsökkel, süteményekkel,
színes üveggömbökkel és fényszórókkal díszítettek fel, majd a családi lakásokban helyeztek el. Az adventi koszorú csak az utolsó évtizedekben kezdett meghonosodni, melyet
nem csak az ünnepi asztalra, hanem az alpesi villák bejáratánál lévő ajtókra is felfüggesztenek. Megjegyezzük, hogy újabban városok és falvak publikus tereiben, központjában nagyméretű koszorúkat és karácsonyfákat helyeznek el, melyeket nagyméretű
gyertyákkal, színes lámpákkal, látványos fényrendszerekkel is kivilágítanak. A betlehemes csoportok sajátos, színes viselete, valamint az aprószentek-napi, szalagokkal feldíszített vesszők szintén fokozták az ünnep dekorativitását, kifejezték annak jelentőségét.
Csak szentcsaládjárás alkalmával hordoztak házról házra egy színes, nagyobb méretű
szentképet, valamint az ünnep első és második napján a betlehemet, vagyis egy templom kisméretű makettjét. A növények közül az erdei fenyő nyert hangsúlyosabb szerepet
az ünnep szerkezetében karácsonyfa és adventi koszorú formájában. Kiemeljük, hogy
régebben nem csak az ünnepi asztalt, hanem a karácsonyfát is feldíszítették színes gyümölcsökkel, almákkal és diókkal, újesztendő reggelén pedig az aranyosvízbe is dobtak
pár kerek, piros almát.
Az ünnep előtti napokban nemcsak a lakó és a gazdasági épületeket takarították ki
gondosan, mivel nagyobb figyelmet fordítottak a testi tisztálkodásra is, majd csak utána
öltöztek fel féltve őrzött ünnepi viseleteikbe. Míg a második világháború végéig a kará-
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csonyi étkezés alapvetően visszafogott, böjtös jellegű volt, napjainkban túlméretezett és
túladagolt étkezés figyelhető meg karácsonykor is, nemcsak szilveszter alkalmával vagy
újesztendő első napjaiban.
Az ünnep térhasználatával kapcsolatban kiemeljük, hogy ilyenkor a háromszékiek is
sajátosan átrendezik nemcsak a családi hajlékokat, hanem a szakrális és a publikus tereket is. Míg a 20. század közepéig a kántáló, betlehemes, aprószenteki vagy névnapköszöntő csoportok meghívás nélkül beléphettek a falubeli privát terekbe, udvarokba, házakba,
az utolsó évtizedekben azt figyeltük meg, hogy Háromszéken is egyre szűkül a karácsonyi
tér, már csak templomokban, tehát szakrális terekben, iskolákban és privát családi hajlékokban ünnepelnek együtt, egyre szűkebb körben. Megjegyezzük, hogy helyi elöljárók
az utóbbi években, elsősorban a globalizáció hatására, a publikus terekben olyan színes,
vidám hangulatú karácsonyi vásárokat szerveznek, melyek egy térben és időben gyűjtik
össze a hétköznapok során szétesett szétszóródott közösségek tagjait.
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Képek

Betlehemes csoport. Kovászna 1920-as évek. Roediger Lajos (SZNM)

Betlehemes csoport. Zabola 1930-as évek. Gróf Mikes Johanna (SZNM)
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Gere Lujza a karácsonyfa alatt.
Sepsiszentgyörgy 20. század eleje.
Gere István (SZNM)

Betlehemes játék királya.
Árkos 1991.
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Mária és József. Árkos 1991.

Betlehemes csoport. Kézdiszentlélek 1992.
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Öreg pásztor és József. Kézdiszentlélek 1992.

József, Mária és az angyal. Kézdiszentlélek 1992.
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Betlehemes csoport. Ozsdola 1993.

Templomi betlehemes játék. Gelence 1996. (Kozma Imre)

55

56

A kArácsonyi ünnepkör

Szent család járása. Gelence 1996. (Kozma Imre)

Nagyméretű adventi koszorú a céhes város főterén. Kézdivásárhely 2014. (Dimény Attila)
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Újévköszöntés a torony alatt. Zabola 2013. (Dimény Attila)
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Házszentelés. Gelence 2013. (Kozma Imre)

Házszentelés. Zabola 2015. (Datki Gyöngyvér)

Vízszentelés. Zabola 2015 (Datki Gyöngyvér)
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