
Karácsonyi ajándék
Karácsony ünnepéről bensőséges, mély érzésekkel szoktunk valamennyien beszélni. Az ilyenkor sűrűn 

használt szavak, — mint szeretet, öröm, békesség, melegség, család, ajándék stb. — megtelnek olyan, szinte 
ismeretlen belső tartalommal, amelyek folytonos megléte életünkben, emberibb életet eredményezne egyre 
elvadultabb bolygónkon. Sokak keserű tapasztalata, hogy az ünnep tünékeny fényének kihunytéval a gyönyörű 
szavak is kiüresednek, és oda a karácsonyi varázs. Hogyan kerülhetnénk ki ezt a keserves c sa ló d á s t?  M i m ó d o n  

állandósulhatna mindaz, ami emberi kapcsolatainkban az ünnepi dísz részeként megjelent?
Egyetlen névben adható meg a válasz. Jézus Krisztus. Ó az Isten Fia, aki emberi testben jött el erre a világra. 

Az Ó születésére emlékezünk karácsonykor. Arra a Jézusra, akinek már a neve is nagyszerű ígéretet hordoz: a 
bűnből szabadító. Jézus nélkül minden ember élete rendezetlen, sőt rendezhetetlen. A lelkiismeret nyomasztó 
vádját, vagy a lelkiismeretlenség folytán halmozódó bűnök sokaságát csak Jézus tudja elvenni. Ezért vállalta O 
az emberré létet. Karácsony azt hirdeti mindenkinek: most vége lehet az önpusztító vergődésnek Jézus 
Krisztusban.

Úgy lehet sokan a magányosság rémével viaskodnak, akár négy fal közé zártságukban, akár emberek 
sokadalmában. Nincs kivel megosztani kínzó problémákat, terheket, nincstelenséget, vagy hirtelen támadt 
örömet, mert minden felől érdektelenséget tapasztalnak. Karácsony üzenete nekik is örömre való okot ad Jézus 
Krisztus másik ígéretes nevében; Immánuel, ami azt jelenti, Velünk az Isten.A betlehemi Újszülöttben Isten jött 
közénk, hogy senki se legyen egyedül, magára hagyottam

A szeretetlenségtől kibírhatatlanul keserűvé váló emberi kapcsolatok édessé, örömtelivé tételére az Örök 
Szeretet, a végtelen Isten, Jézus Krisztust ajándékul adta mindannyiunknak.

A szeretetlenségbe dermedt szívek csak akkor olvadnak fel, ha elfogadjuk a legnagyobb szeretet-ajándékot, 
Jézust. Nála nagyobb karácsonyi ajándékot senki sem kaphat. Karácsony javai ez ajándék által lesznek 
állandóvá.

Egyre többen szellemi sötétségben botorkálva, égi jeleket kutatva, szellemeket kérdezgetve keresnek választ 
jövő sorsukról ébredő kérdéseikre. A sötétség világába Jézus úgy jött, mint Fény az éjszakába. Őbenne van 
egyedül érvényes, és megoldást hozó válasz ezekre a kérdésekre is.

És így lehetne sorolni az élet minden helyzetét, mert mindegyikre Jézus Krisztus jelenti az egyetlen megoldást, 
és az élet teljességét. Ahhoz, hogy ez ünnepen kívül is megélt értékek maradjanak az igazi emberséget jelző 
fogalmak, szükséges, hogy valós, Istentől való tartalommal teljen meg a mostani karácsonyunk. Ilyen szellemben 
készüljünk az ünnepre valamennyien, és kívánom, hogy mindenkinek békességes, örömteli legyen a karácsonyi 
ünnepe, Isten áldásával.

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ó Egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (János ev. 3:16)

H úszta Csaba
baptista lelkipásztor
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KARÁCSONY
A ma embere talán azért nem tud megtöbbször mit 

kezdeni az ünnepekkel, mert nem tanult meg várni, 
várakozni. A róka is ezt kérte a kis hercegtől: „— Ha 
például délután négykor érkezel majd, én már háromkor 
elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál 
boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és 
aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a 
boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem 
fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... 
Szükség van bizonyos szertartásokra is.” A várakozás 
teszi igazán széppé a találkozást.

Az ünnep másik lényeges eleme a Valakivel 
találkozni. A karácsony ünnepe azért ivódik mélyen az 
ember leikébe, mert egy személyt Jézust, Jézus születését 
ünnepeljük. A születés a család ünnepe. A fiatal házasok 
is akkor lesznek család, amikor világra jön első 
gyermekük.

Az igazi ünnep kiemeli az embert a hétköznapok 
szürkeségéből. Csak egy erő tudja az embert fölemelni a 
kegyelem: Isten embert fölemelő üdvözítő szeretete, 
amely a názáreti Jézusban jött ü kozénkrAz ateizmus 
mint hivatalos ideológia nincs többé, de tovább él az 
emberekben a1 gyakorlati ateizmus. És a karácsony igazi 
értékei még nem születtek meg minden emberi szívben.

A hetvenes években, a panel lakásokban élő családok 
egyikében történt, hogy a családfő rászólt a nagymamára, 
mert hangosan énekelte a Mennyből az angyalt. — Pszt! 
a szomszéd meghallhatja! Ma már nem kell attól félni, 
hogy a szomszéd meghallja, de vajon vannak-e még 
családok ahol él a közös ének? És legalább karácsonykor 
együtt éneklik a közismert karácsonyi énekeket.

Legyen ez a karácsony minden család igazi ünnepe. 
Jézus ma is meg akar születni az emberi szívekben. 
Tegyünk meg mindent azért, hogy megszülessen!!

Befejezésül álljon itt egy idézet Szent Anzelm püspök 
„Pro slóg ion” című könyvéből, mely az ember örök Isten 
utáni vágyát fejezi ki:

„Taníts meg engem, hogyan keresselek, és mutasd meg 
magadat, amikor téged kereslek. Hiszen keresni se tudlak, 
ha erre te meg nem tanítasz, és megtalálni sem bírlak, ha 
te meg nem mutatod magad. Kereslek vágyammal, és 
óhajtlak keresésemmel; találjalak hát meg szeretetemmel, 
és szeresselek, ha megtaláltalak.”

A Római Katolikus Egyházközség hívő közösségének 
nevében áldott békés kegyelmekben gazdag karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok az olvasónak

Dr. Huszka Mihály
plébános

SZENTMISÉK:
Vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 ó és este 1/2 6 ó. 
Hétfő, kedd, szerda, péntek este 1/2 6 ó.
Szombat este 1/2 6 Fiúnevelő Intézetben 
(Nyári időszakban az esti szentmisék 1/2 7-kor 
kezdődnek. Május 1. — szeptember 30-ig.)

A Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 49 
Irodai szolgálat a Plébánián:

hétfő, szerda, péntek du. 4-5-ig.

Karácsonyi misztériumjáték, amit a hittanos gyerekek 
fognak előadni a katolikus templomban.
December 24-én du. 3-kor gyerekeknek

éjjel 1/2 12-kor felnőtteknek 
December 31-én du. 5 órakor megismételjük.

AZ ASZÓDI KATOLIKUS TEMPLOM
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Istentől megáldott 
Karácsonyt!

Boldog karácsonyt, kellemes karácsonyt kellene most 
kívánnom azoknak, akik soraimat olvassák, de ez a 
kívánság az idei karácsonyra üres semmitmondó kívánság 
lenne! Sokan leírják ugyan ezeket a szavakat, melyek 
azonban nem tudják kifejezni azt, amit érzünk, ami 
naponta foglalkoztat mindannyiunkat, családok ezreit, 
öregek és fiatalok millióit.

Boldog karácsonyt — szinte kong az ürességtől ez a 
jókívánság akkor, amikor sok ember stabilnak hitt 
munkahelye bizonytalanná lett és ezzel együtt a kenyere, 
a megélhetése, a nyugalma is zátonyra futott.

Kellemes karácsonyt — semmit sem mond ez annak az 
embernek, aki csak pénzben tud gondolkodni, és a 
legszentebb ügyből is pénzt akar csikarni — félredobva a 
tisztességet, az emberi tartást, az erkölcsöt, a józanságot, 
a hazafiságot. Milyen hamar el tudjuk felejteni ilyen 
miliőben azt, amit Luther Márton a reformáció idején így 
fogalmazott meg: „A pénz nem boldogít” . Tudja 
mindegyikünk, hogy szükségünk van a pénzre, de arról 
gyakran elfeledkezünk, hogy a pénzhez ember is kell és 
nem a pénz teremti az igazi embert!

Erkölcsi bizonytalanságban csak szép a karácsonyi 
üzenet: békés karácsonyt! Torzsalkodásban,
szembenállásban, gáncsoskodásban, hamis ön- vagy 
közérdekvédelemben, sértettségben, gátlástalanságban, 
lelki vakságban, a józanság hiányában annyi kár ér 
embereket, amit a múló idő miatt már nem lehet 
kárpótolni!

Tudjuk, hogy a karácsonyt várók ezt szeretnék felejteni 
— ha csak rövid időre is! De lehet-e felejteni azt, ami 
súlyos teher, gond és baj?!

Az ádventi idő karácsony Jézusához terelgeti a 
megbékélni vágyókat! Rövid elcsendesedés meditálásra 
ad alkalmat, mely a saját lelki énünk felé tereli a 
gondolatainkat. Tudjuk, hogy Jézus sose kényszerít. 
Inkább azokon az isteni eredetű emberi vonásainkon 
keresztül közelít meg bennünket, mint az érzelem és az 
értelem. Eszünkbe juttatja etikai bizonytalanságunkban a 
kemény igazságot:

„senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt. 6,24). S a 
karácsonyi utat keresgélőknek Illés próféta kérdését teszi 
fel ez az időszak, amit egy korabeli hitbelileg és morálisan 
elbizonytalanodott, de gondolkodni kész népnek mondott 
így: „Meddig sántikáltok kétfelé?” (1. Kir. 18,21).

Karácsony az igazi világosság alkalma! Ilyennek 
készíti Isten ezt az ünnepet évről évre. Amikor a 
karácsonyi evangélium arra a Jézusra irányítja 
reflektorfényét, aki ugyanolyan embernek született, mint 
mi mindannyian, ezzel a világossággal ad értéket a hitnek, 
az érzelemnek, a morálnak, az értelemnek!

Ezért drága ünnep a karácsony! Engedjük, hogy az 
életünkben is felragyogják ez a karácsonyi világosság. 
Engedjük, hogy megszülessék az életünkben az Új Jézus!

A keresztyén emberek mindig áldott karácsonyt 
kívántak egymásnak! Az áldás azt jelenti a mi 
szóhasználatunkban, hogy minden jókívánságunk 
Jézussal van összeköttetésben. így a keresztyén emberek 
nem akármit kívánnak egymásnak, csak szép legyen az, 
hanem csak azt, ami az emberségben épít, az etikában 
pozitív. A mértéket Jézustól tanuljuk egy életen át, hogy 
„amit szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti azt cselekedjétek velük” (ML 7, 12).

Amikor majd karácsony este a templom harangjai 
hívogatnak, a családi karácsonyfák meghitt áhítatot 
sugároznak, fogadják lelkipásztori jókívánságomat 
minden otthonban: áldott karácsonyt mindenkinek — 
szeretettel

Detre János

AZ ASZÓDI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
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Aszód, 1944

Akikért nem szólt a lélekharang...
Aszódon mikor elmúlt a harci zaj, mindenki otthon volt 

házaikba behúzódva, nem mertek sokan előjönni. Egyszer 
csak arról beszéltek az emberek, hogy Karácsonykor 
Istentisztelet lesz a templomban. Tényleg megszólalt az 
egyik kisebb harangunk félve és bizonytalanul. Csak a 
bátrabbak mertek előjönni. Örültek az emberek 
egymásnak, hogy túlélték a háborút. Elkezdődött az 
Istentisztelet. Egyszer csak nyílt a templomajtó és belépett 
egy idősebb, őszes orosz katona. Mindenki megijedt és 
várta, hogy mi lesz. Az orosz katona levette sapkáját, jobb 
szélen megállt a padok mellett, letérdelt és keresztet 
vetett. Mindenki dermedten figyelt. Tekintetét többször 
körüljáratta, hogy nincs-e itt valaki az övéi közül, de nem 
volt senki. Ez a katona egyszer csak zokogni kezdett, és 
vele együtt sírt a gyülekezet is. Látszott rajta, hogy 
lélekben otthon járt drága családja körében, akiket otthon 
hagyott. Én a mellette ülő kezét tördelő édesanyámat 
figyeltem állandóan, kisírt szemével mereven maga elé 
nézett. Tudtam, éreztem, hogy gondolatban Ó is azt a 
bizonyos hóval fedett orosz tájat pásztázza lelki 
szemeivel, amit az az orosz katona, aki az otthonát siratta.

Édesanyám sorstársaival együtt a fogolytáborokat 
kereste, a sok magyar katonát, akik tán már meg is 
fagytak. Borzasztó híreket hallottunk a fogolytáborokról, 
bíztunk, hogy egyszer majd csak hazakerülnek. Akkor 
még nem tudtuk, hogy soha nem fogjuk őket többé látni. 
S közben a pap prédikált szokás szerint A katona 
tüzetesen megnézett mindent: az orgonánk kitépett sípjait, 
amik az egyik padra voltak felrakva, az oltártérdeplő 
feltépett zsámolyát, és a meggyalázott oltárképet amit 
keresztül hasítottak. A kitört ablakokon befúvó hideg szél 
az oltárképet állandóan mozgatta, csattogtatta, hidetvén 
nekünk, hogy bizony nem zarándokok jártak itt. Ezt a 
katona is észrevette, s könnyes szemeink újra találkoztak. 
Egyszer csak megint letérdelt, megcsókolta a templom 
kövét. Nekünk bizonyítva, hogy emberek higgyétek el 
nekem, hogy én erről nem tehetek. Keresztet vetett újra 
és távozott. A templomban még az ajtónál bundás 
sapkáját fejére tette, kinyitotta lassan a templom ajtót, 
majd gyorsan katonás léptekkel elsietett, hogy meg ne 
lássa őt valaki. Nem tudtuk ki volt ez a katona, mi volt ő 
civilben, de azt biztosan tudtuk, hogy ő hallott 
Karácsonyról, Jézus születéséről, mert a hite a templomba 
hozta. A prédikációból lehet egy szót sem értett, mégis 
megértette az igét, tudta, hogy miről szól, és eggyé tudott 
válni a gyülekezettel.

Karácsony este az ünnepi asztalra tegyünk emlékül mi 
egy égő gyertyát azokért a katonákért, akik 
tömegsírokban fekszenek messze, idegenben, akiket 
hűséges feleségeik nem tudtak kivárni, akikért nem szólt 
a lélekharang.

Nekem ez a Karácsony volt a legmeghatóbb és a 
legemlékezetesebb.

Balázs Józsefné
nyugdíjas

Karácsonyhoz közeledve meglátogattam az Idősek 
Napközi Otthonát a Petőfi utcában. Az idős 
„napközisek” tudtak látogatásomról, és ki így, ki úgy 
azonnal emlékeit idézte.

Petrovics Juci néni mellé ültem, és megkértem őt, 
beszélgessünk karácsonyról.

Négy gyermeket neveltünk fel — mondta, és 
mindegyik kapott ajándékot karácsonykor.

A gyerekeket karácsonyi versekre tanítottam meg, és 
tudták a gyerekek hogy „...jönni fog a Jézuska.” Amíg a 
fa készült, addig a gyerekek elmentek házakhoz, 
ismerősökhöz és betlehemeztek. Azokat a karácsonyi 
verseket, énekeket mondták el, melyeket Juci néni tanított 
meg velük. Meghatódottan, könnyes szemmel idézte a 
verseket.

Amikor a gyerekek hazajöttek, a Jézuska már 
megérkezett, elkészült a karácsonyfa és feldíszítve állt a 
szobában. Csillagszórót gyújtottunk, és karácsonyról 
énekeltünk. Jó érzés volt látni gyermekeinket, örömüket, 
amely a mi örömünk is volt!

Az éjféli miséig a gyerekek játszottak az ajándékokkal, 
aztán lefeküdtek.

Nálunk a fő étel az ünnepek alatt a tyúkleves és csirke 
paprikás volt, és persze a diós és mákos bejgli.

Mostanában Juci néni — hogy ne legyen egyedül — 
Jutka lányához megy és a karácsonyi ünnepeket ott tölti 
el velük. Együtt díszítik fel a fát, együtt ünnepelnek. 
Onnan aztán hol az egyik, hol a másik gyermekéhez, 
ismerőséhez megy el karácsonyt köszönteni.

Révészné — Manci néni — azt meséli, hogy régen 
ostyát hordtak, amit a kántor sütött. Kislányok voltunk -  
meséli, és amikor a kántor úr átadta az ostyacsomagokat, 
a kosarunkkal siettünk, hogy minden házhoz eljuthassunk 
a karácsonyi köszöntőnkkel.

A házakban a köszöntőért és ostyáért krumplit, mákot, 
diót, babot, sonkát vagy kolbászt adtak a kosarunkba téve, 
volt amikor pénzt is kaptunk, amit átadtunk a kántor 
úrnak, és azt karácsonykor ő szétosztotta a szegények 
között!

Huszárné — Erzsi néni — evangélikus családból 
származik, akik hárman voltak testvérek. Mint minden 
kisgyermek, ők is „huncut” gyerekek voltak. Alig várták 
a karácsonyt! Kutattak, keresték a meglepetéseket, amit 
— utólag beismerve — nem helyeselt. Mindennek eljön 
az ideje -  jó azt betartani! Igaz meglepetés akkor volt, 
amikor a fa alatt találták meg a kívánt játékaikat.

Megtörve a csendet, az idősek otthonában való 
karácsonyi készülődés felől érdeklődtem.

— Igen készülünk rá! -  válaszolt Erzsiké néni. 
Előszedtem a verses köteteimet és válogatok belőle, amit 
el szeretnék itt majd mondani idős társaimnak.

— Nekem is van egy versem -  szólt közbe Révész 
Manci néni. A fenyőt is együtt díszítjük majd fel. Szép 
lesz majd ez az ünnep nálunk is.

Megköszöntem, hogy lehetővé tették számomra ezt a 
riportot. Sok olyan információt kaptam még tőlük, ami azt 
sugallja, hogy beszélgessünk még máskor is.

Békés, boldog karácsonyt Kedves Otthonlakók!

Blaubacher Lászlóné

karácsonya
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A karácsony ünnep. Ha belenézünk a naptárba nagyon 
sok pirosbetús ünnep van. De ez az egy mégis más. Vajon 
miért? Miben jelent többet ez az ünnep, mint a többi? A 
szeretet jobban megmutatkozik az emberekben, mint más 
napokon. Ilyenkor mindenki szeretteinek ajándékot ad. 
Ebben az évben ünnepeljük Jézus Krisztus születésének 
1991. évfordulóját. Az ő születésétől számítjuk az időt. 
Jézus a szeretetet hirdeti, hiszen maga a szeretet. Meg 
kellene állnia, és elgondolkodnia az embereknek azon, 
hogy mi tette rosszá ezt a világot. A háborúskodások, 
szidalmazások, rágalmazások. Ezeket csak a szeretet 
változtathatja meg. Ezért nem csak karácsonykor kellene 
egymást jobban szeretnünk, hanem az év minden napján. 
Szeretném, ha minden nap egy karácsonyi ünnep lenne.

Fodor Mária 
2. sz. Ált. Isk. VII. o.

A karácsony a legszebb ünnep. Jó érzés a meleg 
szobában, a gyönyörűen feldíszített fenyőfát nézni. 
Szerintem a karácsony nem csak azt jelenti, hogy minél 
szebb, drágább ajándékokat találjunk a fa alatt. Az ebben 
az ünnepben a legszebb, hogy együtt van a család. Én már 
nagyon várom!

Tóth Andrea 
2. sz. Ált. Isk. VI. o.

A karácsony a szeretet ünnepe. Szerintem a legszebb 
ünnep, az ünnepek között. Együtt van az egész család. 
Mindenki próbálja — legalább ezen az örömteli napon — 
félre tenni gondjait, problémáit. Kis ajándékokkal 
kedveskednek kicsik, nagyok egyaránt Olykor egy kis 
gyerek firkás rajza is ugyanolyan örömet szerez, mint a 
boltban vásárolt ajándék. Mindenki már hetekkel az 
ünnepek előtt lázasan készülődik. Az áruházakból 
lassanként, kezdenek kifogyni a szebbnél-szebb 
ajándékok tömkelegé. Az ajándékdobozok szalagokkal 
átkötve, lapulnak a különböző rejtekhelyeken. A gyerekek 
alig bírják kivárni azt a pillanatot, hogy megszólaljon a 
pici csengő bűvös hangja. A kulcslyukon keresztül lesik, 
vajon mi lehet a fa alatt? Amikor a talpig díszbe öltözött 
karácsonyfa ott díszeleg a szoba közepén, a szemekben 
csillogni kezd a gyertya fénye és a sok boldogság, öröm 
együttvéve. Sajnos karácsony csak egyszer van egy 
évben, s ahogy elmúlik az ünnep, vele múlik a boldogság 
és az öröm. Én szeretném, ha nem csak karácsonykor 
lenne mindez, hanem az év minden napján a karácsony 
hatása élne az emberek szívében.

Gubó Edit 
2. sz. Ált. Isk. VIII. osztály

A karácsony szeretetet, boldogságot, és békét jelent 
nekem. A család együtlétét, az emberek boldogságát és a 
békét az egész világon. Ha ez mind meglenne, mindki 
boldog lenne.

Tóth László 
2. sz. Ált. Isk. VI. o.

Gyermekkorom karácsonyestéi jutnak az eszembe. A 
nagy család a szentestét együtt töltötte. Körül ültük az 
asztalon álló feldíszített fenyőfát, énekeltünk, eszegettük 
az illatos mákos, diós kalácsot.

Mindezt megelőzte az ebéd: mindenki tányérja mellett 
egy szem alma, 1 szem dió, 1 gerezd fokhagyma volt 
elhelyezve. A déli harangszó már asztal mellett ért 
bennünket Imádkozás után mindenki kettévágta az 
almáját, és olyan jó egészsége lesz az új évben amilyen 
az alma belseje. Ketté vettük a diót, ami ugyanazt 
jelképezte mint az alma. Fokhagymát kellett egy picit 
enni elsőnek, hogy a betegség elkerüljön minket. Ezután 
ettük a bablevelst, ami vajjal volt rántva és a 

•cukros-mézes mákos tésztát. Ebéd után a morzsát 
édesanyám mindig eltette.

Volt idő, mikor a szaloncukrot is anyukám főzte, 
nővéreim pedig selyempapírba csomagolták. 
Angyalkákat, díszeket, mézeskalács babákat is 
magunknak készítettünk. Mindez a karácsony estén került 
a fára. Ajándékozásra nem telt, inkább csak a 
kisgyerekeknek készült baba, vagy a fiúknak egyszerű 
játék.

Az éjféli misére a nagyobbak mentek. Én is szerettem 
ott énekelni a többiekkel. A mise után otthon 
meggyújtottunk csillagszórót és karácsonyi dalt 
énekeltünk, majd lepihentünk.

Anyukám a pásztorok miséjén szokott részt venni.
Most már nagymama vagyok. A hagyományokat 

szeretném a családomnak átadni. A böjti ebéd most is úgy 
zajlik, mint régen. Az ünnepi vacsora már új 
hagyományokat is tartalmaz: már halászlé és rántott hal 
is kerül az asztalra az én töltöttkáposztám mellé.

A gyertyagyújtás közös éneklés közben ünnepi 
hangulatban telik el. Boldogan nézzük unokáinkat, 
örülünk egymásnak.

Tóth Gézáné 
tanítónő 

2. sz. Ált. Iskola
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GIMNÁZIUMBAN

Fenyőillat, szívek mélyén visszhangzó karácsonyi 
énekek, örömteli, izgalom tölti be évek óta az egész 
iskolát a decemberi utolsó tanítási napon. A szünet várása 
mindig ott feszült a diákokban, tanárokban, s megvolt az 
igény is, hogy ezt a napot valami különösen széppel 
fejezzük be. Sokfélével próbálkoztunk, de előbb-utóbb 
mindegyik program túlélte önmagát. Valami igazán 
karácsonyi hiányzott!

Kezdő tanár voltam akkoriban, s volt egy osztályom, 
akikkel szempillatánsokból is megértettük egymást. Az 
összenézés eredménye az lett: betlehemezni fogunk! 
Szövegkönyvünk már volt, csak a szerepeket kellett 
kiosztani és megtanulni. Minden időnk ráment 
decemberben a próbákra.

Éjjel-nappal gyakoroltunk, lázas izgalommal 
szépítettük az énekeket, a játékot; gyűjtögettük az 
előadáshoz szükséges ruhákat.

Amikorra elérkezett az utolsó tanítási nap, nemcsak a 
játék ment szépen, érzelemgazdagon, összehangoltan, 
hanem az osztály is összébb rázódott. Volt valamijük, 
amiért egyedül ők küzdöttek meg, ami az ő erejükből telt. 
Megajándékozhattak egy egész iskolát -  a saját 
iskolájukat.

Soha nem fogom elfelejteni azokat az először fölzengő 
ékes-szép erdélyi magyar szavakat! Az évszázadok 
mélyéből fölbukkanó tiszta forrást; a régi magyar népi 
játékot, amely új életre kelt a diákok ajkán 1985-ben.

Nagyon szép volt. Nemcsak a betlehemezők 
.játszottak” itt szívvel-lélekkel, hanem a nézők is 
ráhangolódtak az ünnepre. A tornateremben álló, 
feldíszített fenyőfa igazi karácsonyfa lett. Karácsony volt 
a gimnáziumban.

S azóta minden évben beüehemezünk. Volt, hogy 
máshová is elhívtak -  boldogan mentünk. Minden évben 
régi, erdélyi beüehemes játékot adunk elő; egyszer még 
igazi, diákoknak írt karácsonyi iskoladrámát is 
játszottunk.

A diákok — Máriák, Józsefek, pásztorok — elmennek; 
némelyik már a gyermekének meséli emlékeit S mindig 
jönnek újak, akik ugyanolyan kedvesen, csillogó szemmel 
mondják: -  Jövök betlehemezni én is!

December 20-án újra megállnak a tornaterem ajtajában, 
a pásztorok tartják a betlehemet, s az angyal újra 
megkérdezi:

— Szabad-e regölni?
A Petőfi Gimnáziumba megérkezett a Karácsony.
Békés, boldog ünnepeket mindenkinek!

Hőnigné Zádor Éva

Karácsonyra
készülődve...

...Egy délután Nagyszüleim társaságában voltam. 
Megkértem őket, meséljenek gyermekkori 
Karácsonyukról. Egy nagy sóhaj után Nagyapám el is 
kezdte.

A Karácsonyt ugyanolyan izgalommal várták, mint mi. 
A fára a gyerekek készítették a díszeket: színes papírból 
vágott fűzért, ezüst papírba csomagolt kockacukrot, mert 
nem volt pénz szaloncukorra. Kályhaezüsttel festették a 
diót, s már jó előre félretették a karácsonyfára a szebb 
almákat.

A Karácsony előtti böjt után az ünnep estéjén 
lakmározhattak először jóízűt a disznótorosból. 
Gyertyagyújtáskor együtt énekelte a család az ismert 
karácsonyi dalokat „Mennyből az angyal...” , 
„Kiskarácsony...” — ki ki kedve szerint Vacsora után 
jóízű beszélgetéssel, kártyázással, játékkal töltötték az 
időt. Szerettek malmozni: ehhez babszemeket vagy 
kukoricát használtak. Éjfél előtt elindultak a templomba 
a karácsonyi, éjféli szentmisére.

Az ünnep két napját a közeli rokonok meglátogatásával 
töltötték.

Karácsony estjén szokás volt a betlehemezés. Ilyenkor 
pár gyerek összeverődött, s házról házra járva elkántálták 
karácsonyi jókívánságaikat, vagy eljátszották a kis Jézus 
születését. A legtöbb helyen szívesen fogadták őket, de 
Nagyapám máig emlékszik arra, amikor az egyik háznál 
karácsonyi kóstoló helyett egy kérdést kaptak:

„— Hányán vagytok?
— Hárman! -  felelték Nagyapámék.
— Akkor annyifelé szaladjatok! -  volt rá a válasz.”
Mi, mai gyerekek megszoktuk, hogy Szüléink

Karácsonykor mindent elkövetnek, hogy igazi 
meglepetést szerezzenek ajándékaikkal; Akkor régen a 
gyerekek tudták: már az is nagy ajándék, ha egy-egy 
nagyon szükséges ruhadarab kerül a fa alá.

Én úgy érzem, azok a régi Karácsonyok meghittebbek, 
melegebbek voltak. A modem világ villanyégői kiűzték a 
gyertyaláng melegségét, a TV, a rádió megzavarta a 
meghitt családi együttlétet. Félő, hogy még Karácsony 
estéjén is több figyelmet szentelnek ezeknek a tárgyaknak 
az emberek mint egymásnak.

Én magam is érzem, hogy hatással vannak rám ezek az 
eszközök annak ellenére, hogy Szüleim beszélgetésre, 
társasjátékozásra bíztatnak TV-nézés helyett. Az idei 
Karácsonyra már úgy készülök, hogy gondolatban 
eltervezem, mikor beszélgetek a Szüleimmel, s mit 
játszom a testvéreimmel.

Kívánom, hogy Karácsony estéjén minden ember 
érezze a családi együttlét melegségét és boldogságát. 
Kellemes ünnepeket mindenkinek!

Maldrik Erzsébet
Gimnázium, I/C
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D e c e m b e ri népszokások
András nap utáni első vasárnap elkezdődött az advent, 

amely karácsony böjtjéig ért véget. Ez idő alatt nem 
tartottak lakodalmakat, zenés mulatságokat.

4-én, Borbála napján a lányok cseresznye, vagy 
meggyfaágat vágtak és ha az karácsonyig kizöldült, akkor 
reménykedhettek, hogy hamarosan férjhezmennek.

December 6-a Miklós napja. A gyermekek 
megajándékozása csak a múlt század második felétől 
szokás. Az ablakba kitett gyermekcipőkbe csempészett 
mikulás, ül. krampusz osztrák hatásra terjedt el 
hazánkban.

December 13. Luca az év leghosszabb és 
legbabonásabb napja. A hiedelem szerint a 
boszorkányoknak ekkor van a legnagyobb hatalmuk, ezért 
szentelt vízzel hintették meg az istállót, a házat, vagy 
fokhagymával kenték be a kilincseket, hogy távoltartsák 
a gonosz erőket.

Bátrabb legények ekkor kezdtek hozzá a lucaszék 
készítéséhez. Karácsonyig minden nap faragtak rajta 
valamennyit, elvitték az éjféli misére, ráálltak és 
úrfelmutatáskor megláthatták a falu boszorkányait, akik 
hatalmas szarvakat viseltek. A szék készítőjének 
igyekeznie kellett haza, nehogy a boszorkák elkapják és 
összeverjék. Útközben mákot szórt szét a legény, hogy a 
boszorkák azt szedegessék, míg ő hazaér.

E napon nem lehetett az asszonyoknak varrni, fonni, 
nehogy bevarrják a tyúkok s...-ét és azok ne tojjanak. 
Abroncskarikából etették az aprójószágot, hogy azok 
együttmaradjanak.

Ezen a napon sokan búzaszemeket ültettek el egy tálba, 
ablakba tették, öntözték, hogy karácsonyra kizöldelljen. A 
lucabúza csíráztatása ősi természetvarázsló, vegetációs 
kultuszból származtatható.

Luca a szerelmi jóslások napja is volt. A lányok 
fiúneveket írtak cédulákra, gombócokba tették és kifőzték 
azokat. Amelyik gombóc elsőnek jött fel a víz színére, azt 
kivették, megnézték és amilyen név szerepelt rajta, olyan 
nevű férjet remélhettek.

Karácsony hetében kezdődött el a betlehemezés. 
Nagyobbacska fiúgyerekek járták végig a falut. A 
szereplők között volt 2-4 angyal, két pásztor, és az öreg. 
Kis kápolnát vittek magukkal, melyben elhelyezték a 
betlehemi jászolt, gyertyákat, vagy csak egyszerű 
szentképekkel díszítették azt. Énekükéit, játékukért a 
háziaktól néhány szem diót, almát, vagy pár fillért kaptak.

24-én reggel a pásztorok jártak köszönteni. Azokat a 
családokat keresték fel, ahonnan állatokat hajtottak ki 
legeltetni. A pásztor az alábbi köszöntőt mondta:

Adjon Isten bort, búzát, békességet,
Kövér seggű feleséget,
Tehenet, borját, disznót, sok malacot
És sok-sok kisállatot!
Boldog karácsonyi ünnepeket és sok
gyereket kívánunk!

A pásztorok egy köteg vesszőt vittek "  
magukkal és a gazdasszony a kötényével, visszakézzei 
húzott ki egy-két szálat, majd rácsapott vele a pásztorra, 
aki ugrálni kezdett, hogy frissek legyenek a malacok, 
borjak. A pásztoroknak kalácsot és egy üveg bort 
ajándékoztak. A vesszőt utána a sarokba állították és ha 
rosszak voltak a gyerekek, akkor ezzel kaptak ki.

Karácson böjtjén ebédre általános szokás szerint 
bablevest és mákostésztát készítettek. Ami ebédről 
megmaradt az eltették és ha beteg lett a jószág, akkor a 
karácsonyi morzsával füstölték meg.

Egy pohárba piros almát tettek és arról ittak, hogy a 
következő évben szépek, egészségesek legyenek. Az 
állatok itatós vödrébe is raktak egy szem almát, hogy a 
betegség elkerülje azokat is.

Délután a gyerekek jártak házról-házra karácsonyt 
köszönteni. Míg távol voltak, addig a szülők feldíszítették 
a karácsonyfát. Mézeskalácsot, diót, papírba csomagolt 
kockacukrot aggattak a fára.

Az éjféli miséig a legtöbb háznál dióra kártyáztak, 
amjd aki csak tehette, elment a templomba. Mise után 
hazafelé, figyelték az eget, ha nagyon csillagos volt, akkor 
a következő évben bő termést várhattak. Mikor hazaértek, 
akkor fogyasztották el az angyali kolbászt, a sült kolbászt, 
oldalast

26-án az Istvánokat köszöntötték fel, a következő 
napon pedig a Jánosokat.

28-án, aprószentek napján a gyermekeket vesszőzték 
meg, hogy egészségesek legyenek a következő évben.

31-én az idősebbek hálaadáson vettek részt a 
templomban.

Január elsején újévet ment köszönteni idős, fiatal 
egyaránt:

Boldog új évet kívánunk,
Erőt, egészséget az új évben.
Áldást, békességet,
Holtunk után üdvösséget,
Bort, búzát, békességet!

KORKES ZSUZSA
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Tisztelt Olvasók!

E z ú to n  s z e r e tn é m  m e g k ö s z ö n n i m in d a z o k  m u n k á já t , k ik  v a la m ily e n  fo r m á b a n  a z  ú js á g  m e g je le n é s é h e z  

h o z z á já ru lta k .

K ü lö n  ki s z e r e tn é m  e m e ln i a  T y p o v e n t  K ft ö s s z e s  d o lg o z ó já t ,  a  te r je s z té s t  v é g z ő  a s z ó d ia k a t ,  a z  ú js á g  

tá m o g a tó it ,  a z  A s z ó d i T ü k ö r  e lő fiz e tő it , é s  a  c ik k e k  íróit!

B íz o k  a b b a n ,  h o g y  a  la p  -  h ib á i e lle n é re  -  s o k  ő rö m e t  o k o z o tt  Ö n ö k n e k , s  te s z i e z t  1 9 9 2 - b e n  

h a s o n ló k é p p e n !  A d d ig  is fo r g a s s á k  s z e re te tte l e  k ű lö n s z á m o t!

B O L D O G  K A R Á C S O N Y T  É S  B É K É S  Ú J  E S Z T E N D Ő T  K ÍV Á N  A  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő , A  M A G A  É S  

M U N K A T Á R S A I N E V É B E N :

Asztalos Tamás


