
A regi karacsonyok hangulatara emlekezett Erzsike neni.
aki Buda6rs6n szuletett. t6bb mint hetven ewe I ezelott.
-Az adventi id6szak kezdetet61 reg gel 6 6rakor rorate mi-
sere siettek a buda6rsiek. lampasokkal mindenfel61 a haj-
nali szurkuletben. Mindig t6mve volt a templom.
Karacsonykor mindenki tiszta szfwel menjen a misere -
fgy tanftottak a kedves n6verek es ilyen szellemben nevel-
kedtunk otthon is. Lelkigyakorlatokkal keszultunk a gy6-
nasra, szentaldozasra. Karacsony elott a kedves noverek
es a nekik segfto asszonyok nagy ruhaskosarral jartak a fa-
lut es elelmiszert gyajt6ttek a szegenyebb csaladoknak.
A leanyiskolaban karacsonyi szfndarabokat adtak elo a Ma-
ria lanyok. Sok buda6rsi segftett 6sszel az erdesznek facse-
meteket ultetni. Karacsonyra kis feny6fat kaptak. A plafo-
nig er6 fa nem volt szokasban. A legt6bb haznal mar tul
voltak ilyenkor a diszn6vagason. A haziasszonyok takarftot-
tak, sut6ttek, f6ztek. Nalunk a di6t, a makot mindig edes-
apam daralta. Az alma hamozasa az en feladatom volt. J6
vastagon hamoztam. es a hejat mindjart meg is ettem,
mert ugy tudtam, hogy abban van a vitamin. A di6s, ma-
kos bejgli. a kugl6f edes illata az6ta is hozzatartozik a kara-
csony el6tti keszul6des hangulatahoz. A karacsonyfat a
szul6k a ..parades" szobaban allftottak rei nagy titokban. A
fiam meg legenykoraban sem kfvancsiskodott, hadd le-
gyen meglepetes. ne muljon el a varazsa.
Regen minden haznal keszftettek kis betlehemet fab61,
vagy papundeklib61 kis jaszolt. Emlekszem. hogy levelet fr-
tam a Jezuskanak. Amikor aztan kiny\lt az ajt6, hat az ma-
ga volt a csoda. Egtek a gyertyak, feny6illat jarta be a szo-
bat. El6sz6r imadkoztunk. enekeltunk, majd varakozassal
k6zeledtunk a karacsonyfahoz. A gyerekek altalaban azt

kaptak, ami szi.ikseges es hasznos volt szamukra, ruhat,
sapkat, salat. De volt a facska alatt di6, alma, medvecu-
kor, csoki is, mikor t6bb, mikor kevesebb. A j6m6du csa-
ladoknal a kislanyok hajas babat, a fiuk hintalovat kaptak.
De gy6ny6ru rongybabakat is keszitettek i.igyes kezu ke-
resztmamak, nagynenik, ahol nem k61t6ttek bolti ajande-
kokra. Labdat, domin6t is talaltak a kicsik a karacsonyfa
alatt. A mai gyerekek talan mar nem is ismerik a malomja-
tekot, amit babbal es kukoricaval szoktunk jatszani.
De a gyerekek is keszitettek szi.ileiknek meglepetest, kis
himzest, rajzot. Barmit kaptunk, annak oszinten tudtunk
6rulni, megelegedessel fogadtuk. Azoknal a csaladoknal,
ahol szerenyebb ajandek kerult a fa ala, igy vigasztalta a
kicsiket a mamajuk: -Mi messze lakunk es mar nem
maradt a Jezuskanak ajandeka, de j6vore majd nalunk
kezdi osztani.
Aki mar volt elsoaldoz6, az elmehetett szuleivel az ejfeli mi-
sere. Ezt az esemenyt mar alig vartuk.
Milyen csodalatos hangulata volt ezeknek a csillagfenyes
ejszakaknak! Tapostuk a friss havat. A templomban az 01-
tar ket oldalan ket sudar karacsonyfa tund6k61t. A haboru
utan rendszeresen a Baranyai csalad ajandekozta azokat a
templomnak.
Hamarosan felhangzott a sok j61 ismert karacsonyi enek,
Jezus Krisztus szuletesenek 6r6mere.
Karacsony elso napjanak delutanjan aldasra mentek a fel-
nottek. Masnap kezdod6tt a vendegjaras. J6ttek a rokonok
es mi is mentunk, a felnottek beszelgettek, a gyerekek
gondtalanul jatszottak. Sok karacsonyt megeltem mar, de
egy szomorura sem emlekszem.


