
Fran: ~tf:jJ egy regi tanul-
man~-a .:~.elmeztet a regi
szokas.ii.!I; ;-:orforgasara. Ad-
vent id...~an jott a Miku-
las, a _o:::..;ska karacsonyra
ed~ ::s jatekot hozott.
Szentes::: ",,:szakajan ejfeli un-
nepi s e-:~sere kerult sor.
Szamos ",=.\.ban elt a hagyo-
man}us ~-acsonyi betlehe-
mes jat6. .-\z ujev kezdete
szep dai---t-.-:.,;:.!. j6 kivansagok-
kal kezd...:..xrt. ez volt a "Neu-
jahrwUn-,~." Harom kira-
Iyok ~ kretaval a Gas-
par, "'\en~ t.eIt es Boldizsar
kezdobetUlt irtak fel az ajt6fel-
fara. Majd kovetkezett a far-
sang 'vidam idoszaka, a ha-
gyoman~\)S unnepi rend kor-
forgasszeruen ismetlodott.

December I3-an -a titok-
zatos Lucia napon, Budaor-
son a csaladanya izz6 para-
zsat gylijtott a szemetlapatra,
erre tomjent hintett es vegig-
ment a szobakon, sot meg az
istal16ba is ellatogatott, hogy
eluzze a boszorkanyokat. A
negyvenes evekig szent Mik-
165, Szent Luca, Szent Tamas
napjan, karacsonykor es szil-
veszter napjan a szobakat "ki-
fustoltek", eluzve mind en
fantast. December 2I-en
Szent Tamas napja estejen a
ferjhez meno lany megrug-
dosta az agylabat, es igy ker-
te Szent Tamast "Lausmar
etscheine / In Herzolleliebstn
meine" -"mutasd meg al-
mom ban Szent Tamas, ki
lesz az en szerelmem..." Fel-
jegyeztek azt is, hogy ha ezen
az esten a nagylany a kamra-
ban paras szamu Dire val6 fat

akar masnap reggelre is elto-
16dhatott az ajandekok at-
adasa, Egy regi mond6ka
szerint a kicsinyek csak
ennyit mondtak: Yoder un-
se, taa Paam kheit unse"- az-
az: "Mi Atyank, ez a fa csak a
mi fank."

Az asszonyok a mise el6tt
a karacsonyfat dfszftettek, a
ferfiak kartyazassal t61t6ttek
el az id6t, Tul koran senki
nem indult ejfeli misere,
mivel "a holtak az ejfeli mi-
se el6tt tartjak istentiszte-
letuket",

Amikor Krisztus, a vilag
vilagossaga megszuletett, a
hazakban gem lehetett s6tet-
seg, Mindenhol lampat gylij-
tottak, s ez egesz ejjel egett.
Az ejfeli miser61 hazaerke-
z6ket a pasztor ostorpattog-
tatasa es kurt6lese kiserte ut-
jukon.

Prach Janos: Das Orner
Bergland -"A budai hegyvi-
dek" anekdotagyajtemenye
egy bajos karacsonyi ajandek
t6rtenetet jegyezte Eel. Az
apa azt kerdezte a kis Gyurit61
"Du Schorschi, Te Gyuri, hat
mit szeretnel kemi a Jezuska-
t61? Hat apam, egy trombitat
szeretnek. No, flam, kivanj
valami mast! Mar csak az hia-
nyozna, hogy egesz napon at
a trombitat fUjjad! De Apam,
mondta a kisflu, megfgerem,
hogy csak akkor trombitalok,
ha te alszol" Hogy hozott-e
ezutan a buda6rsi Jezuska
trombitat a kis Gyurinak, alig-
ha tudnank k6nnyen megva-
laszolni.

~-aJabolt reI, akkor meg a ko-
\~tkezo evben ferjhez megy.

A karacsony elotti egy-ket
~tben .,Kriskhindl"-ek, betle-
~esek jartak a falut. Feju-
kOn arany vagy ezustpapfrb61
keszftett suveg ekeskedett.
_Taafm ti Kriskhindl aini? ., -

lJejOhetnek-e a betleheme-
~?" -kerdeztek a haz lak6it.
.sz:ivesen lattak oket, mert ka-
racsonyi hangulatot hoztak a
hazba. A karacsonyi unnepet
megelozo napokban azon-
ban mar felnottek, a Szent
Csaladnak szallast kereso
asszonyok jartak a hazakat. A
csoportot vezeto asszony a
Szent Csaladot abrazol6 ke-
pet a szlve role helyezve hozta

magaval. Imadsagos utjukat
december 8-an, a Szeplote-
len Fogantatas unnepen
kezdtek. Minden nap mas hf-
yO hazat kerestek reI imaik-
kal, es ahol utoljara jartak ka-
racsony elott, ott gyertya-
szentelo boldogasszony nap-
jaig oriztek a kepet. (A szokas
az 1990-es evek elejen, Bu-
daorson ujra kezdodott.)

A regi Budaorson a gyere-
kek ugy tudtak, hogy a Je-
zuska letran szall Ie a foldre,
majd elmegy fenyofaert az er-
dobe, es ajandekkal megra-
kott szekerevel siet vissza a
gyerekekhez, a szekeret pe-
dig szamar vagy 16 hUzza.
Hogy Jezuska nyugodtan el-
hozhassa az ajandekait, ezert
a gyerekek szenat kotottek
egy fara, meg az ablakba is
szenat tettek.

Budaorsre az ejfeli mise
utan erkezett a Jezuska, vagy K.J. L.


