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Ka rá cso nyi mel lék let - 2003

Künn fé nyek. Ne on lám pák fé nyei.
Har sány szí nek és han gok, csil lo gó ab lak -
sze mek, ki ra ka tok. Zak la tott, si e tõs em be -
rek az utca for ga ta gá ban. Zaj min de nütt. A 
vá ros za jai, s az ün ne pi ké szü lõ dé sé.

Az tán las san szál lon gó, vas kos hó -
pely hek. Vi dá man tán col nak, ka va rog nak
a ma gas ban, majd meg ülik a ház te tõ ket,
ke rí té se ket, fá kat. A kö vet ke zõ per cek ben
már le las sult, puha moz du la tok, meg sze lí -
dült han gok, bé kes ség be ol dó dó lük te tés.

Benn fé nyek. Lo bo gó gyer tyák fé nyei. 
Hal ku ló zene, a ba rokk har mó ni á ja, majd
tel jes csönd. 

Csönd, fi gye lem, áram lás, a bel sõ tér
tá gu lá sa: ma gas sá ga és mély sé ge, a Vég -
te len ség, tá vo lo dás és kö ze lí tés kap cso ló -
dás a Te ljes ség hez.
Idõt le nül az Idõ ben.

„Bo ros tyán kõ be fa -
gyott bo gár: tö ké le tes
kez det a jég kor sza ki pil -
la nat ban. Az õs fe nyõ
mézsárga gyan tá ja, jó
lesz gló ri á nak, mo zar ti
fény a ha lot tak fö lött.
Az tán meg je lö lés: át -
vér zõ pont, csönd fe szü -
let. Ki le het bûn te len?
Az uni ver zum kö ze pén
szárny moz du lat: sö tét
vers ra gyog.”

Hány szor érez tük
már az el csen de sü lés
szük sé ges sé gét? S
hány szor él tük meg az
el csön de sü lés ki tel je se -
dõ, ki tel je sí tõ Bé ké jét?
A ke gye lem meg szen -
telt pil la na ta it…

Vas ta gon be ha va zott 
táj, símo ga tó ze ne mû,
fel fény lõ mon dat, vers -
sor, me leg sé get árasz tó
moz du lat, s egy kö rül -
öle lõ – szá munk ra leg -

fon to sabb - szem pár bé ké je… S az imád -
sá gé…

„Cso dá la tos erõ te re és szót lan csönd je
van az imád ság nak. Igen, imád koz ni
annyi, mint el jut ni Is ten csönd jé be, abba a
néma kö zeg be, amely ugyan ak kor az
egye dül tisz ta be széd Is ten és em ber, em -
ber és min den em ber kö zött.”

Kü lön le ges él mény meg ta pasz tal ni az
ima, az imád ság ere jét, mely rõl Pi linsz ky
Já nos gyö nyö rû so rai szól nak. Érez tük
már éle tünk ne héz, vál sá gos pil la na ta i ban
épp úgy, mint az öröm emel ke dett per ce i -
ben. Egye dül, ott ho nunk meg hitt tár gyai
kö zött, s a kö zös ség, több ezer em ber rit -
ka, ki vé te les együtt imád ko zá sá ban.

Lát ha tat lan, ti tok za tos, de tisz tán ki ta -
pint ha tó erõ tér ez, mely össze köt
valamennyiõnket, s a te rem tett Min den sé -
get.

Olyan ti tok za tos és re mény tel jes, mint
Ad vent ide jén az elsõ hó esés, s olyan ára -
dó an öröm te li, mint a fény gyõ zel me a sö -
tét ség fe lett.
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Vá ra ko zás...
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IMÁDSÁGÉRT
Pi linsz ky Já nos

Add, Is te nem, hogy a vi lág ki si mul jon és el csen de sed jen
ben nem és min den ki ben.

Hogy az éj sza ka csönd jé ben asz ta lod hoz ül hes sek, ah hoz
az asz tal hoz, ami mel lõl sen ki se hi á nyoz hat. Ah hoz az asz -
tal hoz, hol a nap pal és a csil la gok kal együtt a hét köz nap ok is
ki al sza nak, s egye dül a Te bé kéd vi lá gít. Igen, hogy he lyet
fog lal has sak már most egy rö vid idõ re an nál az el jö ven dõ
asz tal nál, amit egy örök lét re meg ígér tél, s ami nek egye dül a
Te bé kéd a lám pá sa, ele de le és te rí té ke.

Add meg elõ leg ként azt a csen det, azt az asz talt, ahol
min den ci vó dás, fél re ér tés és meg kü lön böz te tés meg szû nik
vég re, ahol min den ki he lyet kap, a maga he lyét, s a leg ki sebb 
fél té keny ség is le ve ti csúf ál ar cát, s szí nét veszt ve el pá ro log.

Ne vezz meg va ló di ne vün kön, mi vel va la mennyi en szen -
ve dünk at tól, hogy ál né ven élünk, tel ve ál nok ság gal, amit
ma gunk fab ri kál tunk, mi vel jobb nak, kü lönb nek, áll ha ta to -
sabb nak és ál do zat ké szebb nek kí ván tunk lát sza ni má sok nál.
Va ló di neve csak ke ve sek nek van itt a föl dön. Ki vé tel alig.
Szent je id kö zött ta lán Bach, ta lán Mo zart. Asz ta lod nál
Bach nak to vább ra is Bach lesz a neve és Mo zart nak Mo -
zart…

Mint ván dor nak meg ér kez nie a ten ger part ra, szí vem és
ér tel mem el hall gat már a tá vo li kö zel sé ged tõl is, meg hall va a 
vég te len in tel li gen cia hul lám ve rés ét… 

Add, hogy imám ban ne kér jek sem mit, de an nál in kább
hall has sa lak és hall gas sa lak té ged.

Fá radt va gyok, Is te nem, ki fá rasz tot tak, „ké ré se im”, és
meg tép tek a vi lág „ké ré sei”. Apos to lod mond ta, hogy a sze -
re tet ir gal mas, tü rel mes, nem kér és nem pa nasz ko dik. Add,
hogy sose kí ván jak „szí nen len ni”. A vi lág nak amúgy is kö -
te le zõ ol vas má nya a „zûr za var ké zi köny ve”. Ha le het, ra -
gaszd össze lap ja it, meg ér tek a csi riz re. 

Ha még is ké rek tõ led imám ban va la mit: ne vedd tõ lem,
ne vedd el tõ lünk a ké rés nél kü li imád sá got. A ké rés nél kü li
imám ban nem csak én, de az egész min den ség hall gat, s hall -
gat nak azok is, akik - egy szint tel még mé lyeb ben - tor zsal -
kod nak, har col nak, lá zon ga nak és ítél kez nek. A nem kérõ
imád ság ban azon ban, imád koz za bár ki is, az egész vi lág tér -
den áll a „te rem tés egy essé gé ben”. 

Va ló já ban min den imád ság, a kérõ is, messze túl mu tat
ön ma gán. Jé zus kér te, hogy kér jünk, de… „mind azo nál tal
le gyen a Te aka ra tod sze rint”. És: „… ke zed be aján lom lel -
ke met”. A kérõ ima ter mé sze te nem azo nos a föl di ké rés sel,
mely leg több ször - ki vé ve az éh ség és szom jú ság sza va it- va -
la mi fé le más tól szennyes. A kérõ imád ság, amennyi ben
csak ugyan el jut az imád sá gig, szin te au to ma ti ku san veti ki
ma gá ból ké ré sei ho mok zsák ja it, hogy vé gül el jut has son
abba az egyet len ma gas ba, ahol - mind azo nál tal ne a mi ké ré -
sünk és aka ra tunk tel je sed jék, ha nem az övé. 

Igen, nem hi szek töb bé tu laj don ké ré se im ben. Is ten ben,
az egye te mes bé ké ben nincs töb bé mit kér nünk, az egye te -
mes igaz ság ba ér kez ve, el kép zel he tet len bár mi fé le ítél ke zés
bár ki vel vagy bár mi vel szem ben.

Ezért imád koz ni az imád sá gért; bû nö sök és szen tek kö -
zös ki ál tá sai itt a föl dön, és a ké rés nél kü li ima jók és go no -
szok szá má ra ta lán nem egyéb, mint egy pil lan tást vet ni az
asz tal ra, mely örök tõl fog va te rít ve áll az atyai ház ud va rán.

En nél az asz tal nál - Jé zus is te ni ígé re te sze rint- nem lesz
töb bé se el len ség, se ba rát, se vér sze rin ti ro kon ság, se szü lõ,
se fe le ség. Min den ki min den ki je lesz min den ki nek, át hat va
az Atya, a Fiú, és a Szent lé lek egye te me sen be tel je sült ígé re -
té tõl. En nél az asz tal nál min den ki nek akad egy szék, s min -
den ki a maga ele ve ki je lölt, ezer szer ál dott he lyé re ke rül  -
annyi vita, hely cse re és zûr za var után.

TERÉZ ANYA imádsága

Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, 
hogy az egész világon szolgálhassunk
embertársainknak,
akik éhségben és szegénységben élnek és halnak.

Kezünk által add meg nekik ma
mindennapi kenyerüket,
s megértésünkön keresztül adj nekik 
szeretetet, békességet és örömet.

Add, hogy minden nõvér
Jézus Krisztust lássa a szegényben.
Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember,
annál erõsebb legyen az õ hitük,
szeretetük és örömteljes áldozatuk,
amikor ebben a nyomorúságos álruhában
Urunknak szolgálnak.

Az ima nagyon nehéz,
ha nem tudja az ember, hogy hogyan imádkozzék:
de segítenünk kell egymásnak,
hogy megtanuljunk imádkozni.
A legfontosabb a csend.
Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet.
Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni,
ha nem szorítjuk rá magunkat
a belsõ és külsõ csendre.
Ezért hozzá kell szoknunk
a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez.
Isten a csend barátja.
Meg kell találnunk Istent,
de nem találhatjuk meg õt 
sem a zajban, sem a nyüzsgésben.
Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet:
a fák, a virágok, a fû,
mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le a 
csil la gok és a Nap.
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Alekszej Tolsz toj (1882-1945)
A Ka rá csony fa

A ven dég szo bá ba be ci pel tek egy nagy, fa -
gyos fe nyõ fát. Pahom so ká ig ko pá csolt, fa ra -
gott fej szé vel, amíg össze tá kol ta a tal pát. A
fe nyõ fát vé gül is fel ál lí tot ták, s oly ma gas
volt, hogy hal vány zöld csú csa be gör bült a
mennye zet alatt.

A fe nyõ fá ból áradt a hi deg, de le ko nyult
ágai las sacs kán fel en ged tek, fel ágas kod tak,
ki te re bé lye sed tek, és az egész há zat fe nyõ fa -
il lat töl töt te be. A gye re kek be vit ték a szo bá ba 
a nagy ha lom pa pír lán cot meg a ka rá csony fa -
dísszel teli do bo zo kat, a ka rá csony fa köré
szé ke ket ál lí tot tak, és hoz zá fog tak a dí szí tés -
hez. De ha ma ro san ki de rült, hogy ke vés a
dísz. Is mét le kel lett ülni, zacs kó kat ra gasz ta -
ni, diót ara nyoz ni, s a mé zes ka lács ra meg a
krí mi al má ra ezüst zsi nórt köt ni. Az egész es -
tét ez zel a mun ká val töl töt ték, vé gül is Lilja
gyû rött sza lag csok ros fe jét kar já ra haj tot ta, és 
el aludt az asz tal nál.

El jött ka rá csony nap ja. A ka rá csony fát
fel dí szí tet ték, arany an gyal haj jal fon ták kö -
rül, fel ag gat ták a pa pír lán co kat, be dug ták a
gyer tyá kat a szí nes gyer tya tar tók ba. Ami kor
min den ké szen volt, anyács ka így szólt:  - Na
gye re kek, most men je tek ki, és es tig be se
dug já tok az or ro to kat a ven dég szo bá ba.

Ezen a na pon ké sõn ebé del tek, kap kod va,
a gye re kek csak édes sé get, al más le pényt et -
tek. A ház ban min den a feje te te jén állt. A
gye re kek egész nap ide-oda tén fe reg tek a ház -
ban, lá bat lan kod tak, és min den kit meg kér -
dez tek: ha ma ro san el jön-e az este? Még
Arkagyij Ivanovics sem tud ta, mi té võ le gyen,
fel vet te hosszú far kú, fe ke te redingote-ját és
me rev, ke mé nyí tett in gét, és egyik ab lak tól a
má si kig lép del ve fü työ ré szett. Lilja be ment
any já hoz.  

 A nap csi ga las sú ság gal kú szott a föld
felé, rit ka fel hõcs kék be bur ko lóz va pi ros lott,
a kút li lás ár nyé ka egy re hosszabb ra nyúlt a
ha von. Vé gül is anyács ka öl töz ni küld te
Nyikitát. Nyikita az ágyán kék se lyem in get
ta lált, nya kán, ké ze lõ jén meg al ján hím zett fe -
nyõ á gacs kák kal, boj tos, fo nott övet és fe ke te
buggyos bár sony nad rá got. Nyikita fel öl tö -
zött, ki sza ladt anyács ká hoz. Anyács ka szé pen 
el vá lasz tot ta egy fé sû vel a ha ját, meg fog ta
vál lát, hossza san az ar cá ba né zett és oda ve -
zet te a nagy ma ha gó ni tü kör elé. A tü kör bõl
csi nos, jól ne velt kis fiú né zett Nyikitára. Va -
ló ban õ vol na az? Jaj, Nyikita, Nyikita – szó -
lalt meg anyács ka, és meg csó kol ta feje
búb ját-, ha te min dig ilyen jó kis fiú len nél!
Nyikita láb ujj he gyen ki ment az elõ szo bá ba, s
egy fe hér be öl tö zött lányt pil lan tott meg, aki
fon tos kod va lé pe ge tett fe lé je. A kis lá nyon
pom pás ruha volt len ge musz lin ból, ha já ban
nagy, fe hér sza lag, és hat pom pás csi ga fürt je
szin te fel is mer he tet len sé gig meg vál to zott
arca két ol da lán so vány kis vál lá ra hul lott.
Lilja Nyikitához lé pett, és or rát fin to rít va né -
zett raj ta vé gig. 

- Mi az, mi ért ijed tél meg? – kezd te. - Azt
hit ted, hogy kí sér te tet látsz? – Be ment a dol -
go zó szo bá ba, és lá bát maga alá húz va a dí -
vány ra te le pe dett. Nyikita is be ment, le ült, de
a dí vány má sik vé gé re. A kály há ban égett a
tûz, a pat to gó fá ból szik rák rep des tek. A bõr -
ka ros szé kek há tát, a fa lon füg gõ ké pek arany -
ke re té nek sar kát, a szek ré nyek kö zött álló
Pus kin-mell szob rot vö rö ses, hu nyor gó fény

ra gyog ta be. Lilja
moz du lat la nul ült.
Cso da szép volt, aho -
gyan a kály ha fé nye
be ra gyog ta ar cát és pi -
sze or rocs ká ját. Vik tor 
je lent meg sötékék,
arany gom bos is ko lai
egyen ru há ban,
paszomá- nyos gal lér -
ral, amely olyan szûk
volt, hogy alig tu dott
be szél ni. Vik tor egy
ka ros szék be te le pe dett 
le, és õ is hall ga tott. A
szom széd szo bá ból át -
hal lat szott, hogy
anyács ka meg Anna
Apolloszovna va la mi lyen cso ma go kat bon ta -
nak ki, va la mit a pad ló ra tesz nek, és hal kan
be szél get nek. Vik tor oda is som for dált a
kulcs lyuk hoz, de azt be lül rõl be töm ték pa pír -
ral. Az tán az elõ szo bá ban be csa pó dott az ajtó, 
han gok és apró, sza po ra lép tek hal lat szot tak.
Meg jöt tek a fa lu ból a gye re kek. Elé jük kel lett 
vol na sza lad ni, de Nyikita meg sem tu dott
moz dul ni. A jég vi rá gos ab la kon me leg, vi lá -
gos kék fény su gár csil lant meg. Lilja vé kony
han gon meg szó lalt:

- Fel jöt tek a csil la gok. 
Ek kor fel tá rult a dol go zó szo ba aj ta ja. A

gye re kek fel ug rot tak a dí vány ról. A ven dég -
szo bá ban, a pad ló tól a mennye ze tig sok-sok
gyer tya fé nyé ben csil log va tün dö költ a ka rá -
csony fa. Ott állt, mint egy láng ba bo rult fa, az
arany csil lo gás, a szik rák meg a hosszú fény -
su ga rak tü zé ben. Erõs, me leg ra gyo gást
árasz tott, amely nek fe nyõ fa-, vi asz, man da -
rin- és mé zes ka lács il la ta volt. A gye re kek
meg il le tõd ve, moz du lat la nul áll tak. A ven -
dég szo ba töb bi aj ta ja is meg nyílt, és a fal mel -
lett szo rong va be jöt tek a fa lu si kis fi úk és
kis lány ok. Va la mennyi ne mez csiz ma nél kül,
gyap jú ha ris nyá ban, pi ros, ró zsa szín, sár ga
ing ben, sár ga, vér vö rös meg fe hér ken dõ ben.

Ek kor anyács ka zon go rá hoz ült, és egy
pol kát kez dett ját sza ni. Já ték köz ben a ka rá -
csony fa felé for dí tot ta mo soly gó ar cát, és rá -
zen dí tett:

Hosszú lábú da ru ma dár,
Ös vényt, utat mer re ta lál…

Nyikita Liljának nyúj tot ta ke zét. A kis lány
ké zen fog ta, és to vább bá mul ta a gyer tyá kat,
kék sze me pár já ban egy-egy ka rá csony fa
égett. A gye re kek áll tak, meg se moc can tak.

Arkagyij Ivanovics oda fu tott a kis fi úk és
kis lány ok se re gé hez, ket tõt ké zen fo gott, és
szi la jul kö rül ug rál ta ve lük a ka rá csony fát.
Ka bát ja hosszú szár nyai le beg tek. Fu tás köz -
ben még két gye re ket ra ga dott meg, az tán
Nyikitát, Lilját, Vik tort, és vé gül va la mennyi
gye rek kör tán cot járt a ka rá csony fa kö rül.

Õr zök, õr zök arany kin cset,
Õr zök, õr zök ezüst kin cset! 

-énekelték a fa lu si gye re kek.
Nyikita egy puk kan tót sza kí tott le a ka rá -

csony fá ról, meg ráz ta, és egy csil la gos kis csá -
kó esett ki be lõ le. Erre puk kan ni kezd tek a
puk kan tók, a já ték pat ro nok sza ga áradt, meg -
ziz zen tek a se lyem pa pír csá kók. Liljának egy
zse bes pa pír kö tény ju tott. Fel vet te. Arca ki pi -
rult, mint a pi ros alma, szá ját össze ken te cso -
ko lá dé val. A kis lány sza ka dat la nul ne ve tett,
és egy re csak a ka rá csony fa alatt ülõ ha tal mas
ba bát néz te, a bab ke len gyé vel teli ko sár mel -
lett.

A ka rá csony fa alatt pa pír ba cso ma golt
aján dé kok he ver tek a fi úk nak és lá nyok nak.
Vik tor egy ez red ka to nát ka pott, ágyús tul, sát -
ras tul, Nyikita iga zi bõr nyer get, ló szer szá mot 
és os tort.

Most hal lat szott, hogy ro pog a mo gyo ró
és a dió. A mo gyo ró héj csi kor gott a láb alatt, a 
gye re kek szu szog tak, mi köz ben az aján dék -
cso ma go kat bon to gat ták. Anyács ka újra a
zon go rá hoz ült, és ját szott. A fe nyõ fa kö rül
da lol va jár ták a gye re kek a kör tán cot, de a
gyer tyák már las san cson kig ég tek, és
Arkagyij Ivanovics fel-fel ugor va ol to gat ta
õket. A ka rá csony fa ho mály ba bo rult.
Anyács ka be csuk ta a zon go rát, és mind nyá ju -
kat az ebéd lõ be hív ta te áz ni. Arkagyij
Ivanovics nem nyu go dott. Lánc ba ál lí tot ta a
gye re ke ket, maga állt az élre, s nyo má ban hu -
szon öt gye rek kel az elõ szo bán át var ga be tût
írva le, fu tott az ebéd lõ be. Az elõ szo bá ban
Lilja le sza kadt a lánc ról, meg állt, és li heg ve,
ne ve tõ szem mel né zett Nyikitára. Ott áll tak a
bun dák kal teli fo gas mel lett. – Mit ne vetsz? -
kér dez te Lilja. – Te ne vetsz!- vá la szol ta
Nyikita. –  Hát te meg mit né zel így raj tam?
Nyikita el vö rö sö dött, kö ze lebb hú zó dott a
kis lány hoz és maga sem tud ta, hogy tör tént,
egész kö zel ha jolt hoz zá, és meg csó kol ta.
Lilja ha dar va mond ta: -Te ked ves fiú vagy!
Ezt ed dig nem mond tam ne ked, ne hogy más
is meg tud ja. Ez ti tok. –Sar kon for dult, és be -
sza ladt az ebéd lõ be. Az uzson na után
Arkagyij Ivanovics tár sas já té kot ren de zett, de 
a gye re kek el fá rad tak, te le et ték ma gu kat, és
össze za var ták a já té kot. Vé gül is egy pettyes
in ges fi úcs ka el bó bis kolt, le esett a szék rõl, és
han go san sír va fa kadt. Anyács ka ki je len tet te,
hogy a ka rá csony es te vé get ért. A gye re kek
ki men tek az elõ szo bá ba, a fal mel lett ott áll tak 
a ne mez csiz mák meg a kis be ke csek. Fel öl -
töz tek, és csa pa tos tul ki vo nul tak a hi deg be.
Nyikita egé szen a gá tig kí sér te a gye re ke ket.
Ami kor ma gá nyo san ha za fe lé in dult, ma ga -
san az égen sá padt, szi vár vá nyos gyû rû ben vi -
lá gí tott a hold. A gá ton meg a kert ben
ha tal ma san és fe hé ren me re dez tek a fák, úgy
rém lett, hogy a hold fény ben meg nõt tek, ki -
húz ták ma gu kat. Jobb ra, a vég te len, fa gyos
köd ben hú zó dott a fe hér pusz ta ság. Nyikita
ol da lán hosszú, nagy fejû ár nyék moz gat ta lá -
bát.

Nyikitának úgy rém lett, hogy álom ban
jár, egy el va rá zsolt bi ro da lom ban. Csak is egy
el va rá zsolt bi ro da lom ban le het ilyen kü lö nös
min den, és csak is ott ilyen bol dog az em ber
lel ke.

(Wessely Lász ló for dí tá sa)

Nyikita gyer mek ko ra
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Ked ves Ol va só!
A ka rá cso nyi ün nep kör né hány szép szo ká sát ele ve nít jük fel

for rás köz lé sünk ben. El sõ ként a Szent Já nos napi kö szön tõt, mely
szo kás el ter jedt sé gét a gyûj té sek ben sze rep lõ több vál to zat ki ala -
ku lá sa is bi zo nyít ja. A to váb bi ak ban az ün nep köré fo nó dó hi e del -
mek bõl (ba bo nás) szo ká sok ból tá runk az ol va só elé né hány
mor zsát. 

„SZENT JÁNOS KÖSZÖNTÕ
Gyûj tés: Endrõd, 1960. november 30.
Adat köz lõk: Dinya Imréné
Vaszkó Anna
Pin tér Anna
A kö szön tõt a ro ko nok, ba rá tok éne kel ték, el kezd ve a ka pu ban, 

vé gig egé szen a tisz ta szo bá ig, ahol vár ta õket a há zi gaz da. Ott fo -
gad ta az ezt kö ve tõ jó kí ván sá go kat is meg ven dé gel ve az ün nep lõ -
ket.

1. Nem tu dom hunnan gyütt ez a bol dog óra,
Hunnan szár maz ta tott en nek fé nyes nap ja, szép csil la ga?
Mármozsár se re gek összeszármazának,
Te kö szön té sed re ver se ket írának, rajzolának.
Azt kí vá nom szí ve sen a jó Is ten él tes sen,
Tes ti-lel ki ál dá sok kal sze ren csél tes sen.

2. Örülj és ör ven dezz han gos ének szó val,
Vigaggy a mai nap té pat ró nu sod dal.
Té ged az Úr is ten tart son egész ség ben,
Hogy több Já nos nap ját él hes sél bé ké ben.

3. Va la mennyi csil lag a ke rek égen van,
Annyi ál dás száll jon te re ád azon ban.
Azt kí vá nom szí ve sen…

4. Va la míg élsz ittén, légy jó egész ség ben,
Hol tod után menny ben ör ven dez zél – Ámen!
Fü löp Já nos pár já val él jen hát szûntelen,
A mai na pot is tölt sék egész ség ben.

5. (ezt a vers sza kot csak a gye re kek éne kel ték)
Va la míg élsz it ten, légy jó egész ség ben,
A mai na pot is tölt sék egész ség ben – Ámen!
A Szent Já nos ér de me ve zé rel jen menny be be,
Mi ró lunk sem fe led kezz el, nyújjál a zseb be!

KARÁCSONY KÖRNYÉKI REGULÁK

Ka rá csony kor szal ma csó vát, bú zát, ku ko ri cát egy sza kaj tó ban
az asz tal alá kell ten ni, hogy jó ter més legyen.

Éj fé li mi sé re me net ná dat kell húz ni az ól te te jé rõl ka rá csony
éj sza ká ján, hogy a lány ha mar férj hez menjen.

Ka rá csony szom bat ján egy ge rezd fok hagy mát min den ki evett
és min den bõl egy ki csit, hogy min den bõl bõ ter més legyen.

Ka rá csony es té jén nem ráz zák ki az ab roszt.
Ka rá csony kor az ita tó vö dör be pi ros al mát kell ten ni és ar ról

itat ni, hogy a jó szág egész sé ges legyen.

Ka rá csony böjt jén nem sza bad ba bot, bor sót, len csét, ká sát
enni, mert ra gyá sak le szünk.”

                                                                                        Vaszkó Irén gyûj té se
For rás: Endrõdi Táj ház Do ku men tum Tára 

Pász to rok
kö szön té se

Vankóné Du dás
Juli fest mé nye


