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D1 ÖSSZEVÁgOTT KÉPESLAPOK (CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)
Saját gyűjtésű vagy internetről letöltött tetszőleges képek

D2 TÖBBFÉLEKÉPPEN üNNEPLüNK (CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

karácsony–újév táján 
olvasói levél 
„Családom szerint fiatal nagymama vagyok (szeptember óta már két unokám is van, az 
egyik három és fél éves, a másik decemberben lesz három hónapos), és most egyszerre 
úgy érzem, ahogy közelednek az év végi ünnepek, hogy: Istenem! Legyünk már túl rajta! 
Megöregedtem? Mindig nálunk van még most is a nagy családi karácsony, ehhez ragasz-
kodnak a gyerekek, a lányom és a férje még a szilvesztert is legszívesebben itt rendezi, 
kedvesek, aranyosak, örülök, hogy jönnek, csak… Csak az „ünnep” ne volna! Bár lenne 
az is „hétköznap”, nagy evésekkel, ivásokkal, nevetésekkel, nem ez a terhes, nem az, hogy 
főzni kell. Hanem a többi. Mi is? Az ajándékvásárlás, az „így szokott lenni” betartása, a… 
De minek soroljam? Üres! Volt egy kedvenc osztályfőnököm, tőle hallottam ezt a kifejezést 
az egyik osztálytalálkozón, amikor visszatekintett tizenöt évvel korábbi iskolai ünnepsé-
geinkre…: parancsolt ünnep. Hát igen, köszönöm, elég! Nem kérek többet a parancsolt 
ünnepekből! A családi ünnepekből sem! Legyünk együtt, de ne „az ünnep” kedvéért. 
Azon töprengek: Valami baj van velem? Ez az a bizonyos öregség? … Vagy igazam lenne, 
hogy valami nem stimmel az ünnepekkel, vagy legalábbis azzal, ahogy mi ünnepeljük 
őket?”

Válasz 
„Szerintem: igaza van. Semmi nem stimmel. Kamaszoktól, ifjaktól hallom szinte ugyanezt 
a mondatot: Csak már túl lennénk rajta! (Például: kötelező családi jelenlét, rokonlátoga-
tások.)…
Miért?
Nyilván valami velünk, felnőttekkel nem stimmel.
Mi hiányzik?
Az intimitás, a spontán öröm, a belőlünk fakadó kedv…
Én úgy érzem a leveléből, hogy személyes szabadságát védelmezi a parancsolt szokások-
kal szemben. És igaza van, mert csak ebből a szabadságból fakadhat az az őszinteség, az 
a bensőséges, spontán derű, amelyik átfűtheti ünnepeinket, összekapcsolhat minket egy-
mással és a világgal is.
A nagy és hamis ünnepeket de jó lenne fel- és kiváltani kicsi, de őszinte – belülről fakadó, 
egymással tényleg összekötő – együttlétekkel!”

Nők Lapja, 2006. december 13.
62. oldal
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D3 FÉLPANZIÓS MEgHITT üNNEP (CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

…Többen utaznak idén az ünnepeken, mint tavaly. Hetekkel ezelőtt elfogytak a külföldi 
luxus utak, a legtöbb belföldi szállodában és a kisebb panziókban sincs hely. Ráadásul 
idén – szemben a korábbiakkal – először nem a szilveszteri, hanem a karácsonnyal egybe-
kötött, hosszabb utazások keltek el. 

Mauritius az egyik legkedveltebb szilveszteri luxusüdülőhely. Ide már hetekkel ezelőtt 
elfogytak a helyek. Pedig most, főszezonban a legdrágább egy hét, félpanzióval szemé-
lyenként közel félmilló forint.

Mauritius, Seychelle, a Karib térségben pedig Kuba nagyon népszerű. Thaiföldre, Balira 
és Mexikóba sincs már sok esélye annak, aki last minute-tel, az utolsó percben akar indul-
ni...
Egyre inkább nő azoknak a száma, akik már karácsony előtt, tehát december 20-án, 21-én 
is elindulnak, és mind a karácsonyt, mind a szilvesztert külföldön töltik.

Belföldön a wellness hoteleket és kastélyszállókat keresik a leginkább. A lillafüredi Palota 
Hotelben karácsonyra már a szobák 60 százalékát, szilveszterre pedig az összeset lefoglal-
ták.

Az emberek többsége idén is otthon karácsonyozik, egy harmaduk pedig sehová sem uta-
zik az ünnepek alatt.

www.tv2.hu/tenyek/cikk; 2206.12.22.
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D4 üNNEP A gYERMEKKÓRHÁZBAN (CSALÁDI üNNEPEK, 
RíTUSOK)

Akit lehetett, hazaengedtek karácsonyra a kórházakból is, de azért így is akadt, aki a kór-
teremben töltötte el a szentestét. Ahogyan a kórházi dolgozók közül is sokan ügyeltek és 
dolgoztak tegnap és ma is.

Minden kórteremben akadt egy-két beteg gyermek, aki nem mehetett haza karácsonyoz-
ni. A Rostás-család is egy kórteremben töltötte a szentestét. Gergő rosszul lett, és fulladá-
sos rohamai voltak, ezért nem mehetett haza.

„Most hozzuk be folyamatosan az ajándékokat, aztán ha hazaengedik, akkor fölállítjuk a 
fát. Szomorú karácsony…” – mondta Csizmazia Borbála.

A Madarász utcai Gyermekkórházban – ahogy sok más helyen – karácsonykor is dolgoz-
nak az orvosok, ápolók, de a takarítók is.

A menü most, karácsonykor is ugyanaz, mint máskor: gombaleves, krumpli hússal.

Akit tudtak, hazaküldtek, de a beteg gyerekek és azok, akiknek nincs hova menniük, a 
kórházban töltik a karácsonyt.

www.rtlklub.hu/hirek 2006-12-25
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D5 MAgÁNYOSOKON SEgíTENEK (CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

Nem kérnek többen lelki segítséget a szakemberektől karácsonykor, mint az év más idő-
szakaiban. Mégis, a tapasztalatok azt mutatják, már az ünnepek előtt emelkedik azok szá-
ma, akik képtelenek úrrá lenni problémáikon, elsősorban a magányon. A telefonos lelki-
segély-szolgálatok munkatársai az ünnepek alatt is segítséget nyújtanak a nehézségekkel 
küzdőknek... 

„Ilyenkor sem hívják többször a telefonos lelkisegély-szolgálatokat, mint az év más idő-
szakaiban. Csak a probléma más, ilyenkor a magány, pontosabban az elmagányosodás a 
probléma” – mondta Buza Domonkos, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 
elnöke.

www.rtlklub.hu/hirek;   2006-12-24
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D6 AZ EMBER ÉLETÉNEK MEgHATÁROZÓ ESEMÉNYEI 
(CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

a születés, a lakodalom és a halál a népszokásokban

A parasztgyerekek túlnyomó többségének életét már születése pillanatában megszabták 
a szülők társadalmi, vagyoni helyzete, rokoni kapcsolatai… Az asszonyok otthon szültek, 
akiket a falu bábája és a rokon asszonyok segítettek. Férfiak a szülésnél nem lehettek je-
len…

„a keresztelő

A keresztszülők, komák a születést követő harmadik napon – reggel – a templomban ke-
resztvíz alá tartották a gyereket, akit a keresztanya vitt oda. Amint visszatértek a templom-
ból, az ismert szólással lépték át a ház küszöbét: „pogányt vittünk, keresztényt hoztunk!” 
Ezt követően lakoma, ünnepség következett. A kis jövevény a család tagjává vált.” (30. 
oldal)

„a házasságkötés szokásai

A parasztság életének legismertebb, legkedveltebb, leginkább várt eseménye a lakodalom. 
A jeles napot a leánykérés előzte meg, amelynek helyenként meghatározott forgatókönyve 
volt…
A leánykérést követte a kézfogó, amelyet később jegyváltásnak, eljegyzésnek is nevez-
tek…
A lakodalmat megelőzte a menyasszonysirató és a legénybúcsúztató…
A lakodalmas háznál az előkészületek már napokkal korábban elkezdődtek. Készült a 
csigatészta, a töltött káposzta, csirkéket vágtak, sütötték a süteményeket. A meghívás ki-
terjedt a távoli rokonokra is, és a szomszédok, a falu vezetői sem hiányozhattak a lakoda-
lomból…” (98–100. oldal)

„temetés

A halál beálltakor lefogták a halott szemét, állát felkötötték, s kinyitották az ablakot, hogy 
a lélek szabadon távozzék a házból. Az órát megállították, a tükröt fekete lepedővel leta-
karták, s kioltották a házban a tüzet. A falu népe a szomorú eseményről katolikus vidéke-
ken a lélekharang megkondulásából szerzett tudomást.
A protestánsoknál másként szólt a harang férfinak, a nőnek, a gyermeknek. Különösen 
tragikus volt, ha az elhunyt fiatal leány vagy legény volt. Ilyenkor a gyászolók katolikus 
szokás szerint lakodalmi öltözetben vonultak a sírhoz…” (101. oldal)

„a búcsúztatás

A temetési szertartás különös eseménye volt a siratás, amelyet a sokszínű, ősi szövegeket 
is tartalmazó siratóénekek miatt az egyház nem nézett jó szemmel. A siratás az asszonyok 
dolga volt, férfi azt nem vállalta…
A virrasztás is a halott búcsúztatásához tartozott. Az ismerősök, rokonok körbeülték a 
ravatalt, vallásos énekeket énekeltek, s felemlegették a halott jó tulajdonságait... Ekkor 
aludni nem volt szabad.” (102. oldal)

Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret
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d7 ÖltÖztesd díszBe a lelkedet! 
(CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

a mi családunk ilyen 
A családi rituálék, család, vallási és világi ünnepek)

A családi rituálét úgy definiálhatjuk, mint a családi kommunikáció egy szimbolikus for-
máját, amely szisztematikus módon, időről időre azonos módon játszódik le. Ismétlődé-
sük révén a családtagok számára biztonságot és stabilitást nyújtanak, hozzájárulnak egy 
családi közösségi érzés megalapozásához és fenntartásához. …a rituálé alkalmat teremt a 
résztvevőknek arra, hogy egymással való kapcsolatukban megerősödjenek.

Családkutatások során a pszichológusok többféle rituálét azonosítottak… Családi ünnep-
lések azok az ünnepek és alkalmak, melyeket az egész kultúrában gyakorolnak, s különös 
jelentőséggel bírnak a család számára is. Ebbe a kategóriába tartoznak az eseményekhez 
– házasságkötéshez, temetéshez, kereszteléshez, bár micvához (héber, nagykorúvá avatás) 
– kapcsolódó rítusok, a naptári vallási ünnepek – mint a karácsony, húsvét, vagy a széder, 
a zsidó húsvét-, továbbá a világi ünnepek – mint a hálaadás, az Újév. 
Az ünnepnapok és különleges események alkalmat adnak a családtagoknak és a barátok-
nak arra, hogy megosszák egymással ezeket a jeles napokat. A nukleáris családok – azaz 
azok a családok, ahol csak a szülők és a gyerekek élnek együtt – ezen alkalmak segítsé-
gével erősítik meg kapcsolatuk egymással, és ápolják kapcsolatukat a tágabb családdal, 
barátokkal. Az időről időre való ismétlődések során a családi ünnepek szertartásrendje 
állandósul. Szinte nem akad család, ahol ne lenne egy sor olyan szokás, amit mint rituális 
örökséget fenntartanak az ilyen alkalmakra. Az egyes családtagok egyénileg több vagy 
kevesebb pozitív érzést melengetnek családjuk ünneplési szokásaival kapcsolatban, de 
hogy ezeknek érzelmileg igen nagy szerepük van, az nem kétséges...
Az ünneplés formaságai tekintetében a házasfeleknek, családtagoknak bizonyos fokig 
egyet kell érteniük, vagy megegyezésre kell jutniuk. 
Bárhogyan is zajlik le egy ünnep, bármilyen szimbólumokat választ is a család, hogy az 
ünnepeket fémjelezzék, ezek a rituálék a családnak a kultúrával való közösségét, ugyan-
akkor a család egyediségét is hordozzák. Az ünnepek tehát rituálék, mert időről időre azo-
nos módon játszódnak le, s ezáltal a családtagok számára biztonságot és stabilitást nyújta-
nak. Ezek járulnak hozzá ahhoz, hogy a tagok azt érezzék: „A mi családunk ilyen”…

www.HáziPatika.com

2005. 12. 23.
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d8 lelkünkBől szólJon az ünnep 
(CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

Öltözzön díszbe a lélek!          
(Hogyan készüljünk lélekben az ünnepre)

Hogyan is készüljünk lelkünkben az ünnepre?
Azért, hogy az ünnepek biztosíthassák számunkra a meghitt, szeretetben eltöltött közös 
perceket, már jó előre készülnünk kell, hogy lelkünket is díszbe öltöztessük. Hogyan fo-
gunk tehát hozzá a közelgő ünnepre való előkészületek elvégzéséhez? A használaton kí-
vüli szobákat kitakarítjuk az érkező vendégeknek, megkezdjük az élelem bevásárlását, 
elkezdjük a sütés-főzést. Eltervezzük, mit fogunk viselni az ünnep tiszteletére. Előfordul-
hat, hogy a lakás a legnagyobb szervezettség állapotában is a feje tetején áll, ugyanakkor 
általános ünnepi izgalom lengi be az összes helyiséget. A gyerekek izgatottan várakoznak, 
igyekeznek a lakásban ajándékok után kutatni, mindenki készül valahogy.
Ezek a fontos előkészületi események az átmeneti szakasz jelei, az átmenetet képviselik 
a hétköznapokból az ünnepibe. „Amint a színésznőnek is szüksége van színrelépés előtt 
az öltözőben időre, míg kifesti magát, felöltözik és ráhangolódik a szerepre, úgy nekünk 
is szükségünk van arra, hogy a családi ünnepre, rituáléra felkészítsük magunkat.” Erre 
szolgál az Advent.
A készülődés akkor éri el tetőfokát, amikor már végképp küszöbön az ünnep, s minden 
kész: …, ünnepi ételek illata tölti be a lakást, s a becsomagolt ajándékok várják gazdáju-
kat…
Az ünnepek kommunikációja, hangvétele szintén különbözik a hétköznapitól. Érzelmek 
áradatát élhetjük át ilyenkor. Miközben az ünnep előrelátható történéseinek folyamatá-
ban a családtagok részt vesznek, közvetítik, tudatják egymással és a családdal kapcsolatos 
érzéseiket…
A viselkedésnek is lehet szimbolikus kommunikációs tartalma. Fontos lehet például, hogy 
jeles napokon ki kihez megy vacsorára. Az ülésrendet meghatározhatja, hogy kik szeretik 
egymást jobban, de az is hogy kik találkoznak ritkábban…
Minden család maga határozza meg, hogy mi jelképezi őket, és valahányszor az ünnep 
ismétlődik, az megerősíti a szimbólumok érvényességét.

www.HaziPatika.com

2006. 12. 22.
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d9 légy Boldog, ne csak ünnepekkor! 
(CSALÁDI üNNEPEK, RíTUSOK)

mitől lesz boldog az ünnep?

Mitől lesz boldog az ünnep? Mit tehetünk, hogy boldog legyen az ünnep? Van-e
ennek valamilyen technikája? Vajon van-e válasz ezekre a kérdésekre?

…Pilinszky szerint „az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja”. A költő meg-
állapítása sokat mond ünnepről és hétköznapokról egyaránt. Eszerint a hétköznapok so-
rán eltévedünk kapcsolatainkban is?

Szerintem gyakran eltévedünk. Legalábbis abból a szempontból, hogy életünket és kap-
csolatainkat időtlennek és végtelennek éljük meg. Ebben az értelemben tékozlóan bánunk 
velük. Elégedetlenkedünk, dühöngünk, néha eldobjuk, mintha az a rejtett meggyőződés 
irányítana bennünket, hogy az életünk, kapcsolataink és az életünk fontos személyei bár-
mikor pótolhatóak lennének. Pedig „csak” egy életünk, egy anyánk, egy apánk van, és 
a gyerekeink is csak egyszer születnek meg. Ezek nem ismételhetőek, ahogy az életünk 
sem.
Az ünnepek nem véletlenül vannak évente. Azzal szembesítenek, hogy minden véges: 
életünk, kapcsolataink és az együtt töltött idő. Ez jóra és rosszra egyaránt érvényes. Ezek-
kel leginkább akkor szembesülünk, amikor valamelyiket elveszítjük, vagy elkezd látszani 
a végessége…
Az ünnep is számvetés. Szembesít az elmúlt és az előttünk álló hétköznapok lehetőségei-
vel. Nem a munka, teljesítmény és pénz területén, hanem örömeink, fontos kapcsolataink 
és életünk egészét illetően. Vagyis az ünnep az életünk egészéről szól. Nincsen boldog 
ünnep az élet boldogsága nélkül…. Láthatjuk, hogy a családi békétlenségeket az ünnep 
rendszerint inkább felborzolja, és nem elsimítja.

Ha mindez valóban ennyire összetett, akkor hogyan lehet boldogan ünnepelni, mit tehe-
tünk, hogy minél több örömünk legyen az ünnepek alatt? A válasz szerintem egyszerű. 
Az ünnepek eredete a természet ciklusaihoz kapcsolódik, és emlékezés, öröm, együttlét 
az alapja. Ez lehet rokonsági összetartozás, az egész család, vagy a rokonoknak csak egy 
része. A számunkra jó része. De lehetnek természetesen más kötődéseink is. Olyanok, 
akikkel amúgy is szeretünk találkozni a hétköznapok során. Akik valóban részei életünk 
egészének. Hiszen mi értelme lenne a kötelezően előírt szabályok között feszengeni és 
óvatoskodni a tabutémák dzsungelében? A boldogságot nem lehet megparancsolni. A vá-
lasztás szabadsága nyújthat egy kis végtelenség-élményt, és ezen keresztül boldogságot. 
Éppen saját döntésünk mérsékelheti a hétköznapok beszűkítő korlátait, lehetővé téve, 
hogy „visszatalálhassunk az élet egészébe” ünnepek után is.

Nők Lapja, 2006. december 20.
52. oldal
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D10 üNNEP A HÁLÓN

egy ünnep – ma 
„…A korral haladva tehát interneten próbáltam meg letudni a karácsonyi beszerzéseket.
Először is, előkarácsonyi ajándékként egy otthoni internet-hozzáféréssel leptem meg ma-
gam…
karácsonyprojekt
Decemberben minden valamirevaló cég szervez dolgozóinak karácsonyi ünnepséget. Szá-
mos rendezvényszervező cég vállalja, hogy a helyszíntől a műsoron át az ünnepi vacsoráig 
megszervez és lebonyolít mindent. Az interneten csinos kis gyűjtemény található ezekből 
a vállalkozásokból. Kutatásaim szerint a családi karácsonyok szervezésére ma még nem-
igen akad vállalkozó, de ez nyilván csak idő kérdése…
Az interneten karácsonyfát letölteni ugyan (még) nem lehet, megrendelni viszont igen…
Kifaragott végű fa tartóval, házhoz szállítva – ez az, ami nekem kell!...
A „karácsonyprojekt” legszerteágazóbb része az ajándékok beszerzése. Az utóbbi években 
a világban elképesztő mennyiségű virtuális bolt nyílt. A legfontosabb az óriási, mégis jól 
áttekinthető választék és az „igazi” boltokénál érzékelhetően alacsonyabb ár. Egy kis kere-
séssel olyan online boltokra is akadhatunk, amelyek a „valós világban” nehezen elérhető, 
kevesek számára érdekes, de számunkra annál fontosabb termékeket kínálnak…
A világhálón ugyan csak egy kattintásra van egymástól a sarki bt. internetes keresése és az 
ausztrál webáruház, az ajándékok postázásakor azonban (általában) már inkább érvénye-
sül a távolság. (És persze, a költségek.) Mivel mások is rájöttek, hogy a karácsonyi vásárlás 
békésen elintézhető az interneten, az online boltok ilyenkor csúcsra járnak. Érdemes ide-
jében megrendelni a karácsonyfa alá szánt ajándékokat, különben előfordulhat, hogy csak 
húsvétra érkeznek meg…
Ha valaki kevesellné a család nyüzsgését, az interneten könnyen találhat magának ház-
hoz szállítható műsort…
Az internetes karácsonnyal kapcsolatban szerzett tapasztalataim alapján megállapítha-
tom, hogy ma még az ünnep megszervezésének ez a módja is elég macerás. Persze létezik 
egyszerűbb út: ajándék helyett átutalhatjuk szeretteinknek az ajándékra szánt összeget. 
Természetesen interneten keresztül.”

168 óra
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