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Kecskemét
Mi történik karácsonykor?
- Készítsünk szállást a szívünkben
- Megszületik a fény, megszületik a világ világossága, megszületik Jézus
A magyar karácsonyi asztal
A magyar karácsonyi asztal fehér vászon abrosszal terítették, melyet az asszonyok advent
csöndjében szőttek-hímeztek meg. Ahol két réteget terítettek, a középső csík egymást keresztezve
került az asztalra.
Ezt a terítőt nem a mintája jelezte, hanem, hogy kizárólag karácsonykor használták. És még egyszer:
vetés idején ebből az abroszból vetették a búzát, az életet.
Az asztal fölé fenyőágat tűztek a gerendára, ez a felülről jövő áldást jelentette, Isten áldását.

Az asztal alatt szalma volt. Sarlós Boldogasszony napján, az aratás kezdetén, az első három
sarlóvágásból való búzából kévét, un. Jézus-kévét kötöttek és ezt eltették, Karácsonykor ezt vitték be a
pajtából, és tették az asztal alá, ezzel ágyaztak meg a születő Jézusnak.
Az asztalra tették a Luca-búzát, mely akkorára nőtt, amekkora majd Feltámadáskor lesz a mezőn.
Gyönyörű kapcsolódások.
•
•
•

Az asztalon ott volt az alma, az egészség és az összetartozás kifejezője.
A méz íze, illata Isten kegyelme. A mézbe mártották az almát, isten kegyelmébe mártva ették
az egészség nekik jutó részét.
A fokhagyma, száz meg száz betegség elhárítója, a szűzség, az asszony természetű szűzség
megidézője. Mártották a mézbe a fokhagymát is.

•
•

A dió, mely két angyalt rejt magában, Gábor arkangyalt és Szent Mihályt. A dió a rend
kifejezője, a mák a szaporaságé.
Délvidéken még borsot is tettek az asztalra. A bors az erő.

Az éjféli mise után a család körül állta az asztalt. Dél felől állt a családfő. Jobb keze felől a férfiak,
bal keze felől az asszonyok a gyerekek, vele szemben a felesége. Örök rendje ez a világnak, a nemez
hajlékban is, a magyar házban is ez volt a rend.
A nagycsalád előtt az ember állt, a család feje, és azt mondta:
„Begyütt Jézus a házamba, házam közepébe megálla”.
Az éjfél után megterített asztalra odakerült a rétes. A szemtelenül nem anyag rétes tészta, melynek
tölteléke a mák - a szaporaság, a dió - rend varázsolója. A csavarodás, az élet jelét, az élet lélekjelét
valósítja.
•
•

Ez elmaradt az asztalunkról, ezt követte a kőttkalács, azaz a kelt kalács.
Aztán ez is elmaradt és került ide a bejgli. Ezt a bécsiek nevezték el, mert megkedvelték ezt a
magyar ételt.

•

Hal. A hal Jézus időszakát jelöli. A hal halál, de nem a pusztulásos halál, hiszen a hal millió
ikrát rak le. A hal az áldozatból támadó életet jelenti. Ahogy Krisztus is halálra adta magát,
hogy nekünk életet adjon.
Majd hurka, kolbász, szalonna, kocsonya. A karácsonyi asztal alkalmát adta, hogy érezzük,
milyen öröm született meg bennünk.

•
•

Legyen béke ,szeretet és áldott Karácsony minden jó érzésű embernek.

