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Első karácsonyom Jósvafőn 
 

 

 
 

Szerző a Los Angeles-i munkahelyén 

álló karácsonyfa előtt 
(Schág Éva archívumából) 

Már több mint 30 éve Los 

Angelesben élek, a 18 milliós 

óriásvárosban. Ide mindenki 

jött valahonnan, a világ min-

den tájáról magával hozva 

kultúráját. Az ünnepi szezon 

újra beköszöntött, és a város 

elkezdte a készülődést. Min-

den évben tágra nyílt szem-

mel nézem az eseményeket, 

és próbálok ráhangolódni az 

idegen szokásokra. A házakat 

pazarul kivilágítják, az elő-

kertekben bibliai jeleneteket 

elevenítenek meg, amúgy 

kaliforniai stílusban. A kis 

Jézus bölcsője mellett a 

szokásos alakokon kívül ott 

áll Miki egér és Donald kacsa 

is. Hóágyúkkal mesterséges 

havat fújnak a parkok szögle-

teibe, ahol a gyerekek sortban 

es rövid ujjú trikóban csúsz-

kálnak. 

 

 

Megnyílik a szabadtéri jégpálya, ami meglepően jó minőségű a 20 Celsius-fokos 

melegben. Santa Claus rövidnadrágban selyemcukrot osztogat. Feldíszített hajók az 

est sötétjében kiúsznak az óceánra, éneklő és táncoló utasokkal a fedélzeten. Az 

ünnepi előadások, felvonulások és partik egymást érik. Én nagyüzemi méretekben 

készítem a pörköltet és a szilvás gombócot, mert ezeknek óriási sikere van az 

amerikai ismerőseim körében. 

Megfigyeltem, hogy minden vallásnak van valamilyen ünnepe ebben az időszakban. 

Bábeli zűrzavarhoz lehetne hasonlítani a sokféle kultúra számtalan szokását. 

Bármilyen tarka is az ünneplés, mindegyiknek közös nevezője a család és a barátok 

mély szeretete, embertársaink megbecsülése. 
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Nekem is sok a tennivalóm, rohanok egész nap. Amikor este végre lepihenek és 

gondolataimmal magamra maradok, gyermekkorom karácsonyai jelennek meg 

előttem. Ilyenkor újra és újra felidézem az első Jósvafőn töltött karácsonyomat is. 

Édesapám 2007 tavaszán eltávozott közülünk. Szeretteink elvesztése után mindig az 

„első” események a legnehezebbek. Az első születésnap, az első családi ünnep, az 

első karácsony – nélkülük. Féltünk édesanyánkat egyedül hagyni a jósvafői kis 

házban, így egy ottani közös karácsony mellett döntött a család. 

Én jóval előbb érkeztem, mint a család többi tagja. Tele voltam feszültséggel, 

miközben a téli utakon egyre közelebb kerültem a faluhoz. A repülő a hófúvások 

miatt alig tudott Frankfurtban leszállni. A csomagjaim nem érkeztek meg velem 

együtt Ferihegyre. Pedig a bőröndök repedésig voltak tömve karácsonyi 

ajándékokkal. Aztán kezdett minden elrendeződni, és a bérelt autóval végre 

elindultam Jósvafőre. Az agyam zakatolt, nem tudtam kilépni az életem megszokott 

feszítettségéből. A nemzeti park határát átlépve azonban megborzongtam. Hirtelen 

egy mesevilág vett körül. Nem volt hó, de nagyon hideg volt. Valószínű a levegő 

páratartalma kicsapódott a fákra, bokrokra, ami szikrázó, csipkés jégtakaróval 

borított be mindent. Óvatosan vezettem le a hegyoldal kanyarjaiban és 

megpillantottam Jósvafőt úgy, ahogy még soha nem láttam. A kis házak fázósan 

beburkolóztak, a kéményekből füst szállt fel. És ezek között ott volt a ház, ahol 

édesanyám várt a hűséges, öreg Frakk kutyával. Semmivel nem lehet azt az érzést 

összehasonlítani, mint amikor az ember a Föld másik oldaláról, napokon keresztül 

jön, hogy édesanyját át tudja ölelni. 

 

 
 

Feldíszített karácsonyfa a jósvafői házban 
(Fotó: Schág Éva) 

A ház gyönyörűen kivilágítva és 

feldíszítve fogadott. Meleg és 

barátságos volt minden. A 

vacsora és a sütemények kony-

hából kiszökő, finom illata már 

a kapuban levett a lábamról. A 

karácsonyfa feldíszítve várt az 

utcai szobában. Az elkövetkező 

napokban sok dolgunk volt. 

Sütöttünk, főztünk anyuval. A 

süteményeket gyönyörűen ki-

díszítettük, dobozokba csoma-

goltuk, és ezekkel az ajándé-

kokkal végiglátogattuk a roko-

nokat. Közben részt vettünk a 

falu minden rendezvényén. Kint 

voltunk a közös ünnepváráson a 

település főterén fölállított kará-

csonyfánál. 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 109 

A csikorgó hideg ellenére bekapcsolódtunk a református gyülekezet által szervezett 

kántálásba. Most is emlékszem még arra a körülbelül 5 éves kisfiúra, aki nagy 

izgalommal nézett be az ablakokon és számolta, hogy hány szobába hozott már a 

Jézuska karácsonyfát. A falubeli ismerősöknek is készítettünk apró csomagokat és 

egymás után látogattuk meg őket. Csodálatosak voltak ezek az esték. Mi is kaptunk 

ajándékokat, süteményt, páratlanul szép mézeskalács házat és persze jóféle pálinkát. 

Sosem felejtem el az emberek őszinte kedvességét és szeretetét. 

A szentestét már a családunk körében töltöttük, úgy, ahogy sok évvel ezelőtt, 

gyerekkorunkban tettük. De mégsem úgy, mert édesapám már nem mondta el 

karácsonyi áldását hét órakor a tündöklő karácsonyfa előtt. Azonban mi hittünk 

abban, hogy valahol velünk énekli a Csendes éjt, ahogy az évek során mindig tette. 

Sosem felejtem el az első karácsonyom Jósvafőn. 

 

 

Schág Éva 

 

 

 
 

A református gyülekezet által az ezredforduló után felelevenített karácsonyi kántálás 

egyik állomása Stubner Erzsike néninél (2009) 
(Fotó: Szablyár Péter) 

 

 


