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Kadomatsu, a japán karácsonyfa
Írta: Iskariotes



A kadomatsu vagy kado-matsu (門松 - 
kapufenyő) egy hagyományos japán újévi 
dekorációs elem, amiket általában párban 
állítanak ki a kapuk, bejáratok előtt. Azért 
tesznek ki belőle egy párt, mert a bal ol-
dali a férfiakat, míg a jobb oldali a nőket 
szimbolizálja. Ezeket általában karácsony 
magasságában helyezik ki és január hete-
dikéig kint is maradnak (az Edo korban 15-
ig maradtak kint), de vannak olyan helyek, 
ahol egészen 19-ig megmaradnak. Bár 
régióként változik az elkészítése és a fel-
használt anyagok, azért elmondható, hogy 
a legtöbbször fenyőt, bambuszt illetve kis 
számban ume fát (kínai szilvafa) alkalmaz-
nak. Ezek leginkább a hosszú életet és a 
jólétet szimbolizálják. Illetve azt remélik 
tőle, hogy Toshigami (egy szellemistenség, 
jelentése kb.: évfa, akinek párja Toshitoku-
jin) a gazdáknak bőséges termést, a ház 
valamennyi lakójának pedig az ősök áldá-
sát és jó erőt hoz majd. Az ünnepi időszak 
végén a kadomatsukat elégetik, ezzel sze-
retnék kiengesztelni Toshigamit. 

Története

A hagyomány, mint oly sok minden 
ez is természetesen Kínából származik, 
de a lényeg és a cél ott is az volt, mint a 
szigetországban. Tehát egy újévi dekorá-
ciós elem, amiket a kapuknál helyeztek 
el, zömmel fenyőből készítve. Ez a szokás 
a Heian-korban került át a szigetországba, 
de kapott egy plusz töltetet is. A Taira (He-

csak az Edo-korban terjedt el ez a szokás, 
addig leginkább csak a nemesség körében 
volt divat.

Régen az emberek december 13-án 
mentek ki fenyőfaágakat keresni az er-
dőbe, ezt a hagyományt nevezték el ké-
sőbb matsumukaénak. A hagyomány úgy 
tartja, hogy a következő hét napban kell 
felállítani a kadomatsut, de ez manapság 
leginkább december 24-re tolódott át (kö-
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ike/Heishi) klánnál a házak előtt különböző 
dekorációkat tettek ki, hogy a csatákból 
hazatérők tudják, hogy mely házba térhet-
nek be biztonságban. Később ezt már csak 
újév környékén tették meg abban bízva, 
hogy a szerettük, ha máskor nem is, de 
legalább az újév beköszöntével hazatér. 
A Muromachi időszakban nyerte el a ma is 
ismert formáját és jelentését a kadomat-
su. Meg kell jegyezni, hogy a nép körében 

szönhetően a karácsony exportjának). Ami 
ennél is fontosabb, hogy december 29-én 
tilos felállítani a kadomatsut, hiszen ha ezt 
valaki megteszi, akkor a nyomora a követ-
kező évben meg fog duplázódni. Ez azért 
alakult így ki, mert a japán hiedelemvilág-
ban a kilences számnak rossz ómene van. 
Sőt 31-én pedig már inkább árt, semmint 
használ az elem. Ezt azzal magyarázzák, 
hogy ha az utolsó napra hagyja valaki ezt a 
feladatott, akkor ezzel azt üzeni, hogy nem 

 „...japán újévi dekorációs elem, amiket általában pár-
ban állítanak ki a kapuk, bejáratok előtt. (...) a bal oldali 

a férfiakat, míg a jobb oldali a nőket szimbolizálja.”



tiszteli az istenséget és nem törődik vele. 
Ezek után még egy hétig fent kell hagyni 
a kapudíszeket. Bár a különböző régiókban 
némi változás figyelhető meg. Így több 
helyen azt tartják, hogy már január 6-án le 
lehet csupaszítani a fát és csak 7-én kell tel-
jesen bevinni a házba. Sagicho körzetében 
pedig január 15-ig kint tartják a fákat, ami 
azzal magyarázható, hogy ott a holdnap-
tárt veszik figyelembe, ennek köszönhető 
a közel egy hetes csúszás, ezt a plusz egy 
hetet kis újévnek is szokták nevezni.

Itt jegyzem meg, hogy egyes terüle-
teken, nem csak Toshigamit tisztelik meg 
ezzel a japánok, hanem On-matzo-samát 
is, aki a fenyők istensége. 

Formája - díszítése - készítése

A kadomatsukat ma már főként bam-
buszból készítik, de régebben leginkább 
fenyőből állították ezeket a kis kapu deko-
rációkat, erre utal a neve is.

A bambusz csövekből hármat állítanak, 
melyeket leggyakrabban hegyesre vágnak 
a készítők (ezt nevezik sogi vágásúnak), de 
olyan is lehet, hogy a végük tompa (ezt 
nevezik zundo vágásnak). A tompa végű 
alakult ki hamarább, míg a sogi vágású 
bambuszhoz egy kis történet is elterjedt.

A hagyomány úgy tartja, hogy amikor 
Tokugawa Ieyasu megtudta, hogy szövet-
ségese a Matsudaira család elvesztette a 

mikatagaharai csatát (1572) olyan haragra 
gerjedt, hogy a nála lévő kardjával lesuhin-
tott a kapujában álló kadomatsura, ami így 
ferde-hegyes végü lett. 

 Napjainkban tehát egyre ritkább a csu-
pán fenyőből álló kadomatsu. Viszont szo-
kás lehet, hogy a bambuszok mögé vagy 
a talpukhoz összekötött fenyőfaágakat 
tesznek. A három bambusznak szimbolikus 
jelentősége van: az egyik az eget, a másik a 
földet, míg a harmadik az embert hivatott 
jelképezni. A háttérben álló ég a legmaga-
sabb, míg a földet ábrázoló szokott lenni a 
legalacsonyabb ág. Léteznek olyan megol-
dások is ahol a három bambusz ág három 
különböző méretű és úgy rendezik el őket, 
mint az orgonasípokat. Van még két kevés-
bé gyakori megoldás: az egyik szerint az 
egyik bambuszszálat eltakarják egy másik 
dekorációs elemmel, illetve olyannal is le-
het találkozni, ahol a három vesszőt olim-
piai dobogó módjára helyezik el. Ez utóbbi 
megoldás leginkább Kanto régióban van 
elterjedve, ahol ezt megfejelik azzal, hogy 
a bambuszok elé szép színes (rózsaszín) 
kelkáposztaleveleket (habotan) tesznek. 

Dekorációs elem szokott lenni a szil-
vavirág vagy legalábbis azt imitáló anyag. 
Emellett felhasználnak japán szent fát 
(Nandina domestica, Nanten no Mi), csíkos 
levelű bambuszt (kumazasa), gesztenyét, 
tölgyet, kaméliát cleyera (szakaki) és bo-
roszlán (yuzuriha) virágot is. Régebben 
sokkal dominánsabb szerepe volt a fenyő-
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„A három bambusznak szimbolikus jelentősé-
ge van: az egyik az eget, a másik a földet, míg 
a harmadik az embert hivatott jelképezni. A 

háttérben álló ég a legmagasabb, míg a földet 
ábrázoló szokott lenni a legalacsonyabb ág. 



következő évre, de aki igazán környezettu-
datos/spórolós az mű növényekből készíti 
el a saját kadomatsuját.

Sajnos ahogy Európában a karácsonyfa 
tüzek szoktak történni, Japánban sem rit-
kák a kadomatsu tüzek. Az újévet köszöntő 
pirotechnikai anyagokból gyakran hullanak 
égő részek ezekre a díszekre, amelyek 
hamar lángra kaphatnak. Ma már a ható-
ságok külön figyelmeztetik az embereket, 
hogy körültekintőbben petárdázzanak 
illetve, hogy miképpen lehet a tüzeket 
gyorsan és szakszerűen eloltani.

Egyes területeken még a lakásban is el-
helyeznek egy kicsi kadomatsut, igaz azok 
sokkal kisebbek, mint amiket a bejárathoz 
tesznek ki illetve másképpen is díszítik 
őket; általában naranccsal (daidai) és algá-
val rakják körbe a fenyőágakat. A narancs 
azért nagyon jó - tartják a japánok - mert 
az jelképezi a család folytonosságát, tehát 
nem fognak kihalni.

Bár az egész ország területén kado-
matsunak hívják ezt a szokást, egyes helye-
ken élnek még más, népies elnevezések is: 

- ogamimatsu 
(拝み松 - fenyő istentisztelet)

- ivaimatsu ( 祝い松 - ünnepi fenyő)
- monbayasi (門ばやし-a kapu az erdő)
- monkambasira 

(門神柱 - isteni pillér a kapunál)
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nek, mint alapanyagnak illetve még szalma 
is került a díszre - vagyis inkább szalmába 
állították be a fenyőfaágakat.

Elmondható, hogy a legtöbben a bam-
buszt, a fenyőt és a szilvavirágot szokták 
elhelyezni egy-egy ilyen fán. Ennek az az 
oka, hogy e hármat kedvező jelnek tartják. 
A japán szent fát azért alkalmazzák, mert 
ez szimbolizálja a bajoktól való megsza-
badulást. 

Domináns színvilága a piros, a fehér 
és az arany. Gyakori, hogy kis masnikat 
kötnek rájuk melyeket mizuhikinek ne-
veznek. De kerülhet rá shimenawa is. A 
shimenawának szokták nevezni azokat a 
szent köteleket, amiket különböző tisztelt 
fákra, kövekre vagy más egyéb dolog köré 
szoktak kötözni. 

Hol lehet velük találkozni?

Egyrészt a legtöbb a családi ház kapujá-
nál, bejáratánál láthatóak ezek az elemek, 
de az ünnepi időszak alatt a különböző be-
vásárlóközpontoknál, boltok ajtajainál, pla-
kátokon, de akár állami vagy éppen önkor-
mányzati épületnél is megtalálhatóak. Sőt 
a Chiba prefektúrában található Ichihará-
ban még kártya is készült a kadomatsuból.

A legtöbben természetesen ikebana 
boltokban szerzik be vagy az alapanyago-
kat vagy akár a teljesen kész díszletet. So-
kan a még felhasználható elemet elteszik a 
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