
 

A szerbek karácsonyestje 
 

 

Rácváros, Rác utca, Rác templom, Rác-bánya, Rác temető – földrajzi nevek sora emlékeztet 

Székesfehérvár egykoron jelentős közösségére, a szerbekére. Városunkban a török uralom 

kezdetétől (1543) éltek rácok, kiknek gazdasági és társadalmi ereje, tekintélye a XVIII. század 

második felében és a XIX. század elején volt a legnagyobb. A mára szerény számúra apadt, 

részben asszimilálódott szerbek szokásaikban a régi és az új elemek összefonódnak. 

 

A pravoszláv (orthodox) vallású szerbek egyházi életükben, illetve szokásgyakorlásuk során 

nem a Gergely-, hanem a Julián-naptárt használják. Ennek következtében karácsonyukat a mi 

számításunkhoz képest később, január 7-én és 8-án ünneplik. Pontosabban ma már a 

hazánkban élő szerbek többsége mind a két karácsonyt megtartja. A nyugati kereszténység 

szerintit december 25-26-án, a magyarországi szokásoknak megfelelően; a pravoszlávot, a 

keleti kereszténység szerintit pedig a családi emlékeknek, a szerb közösség továbbvitt 

örökségének megfelelően 13 nappal később. 

A karácsonyfát ennek megfelelően december 24-én felállítják, feldíszítik, és az természetesen 

megmarad a szerb karácsony idejére is. Ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy a fenyőfa 

őnáluk hosszú ideig nem tartozott hozzá az ünnep kellékeihez. Kutatásaim szerint a rácoknál a 

történelmi Fejér megyében legelőször Székesfehérváron, a polgárosult családoknál bukkant 

fel. Az 1920-as években már Dunapentelén (ma Dunaújváros) is állítottak a gyerekes szülők, 

főleg a közelükben élő nagyszámú katolikus hatására. Ám Rácalmáson és Százhalombattán 

csak a II. világháború után kezdett terjedni. 

 

A szerbeknek akár egykor, úgy ma is a karácsony előtti nap (badnji dan – január 6.) és annak 

estéje (badnje veće) jelenti az ünnepkör csúcspontját. A szokásokban, hiedelmekben egykor 

oly gazdag este hagyományából az alábbiakban azt kívánom kiemelni, ami napjainkig 

megmaradt. 

 

Az 1990-es években meghívásra több alkalommal jelen lehettem a székesfehérvári Rákics 

János (sz. 1919) egyszerre ünnepi és kedélyes szerb karácsonyestjén. Például 1993. január 6-

án, amikor öt óra után a vacsora pálinkával és Unicummal kezdődött. A koccintáskor a 

házigazda köszöntött: „Hristos se rodio!” (Krisztus született.) Amire a válasz: „Va istina se 

rodio!” (Valóban megszületett!) Az étrend számos tekintetben hagyományőrző volt. A nagy 

fazékban feltálalt, csípős bablevest a magyar származású feleség olajjal főzte, sok tésztával, 

nagy mennyiségű fokhagymával. A második fogást a szintén olajjal készített, cukrozott diós 

tészta jelentette, mely a bőséges olajnak köszönhetően viszonylag nehéz étel benyomását 

keltette. Végezetül meggybefőtt, édes és sós sütemény, sózott mogyoró következett. Az első 

két fogáshoz a házigazda saját termésű, badacsonyi fehérborát kínálta, míg a vacsorát kávé 

zárta le. Tehát a vacsora böjtös jellege érezhetően kezdett fellazulni és a régiek mellett új 

ételek, italok is tért nyertek. 

 

Rákics Jánosék a családi védszent, Sveti Luka (Szent Lukács) 1900 körüli színes, falra 

akasztott nyomata alá helyezték el azt a tálat, amibe babot, fok- és vöröshagymát, almát, 

narancsot, citromot, kockacukrot és pénzt tettek. Mindezt azért, hogy az elkövetkező 

időszakban sok legyen nekik ezekből. Legfölülre pedig egy kalács került, a tetején kereszt 

alakú tésztával. 

 



 2 

A falusi, nagyobb szerb közösségek jobban őrizték vallási hagyományaikat, népszokásaikat, 

mint a polgárosultabb fehérváriak. Máig igaz ez – az 1950-ig Fejér megyéhez tartozó, később 

várossá fejlődő – Százhalombatta szerbjei tekintetében. Ismert, régi székesfehérvári szerb 

család leszármazottja Tésics Mihály. Ő magyar feleségével együtt az utóbbi években 

lánytestvérénél, Százhalombattán ünnepli a karácsonyestet. Január 6-án, a vacsora előtt a 

családfő dolga, hogy a szobába bevigyen, a padlóra helyezzen egy csomó szalmát, mely 

Jézusnak jászolban történt születésére emlékeztet. (Az 1920-as években Székesfehérváron a 

polgárosult szerbeknél ezt fehér kesztyűben vitték be.) A szalma elhelyezése után a 

közelmúltban még a családfő a szobában keresztirányú dióvetést végzett. A dió sarkokba 

dobása eredendően mágikus céllal történt. 

 

Az esti vacsorát a család együtt, meghitt, ünnepi hangulatban és vendégek nélkül tölti. 

Vendéget csak másnapra szokás hívni. Az ünnepi étkezést mézes pálinkával kezdik, majd 

almával folytatják. Egy almát annyi szeletre vágnak, ahányan ülnek az asztalnál, és az együvé 

tartozás jegyében mindenki elfogyasztja a maga darabját. A vacsora fehér bablevessel, azaz 

böjtös, olajjal készült, rántás nélküli étellel folytatódik, amit sült hal és mákos tészta követ. 

Utoljára marad a kompót és az aszalt szilva. Közben italokat is fogyasztanak. Az asztalra 

mécses, csíráztatott zöld búza, négyszögletes kenyér (zdravlje, azaz egészség nevű), és egy 

kistányér is kerül. Az utóbbiba a régi hagyományt követve tesznek az ételekből – a szegény 

vándorok számára. 

 

Napjaink két példája jelzi, hogy a karácsonyi vacsora étrendje akár korábban, úgy most is 

mennyire egységes képet mutat a szerbeknél. A böjtös jelleget az olajjal főzött leves mellett a 

mákos vagy diós tészta mutatja. Azt is tudjuk, hogy a dió, a mogyoró, a füge, az alma és más 

szárított vagy friss gyümölcs az egész délszláv területen szorosan hozzátartozott a karácsonyi 

vacsorához. 

 

Százhalombattán vacsora idején napjainkban újra járják a házakat a betlehemesek (vertepasi), 

akik Jézus születésének történetét adják elő. Egykor almát, süteményt, manapság pénzt 

kapnak ajándékba a háziaktól. 

 

Az utóbbi években karácsonykor mind Székesfehérváron, mind Százhalombattán a 

templomudvaron tüzet gyújtanak. A pravoszláv hívek körbeállják, vigyázzák, hogy ki ne 

aludjon. A karácsonyi éjszakában a fellobbanó tűz varázslatos hangulatot áraszt. A körülötte 

melegedőket nem csak az ünnep, hanem az összetartozás érzése is áthatja. 

Az újabb keletű templomudvari tűzgyújtás eredete a karácsonyi tuskóban (badnjak) lelhető 

fel. Amikor még nyitott kéményű tűzhelyeket használtak, a szerb férfi feladatát jelentette, 

hogy abba egy tuskót helyezzen. Ennek egész éjjel égnie, parázslania kellett, őrzését a család 

legfiatalabb férfitagja látta el. A tuskóval a család, az állatállomány egészségét, szaporodását 

és a termés bőségét kívánták biztosítani. Napjainkhoz közeledve a tuskó, majd rönk szerepe 

csökkent, funkciója változott, a központi fűtéssel pedig megszűnt. 

 

A változó világ a szokásokat is alakítja, de a hagyományőrző közösségek, családok 

ragaszkodnak múltjukhoz, elődeik gyakorlatához. 

 

 

 

 

        Gelencsér József 
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Képmelléklet: Rác utcai házak 1981-ben 

 

(A szerző felvétele) 

 


