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Megfontoltan döntsünk
Elterjedt a dísz- és kisállatok ajándékozása

KORPOS ATTILA

„Meglepődve tapasztaltam, meny-
nyire adnak a helyiek a kis kedven-
cekre. Főleg karácsony környékén a 
beszállítók sem tudnak eleget tenni 
a rendeléseknek, mi például a rág-
csálókból ki is fogytunk egy ideje” 
– fejtette ki meglátásait Rácz Bo-
tond. A csíkszeredai Kalász lakóte-
lepi Zoo Center kisállat-kereskedés 
üzletvezetője elmondta, madarakat 
– leginkább papagájokat –, továb-
bá díszhalakat, hörcsögöket, dísz-
nyulakat és tengerimalacokat szép 
számban vásároltak tőlük idén. A 
halak ára 4 és 40 lej között mozog 
példányonként fajtától függően, a 
hörcsögök 25, míg a tengerimala-
cok és nyulak 60 lejért elérhetők. 
Kuriózumként megemlítette még az 
afrikai sünt, amelynek 600 lejes ára 

sem elriasztó a vásárlók számára.
Bár kevesebb madarat és rágcsálót 
lehet találni a Kossuth Lajos utcai 
horgászboltban, az üzlet tulajdo-
nosa megcsappant érdeklődésről 
számolt be ezen a téren. „Inkább 
teknősbékát, papagájt, kevesebb 
számban hörcsögöket értékesítünk 
ünnepek előtt. Vásárláskor felhívjuk 
a fi gyelmet a megfelelő gondosko-
dásra, hogy idővel ne megunt tárgy-
ként tekintsenek rá tulajdonosaik” – 
fejtette ki a hölgy. Díszhalakat tőlük 
is vásárolnak, leginkább olyanok, 
akik meglévő akváriumot bővíte-
nek, de korábban ők nagyobb szám-
ban tudtak kisállatokat értékesíteni.

Kutyát csak felelősségteljesen

„Karácsonykor megnő az emberek 
kutyák iránti érdeklődése, főleg a 
fajtiszta kölyökkutyákat keresik. 
Nem jellemző, hogy többen ke-

resnek fel minket karácsony előtt 
azzal, hogy örökbe szeretnének fo-
gadni egy kutyát” – ezt már Száva 
Emesétől tudtuk meg. A Pro Ani-
malia Egyesület vezetője elmondta, 
menhely lévén nem ők az első szá-
mú beszerzési lehetőség, továbbá 
ilyenkor is ugyanolyan szigorú fel-
tételek között lehet örökbe fogadni 
állatot tőlük, mint az év más idő-
szakában. Ugyanakkor leszögezte, 
mindenkinek csak saját ma-
gának kellene kutyát vásá-
rolnia ajándékozás helyett. 
„A kutya megnő, gondozni 
kell és sétáltatni. Ha tud-
juk, hogy ez valakinek te-
her lesz, ne ajándékozzunk 
neki kutyát, mert később az 
utcára is kerülhet az állat” – hívta 
fel a fi gyelmet. Az ügyvezető taná-
csokkal is ellátta a gazdákat az ün-
nepek közeledtével. „A tűzijátékok 
és petárdák robaja előtt tanácsos 
bezárni valahová az állatot arra a 
kis időre. Az, hogy láncon van, nem 
garancia, mert a pánik hatására el-
szakíthatja azt” – mutatott rá, hoz-
zátéve, hogy a januári hónap szá-
mukra általában a gazdás kutyák 
keresésével telik. 

A papagájokat is sokan tartják 
házi kedvencként. 
Van érdeklődés irántuk
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H I R D E T É S

• Egyedi ajándék lehet egy rágcsáló, esetleg egy 
kiskutya karácsonyra. De mint az általunk megkérde-
zettek is világossá tették, csakis felelősségteljes sze-
mélyeknek ajánlott az ilyen jellegű meglepetés, mert 
végső soron az állat életébe is kerülhet a hanyagság. 

István, az egyház első vértanúja a 
jeruzsálemi közösség hét diakó-

nusának egyike volt. Az imádság-
nak, valamint az ige szolgálatának 
szentelt, tanúságtevő életét és meg-
kövezés általi halálát Szent Lukács 
örökítette meg az Apostolok csele-
kedeteiben (6,1–8,2). Rá emlékezünk 
karácsony másodnapján.

Az apostolok segítőjét, a sze-
gények gyámolítóját hite miatt 
ugyanazokkal a vádakkal illették 
a főtanács előtt, mint mesterét. A 
kapu, amelyen végső útjára indult, 
mindmáig István kapu néven is-
mert. Tisztelete ereklyéinek megta-
lálása, 411 után kezd kibontakozni. 
Nagyon sok püspökség, székesegy-
ház, templom tartozik a védelme 
alá. Mint első vértanú a jó halál vé-
dőszentje. A győzelem jelével, pál-
maágakkal és köntösében kövekkel 
szokták ábrázolni. Főleg német és 
vegyes vidékeken századokon át 

megáldották a lovakat István-na-
pon, és dívott a határjárás is, ami 
aztán kikopott a liturgikus gyakor-
latból. A szokás Szent István-haj-
nali lójáratásként él tovább, megál-
datják a jószágtartáshoz szükséges 
takarmányokat és az istállót.

István az egyik leggyakoribb 
magyar férfi név, amelynek jelen-
tése virágkoszorú, koszo-
rúzott, koronázott. Géza 
fejedelem fi ának az István 
nevet választotta. Híres 
az István-napi köszöntés, 
számos településünkön 
saját szövege van a csak 
ezen a napon énekelt dallamoknak. 
A rímes köszöntővel megtisztelt Ist-
vánok egyes erdélyi településeken 
rosszabbul jártak: a kapu elé vitték, 
ráhúzták a sulykolópadra, és vesz-
szővel vagy sulyokkal végigvertek 
rajtuk. Majd, hogy gyógyuljanak, 
megitatták borral. (M. M.)

Szent István király védőszentje

A 18. század közepéig karácsony 
hármas ünnep volt: decem-

ber 27-én Szent János napját bor-
áldással ünnepelték. Az evangélis-
ta Keresztelő Szent János tanítványi 
köréhez tartozott. Jelen volt Jézus 
Tábor-hegyi megdicsőülésekor, Jai-
rus leányának feltámasztásakor és 
az Olajfák hegyén Jézus elfogatása-
kor. Az apostolok közül a legfi ata-
labb oltalmára bízta Jézus a keresz-
ten édes anyját, Máriát. 

A szeretett tanítvány, apostol és 
evangélistáé a negyedik evangélium, 
három apostoli levél és a hagyomány 
szerint ő a Jelenések könyvének pró-
fétája is. Jelképe a sas, amely szelle-
mének szárnyalását fejezi ki. További 
szimbólumai az írástekercs, a kehely 
ostyával és az olajos hordó. Úgy tartja 
a néphit, hogy János a kereszteletle-
nül meghalt gyermekeket felviszi a 
mennybe. Névünnepén a szőlőmű-

velő vidékek népe bort visz a temp-
lomba, és megáldatja. A szentelt bort 
a következő évi jó termés érdekében 
régen a hordókba öntötték, vagy kis 
üvegekben tartva orvosságként hasz-
nálták. Szokás volt továbbá az eledel-, 
illetve almaszentelés is. Utóbbinak 
szintén gyógyerőt tulajdoní-
tottak. Szent János áldása, 
liturgikus célzata szerint a 
szentelt borral akarta mér-
sékelni az e napon szokásos 
nagy céhes áldomásokat. 
Mára a Szent János pohara 
nevű szentelmény elvilági-
asodott. „Dicső Szent Jánosnak ün-
nepét” köszöntő dalba foglalták, és 
nagy eszem-iszommal ünnepelték 
még a közelmúltban is. A János-napi 
énekszöveg felidézte az apostol élete-
seményeit, de nem hiányzott belőle a 
névnapi és az újesztendei jókívánsá-
gok sora sem. (M. M.)

János apostol és az ő bora

A jeles nap – Bálint Sándor neves 
szakrálisnéprajz-kutató szavai-

val – „két ünnepi mozzanatot foglal 
magában, amelyet az Egyház litur-
gikus körültekintéssel kapcsolt ösz-
sze. Egyrészt bibliai ősszüleinknek, 
Ádámnak és Évának emlékezete: a 
karácsonyi misztériumjáték és ün-
nepi szimbolika forrása. Másfelől 
az Ószövetség megváltatlan vilá-
gából, Adám és Éva örökségéből 
az új Ádám fogadására, egyúttal a 
halott természet életre igézésére, 
a kezdődő új esztendőre, továbbá 
az emberi megújulásra való elő-
készület, vigília.” A teremtés első 
férfi jának és nőjének nevéhez tár-
sította a mindenkori ember az éden 
gondtalanságát, a Teremtő jóakara-
tának mindenre kiterjedő érzését, 
a harmóniát; a tudás fájának gyü-
mölcsét; a kígyónak mint a gonosz-

nak az álnokságát; a bűnbeesést, 
a kiűzetésüket a paradicsomból, 
valamint a gyermekeik, Káin és 
Ábel jellemszimbolikáját. Világhírű 
ábrázolásaik között említhetjük a 
vatikáni Sixtus-kápolna mennyeze-
ti freskóciklusának ikonikus rész-
letét, Michelangelo Ádám 
teremtését avagy Dürer 
Ádám és Éva című metsze-
tét, illetve festményét. Ma-
gyar költőink színe-javát 
is megihlette a teremtés-
történet vonatkozó része. 
Az alma mint a paradicsomi 
tudás fájának gyümölcse a szerelmi 
varázslás eszköze karácsony böjt-
jén a néphagyományban. Az élet fá-
jából sarjad Jesse vesszeje, amely-
nek virága Mária, „aranyalmája” 
pedig a kisfi a, Jézus mint az isteni 
szeretet jelképe. (Molnár Melinda)

Ádám, Éva és a szenteste
• Az első emberpár, Ádám és Éva névnapja, december 
24-e még a karácsony böjtjéhez tartozik, de már ünnep. 




