Unkarin kulttuuri lyhyesti
• Unkarilainen vuosi
Juhlapäivät ovat yleensä joko valtion tai katolisen kirkon juhlia.
Juhlapäivät ja niin liittyviä asioita:
- Uusi vuosi (Újév) juhlitaan ystävien, perheen kanssa
Aattona (szilveszter) syödään sianlihasta tehtyä ruokia, esim. hyytelöä, (kocsonya)
ja nakkeja (virsli) poulyön aikana, koska vanahn perinteen mukaisesti sikaa kaivaa
esille känsällään onnea ja rahaa. Samasta syystä siipikarjaa ei saa ollenkaa nsyödä,
koska se raapii taaksepäin varpaillaan. Aunutlaitunen tapa, että vuodenvaihdon
kellonlyönnit kuunellaan sampanjalasi kädessä seisallen ja kuunellen, laulaen
Unkarin kansallislaulua.
Vuoden ensimmäisenä päivänä syödään linssiä, (lencse) joka tuo rikkautta ja
kauneutta.
- 6. tammikuuta riisutaan joulukuusi.
- helmikuussa on vapaamuotoiset naamiaiset (farsang) siihen saakka, kuun alkaa
40:n päivän suuri paasto (böjt) ennen pääsiäistä. Tätä ei enää yleisesti
noudateta.
- 15. maaliskuuta 1848 vallankumouksen muistopäivä, unkarilaisten rinnassa on
pieni Unkarin lippu.
- Pääsiäinen (húsvét) muutama esimerkkiä vanhasta perinteestä: Unkarissa
kinkku ei jouluna vaan pääsiäisenä syödään piparjuuren ja keitettyjen munien
kera. Maanantaina miehet ja pojat kiertävät sukulaisten ja tuttujen talot, ja
kestelevat vedellä tai nykyään enemmän hajuvedellä naisia. „Palkaksi” miehet
saavat alkoholia, pojat maalattuja munia, suklaamunia ja rahaa. Miehet yleensä
nauttivatkin suuresti runsaasta alkoholimäärästä, eli maanantai iltapäivänä
harvoin löytyy selvinpäin miehiä. Illalla on suuret tanssijuhlat. (Paaston aikana
ei saa juhlia, tanssia, mennä kirkossa naimisiin, sen takia nämä pääsiäisjuhlat
ovat suosittuja).
- 1. toukokuuta työn juhla, vietetään puistoissa, jossa on tivolin, markkinoiden
meininkiä. Yleensä sinä päivänä avataan kaikki ulkoaktiviteetti (kylpylät,
/strandfürd/ huvipuistot, /vidámpark/ ).
- Helluntai, (Pünkösd) sununtai ja maanantaikin on pyhä. Muutama vuotta sitten
valtio hyväksyi taas juhlaksi. Alunperin on kirkon juhla, Pyhen hengen
saapumista juhlitaan Jeesuksen ylösnousun jälkeen –helatorstai. Ei yleensä
vietetä suuresti, vain pitkän vikonlopun kunniaksi koko perhe saattaa lähteä
jonnekin.
- 20. elokuuta Unkarin suurin, tai ainakin näkyvämmin juhlittu juhlapyhä,
suurimpia juhlia on Budapestissä, ilotulitus Tonavalta klo. 21,00 alkaen, mutta
päivälläkin löytyy kaiken ikäisille, kaikille tyylile menoja. Nykyän isoimmissa
kaupungeissakin on ilotulitusta.
- 1. syyskuuta alkaa koulu. Tämä ei ole juhlapäivää, mutta on hyvää tietää.
- 6. lokakuuta muistopäivä 1849 vapaussodan 13:n Aradissa teloitetun
sotapäälikön kunniaksi
- 23. lokakuuta 1956 Neuvostoliittoa vastaisen vallankumouksen muistopäivä.
Pidetään suuria muistotilaisuuksia varsinin niissä paikoisa, jossa tapahtui jotain
vallankumouksen aikana.
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1. marraskuuta, (Mindenszentek napja) Pyhäin päivä, ihmiset käy
hautausmaalla viemessä kukkia, ja sytytetään kyntilöitä.
6. juolukuuta tulee Pyhä Nikolaus (Mikulás), joka on tavallaan sama kuin
Joulupukki, ja tuo ikkunalaudoille laitetuihinpuhdistettuihin kenkiin lahjoja,
etupäässä makeisia, ja aikuisille ja huonosti käytteytyneille lapsille vitsan.
Joulu (Karácsony) on suurin perhejuhla, aattona (Szenteste) pystytetään
joulukuusi, syödään aamiaisen jälkeen vasta pimeen tullen juhlaillallinen,
kalakeitto ja paistettuja kaloja, ja tyypillisiä joulukakkuja. Omena, (alma)
saksanpähkinä, (dió) hunaja (méz) ja valkosipuli (fokhagyma) kuuluu
juhlapöytään. Lajhat Unkarissa tuo pieni Jeesus lapsi (Jézuska). Klo. 12,00
yöllä alkaa juhlamessut kirkoissa Jeesuksen syntymän juhlimisen vuoksi.

