
DUNÁNTÚLI KARÁCSONYI JÁT~K
A XVIII. SZAZAD KOZEPÉRŰL

Népünk gazdag képzelőerővel párosult színjátszó kéBzségét ar;
év legtöbb "jeles napr-ja, elsősorban karácsony, az inkarnáció
fenséges titkának ünnepe ihlette tiszta örömtől áradó, vidám né
pi játékok alkotására.

A kőzépkor őszintén és odaadóan vallásos lelkéből táplálkozó
néphagyomány legrégibb ismert barokk-kori emlékét, az ecsegi
,,8wnt Kereszt Céh" jegyzőkönyvében megtalált s a XVII. szá
zad végéről származó karácsonyi játék szövegét ("Rithmi pro
Epiphani,a Domini in processione") egy évvel ezelőtt tette közzé
Holl Béla e lap hasábjain. 1)

Par hónappal a közlés után, 1953 márciusában Sárospatakon,
a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület nagykönyvtárának kézirattá
rában találta meg e sorok írója második legrégibb karácsonyi
játékunk szövegét, Az 1664. sz. kézirat (Herschmann István cisz
tercita áldozópap énekszövegkönyve) 55-69. lapjain rejtőzködött

ez a XVIII. század közepéről való, hihetőleg dunántúli eredetű
karácsonyi játék a következő címmel:

"Három Szent Királyok utazása.. az az Némely rendes Mar
gyar versek, meliuekben Le irattatik az három sz. Királyoknak
Csillag ve:zérlése által Bethlehembe ez ujonnan Született Király
nak Jesusnak köszöntésére és imádására való utazások, mellyet
Lea el!!őben Székes 'fejér vári Magyar népnek kivánságára, az
tdd,. Nagy Györ Városának nagyobb Vinasságára illendö pom
pával sZ(Jl.qai köfelessé.qekbül repraeseniálttik némely érdemes if
jak Deákok Ao 1767 és 1768 dik eseten/uiben,

A kézirat következő (56) lapja közli a szereplők nevét és is-
kolai osztályát is: .

Három sz. Királyok utazását repraesentáló ifjaknak Nevek:
Angyal: Joseph.us Broskouits primi
Boldisár: Mikec,zka Theol.
Gaspar: Czilling Theol.
Herodes: Herschmam Steph, Logicus
Menyhárd: Wlaszaty Andr. Loqicus
Katona: Huszár Iváni phys.
Pásztor Choridon: Heouesi Jos. Theol.
Pásztor Tubalka: Füleki Joan. Loaicu»
Hujtár Menáclás 2): Wued« Joan. Physic.

NB. Pastores erant ,'timul etiam musici.

A 8~emélyek felsorolása után közölt e latirinyelvű megjegyzé6
ből tudjuk meg, hog-y a pásztorok látták el a játék zenekíséretét is.

A kézirat ajándékozás révén került aDunántúlról Sárospa-
takra. '

l) EI!Y régi magyar betlehemes Játék. Vigilia 1952 december.
2) Chor ídon, Menác1ás (Cory don, Menalcas i a kl assz ikus ókor püsz torénekelhen

I v"f,glllus) szereplő nevek. .
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Ez a zavartalan ünnepi derűt sugárzó játék"zöveg' karácsony ..
játékaink fejlődéstörténeténekmásodik láncszeme. A iátékcselek
mény ebben a fázisban már kezd elválni a liturgiai misztériumok
ünnepélyesen komoly világától, és a népi eredetű játékos jelene
tek vidám jellegét ölti mindiobban magára. Nemcsak a pászto
rok, Heródes és ,a katona, de az angyal s a három királyok mOD 
dókáia is hamisítatlan népi humorral átitatott stílusban ké
szült, A szöveg filológiai vizsgálatának eredménye szerint a szé
kesfehérvári és győri előadás ideje (1767 és 1768) előtt kb. 20-HIi
évvel keletkezett. Majdnem egy emberöltővel "fiatalabb" teh:.
az ecsegi játéknál.

A cselekmény a katona engedélykérésével és előkészítő moz
dulutaival indul. Nyomában lép a színre ,az angyal, hogy el
mondja beköszöntőjét. Ezután jönnek be Heródes és a királyok
Kölcsönös üdvözlés után Heródes kétszínű viselkedése indítja el
a bonyodalmat. Szörnyű haraggal támad katonáira a királyok
távozása után. A megfélemlített katonák hűségükről biztosítják
azsarnokot és elindulnak a vérontás végrehajtására. Most újabb,
igazi áhitatot keltő kép következik: II három királyok a házban
lévő oltárhoz vagy szentképhez fordulnak, és egyenként hódol
nak a kisded .Jézus előtt. A hódolat után megjelenik előttük az
angyal, hogy a helyes útra irányítsa őket.

Ezután kezdődik a "pásztorjáték." Ez a rész hangulati ele
meiben és stílusában ma is élő népi karácsonyi játékainkraem
lékeztet. Az angyal a betlehemi pusztán pihenő pásztoroknak il'
megjelenik, s a "Glóría" szavaival jelenti Krlsztus' születését, Ai
öreg Choridon ébred föl elsőnek, felkelti Tnbalka nevű társát,
aki nagynehezen megérti, hogy Betlehembe kell menniök II ki!'
.Jézus imádására. Jóízű, tréfás jelenetek tarkítják ezt II részt. Ha
marosan Menáclás bojtárt is felébresztik, s "öszve borulván'.'
énekszóval elindulnak a betlehemi istálló felé. A játék az angya1
szavaival (aiándékkérés, ünnepi jókívánságok) ér véget.

Két énekre van utalás ebben a kéziratban is. Az e:SŐ az angyal
("Kellyetek föl, pásztorok",Ja másik eo pásztorok éneke
("M e illJ n y' b ő l a z a n g y a 'l"). Ez utóbbi legismertebb karácsonyi
énekünk. Ez a játék őrizte meg" legősibb. eddig ismert szővegét, Nyolc
versszaka van. Fő.fedezéséig legrégibbnek egy félszázaddal később;

szövegét (Szentm'há.ví Mihály énekeskönyve 17gB-ból) tartottuk.
Az angyal énekének szövegével azonban nem tudunk mit kezdeni,

E:őtte ez az utasítás található az angyal számára: ..... az feküvó pász
torokhoz fordulván és azokat az uj onnan született Jesus köszöntésére
sörengetvén i mt i g y e n ISz o II mo n d v fl n :. Ez az utasítás nem
kifejezetten énekre vonatkozik. A Choridon első pásztor szárrára adott
következő utasítás azonban mégis éneklésre utal: "Az Angyal é n e k 
J é sé r e mély á.mábul föl sörkenvén ..." Hogy azután miféle dallarn
ra énekelhették ezt a szöveget, nem tudjuk elképze.ni, Az elso sor
hétszótagos, a második már tizenegyes, a harmadik meg'nt hétszóta
gos, a negyedik már hatos, az ötödik szintén, Aszöveget háromazóta
gos fé:sor zárja. Ilyen vagy ehhez hasonló versmértékű karácsonyt dal-

3) Eredeti hdyeslf~ssal közzétcttcm a M.1gy.1f Népz cue T{"" lJ. klltetéh:1I
(1124. l.)
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~",munk nincsen.') Vajjon hibás lejegyzéssel állunk szemben. vagy
mégsem énekelte az angyal a szöveget? Erre a kérdésre egyelőre nem
;udunk feleletet adni. Sokkal énekelhetöbb szöveg az előtte lévő. "Dit
sösseg menyekben az nagy Úr Istennek, békesség az földön az Io em
»erelmek", Végeredményben az sem lehetetlen, hogy ezt énekelte az
.ngyal, s az utána következő sorokat ("Ke:lyetek föl. pásztorok") csak
: ecítálta,

A karácsonyi játék teljes szövegét U;I, alábbiakban - nagyob
I,úra Kerecsényi Dezsőnek A Magyar Próza Könyve I. kötete be
vezetésében közölt elvei szerint átírva - közöljük. Akiket II szö
veg pontos filolégfaí képe érdekel, a fentiekben közölt adatok
alapján most már könnyen hozzájuthatnak II sárospataki könyvtár
kézirattárában .
.'\ KATONA lege'1sőben magányossan bemenvén és audentztát kérvén székeket készit a
'drál,OIcnak.

Aczután az ANGYAL is magányossan bémenvén imigyen verselt kezdi:

Sába, Arábia, Persia királyok,
Kiknek adattattam én mcstan postájuk,
Majd hozzátok jönnek, íme, meglátjátok,
Született Mesaiást vélek imádgyátok.

Azért házatokat lritisstogassátok,
Szakács, kulesár, kukta, júl Iorgolódgyatok.
Az elfáradtaknak híven szolgúlctok,
Úgy lészen a kisded Jézus jutalmatok.

!Uután llZ KATONA ajtót nyít, és minyájon renddel bémennek a'KIRALYOK.
-\ pASZTOROK kinnmaradnak. és minekutánna a HERÓDES rendelt székí re " kél
(ATOHA között leül, az GÁSPÁR fl(Y szél HERÓDEShez):

Szerenesés napokat ini Te Fölségednek
Kívánunk Istentől a Te személyednek,
Ki vagy nagy király'll zsidó nemzetségnek,
Hallvad meg kérését mi jövevényeknek.

Új király született mostan miértettünk, (sic\)
Kinek csillagátul idevezettettünk.
Azért fáradsággal tehozzád bétértünk.
Hogy hol születtetett, runtatnád meg nékünk.

Mert mi buzgó szívvel kívánjuk azt látni,
Mint mennyei Királyt bőcsülni s imádni,
Arannyal, tömjénuyel, Myrháv,al tisztelni,
És úgy ismét viszont hazánkba megtértri.

'Erotet halhán HERÓDES tetteti magát, mintha i6 Bzlv,cl látná az kisded JeroSl'ól
~ ~rduksked6 királyokat mondván) ;

1.

Kedvos jó királyim, szép köszöntésteket
Tőletek jó szívvel veszem. mindezeket,
Szolgálni is kívánok hallván kéréstek:et,
'I'essék nyugoszta1ni fáradt testeteket.

4J Megfe/elő· szótagszám-áta/akltás után énekethetö II Magyar Népzene Tára ll.
~ö1eténelr 3:)3-1., 355-I., 368-V., 369-IV., 38$-1.,477. 478. 676. és 686. S7.,

. J(\l1aB.>lll'a.



2.

Énnékem még eddig semmi ollvas hírül
Nem adatott ugyan az új király felől,
Hogy született volna mostari véletlenül,
Ki engem kidúlna királyi székemből.

3.

De mindazonáltal kérlek, jó királyok,
Oly jóakaratot hozzám mutassatok,
Keressétek ti föl, s ha főltalá.llyátok,

Legottan énnékem híremmé adgvátok.

4.

Hogy én is elmenvén veletek meglássam,
Leborulván őtet szívből imádhassam,
Kincses tárházombul ajándékozhassam,
Hív szolgálatomat néki mutathassam,

MENYHÁRD

Igenis elmegyünk, és majd fölkeressük.
FöltaláIván néked rnindjárt hírül tesszük,
Mostan bocsánatot fölségedtül kérünk,
Szép jóakaratodat minyájon köszönjük.

HERÖDES

Békességgel, jószerencsóvel járjatok, jó királyok!

(Az három királyok elbúcsúzása után szörny!i haraggal fölgyulladván -az tijonnnii<l szu,
letelt királyt elveszteni magában elrendeli, mely dolognak v~gbevitelére 1<atonAt~ hiul'
ván lJ!yenkéllpenszóll):

1.

Én vagyok kegyetlen Heródes királytok,
Mégis hogy új király született, .mondgyátok,
Talán alattomban fölkoronáztátok,
De fölkerestetem valóban, tudgyátok.

2.

Föllobbant az vérem immár tagjaimban,
Reszkednek inaim szörnyű haragomban.
Vérontást kívánok bosszúállásomban,
De megvívom véle, hidgye meg valóban.

3.

Hogyha nem tudhatora ssületése helyét.
Mind összejáratom Böthlehemnek földét,
Ahogy találhatom kisdedek seregét,
Mind konera vágótom ártatlanok testét.



4.

Azért sietséggel, szolgáli (sic!) gyorsasággal
Betlern tartományát Irgalmatlansággal,
Fussátok helyeit nagy boszonkodással,
Fössétek a földet szőrnyű vérontással.

5.

Aholv kisdedeket midőn talállyátok,
Sírását annyoknak meg" ne hallgiassátek,
Bölcsőjökből őket mind kirángossátok,
És ott koncrul-koncra Iöldarabollvátok!

KATONÁK
Ezeke\ hallván Herédestül hú szolaálattyokrut míndcnekben ajánlak mondvám .

Tudgyad azt, jó király, hogy hívségünkben áll
vérünk kiontásáig

Melletted fölkelni és bosszúdet állani
életünknek fottáig,

Más királyt heletted. bizonnyal elhidgved,
nem kívánunk éltedig.

Nagyobb elhitelre, -akar bagolyhitre
maid előtted esküszünk.

GÁSPÁR
l Minekutána az katonák elvégzik beszédgyeket. a1: három királyok az házban !é\ö 01
tnrhoz vagy képhez fordlttyak magokat, és GASPAR mlnyájok helyett igy kezdi kij
'zftr>te'O<'t) :

üdvözlégy, oh régtül kívánt fölkelt napunk.
üdvözlégy újonnan született királyunk,
Ime, teéretted hazánkbul fárodtunk,
Azért moat miriyájon elejbéd borulunk.

Én, Gáspár, mind hatalmasnak
Aranyot adok Uramnak,
Ajándékul királyomnak
Engedgy meg, kérlek, szolgádnak.

MENYHÁRD
Én, Menyhárd, tömjénnyel áldom.
Kis Jézust Uramnak mondom,
Noha szegénységét, látom,
Mégia Istell8Óg'ót vallom.

BOLDISÁR
Én, Boldisár, Myrhát hoztam,
Melyben hittem és vallottam,
Hogy Isten emberré IcH, tudtam,
&" kenettel bizonyítottam,



GÁSPÁR

Alázotossággal, oh kisded Jé-.tIusunk,
Már elkövetkezünk, mert hosszas az útunk,
Kérünk buzgó szívvel, emlékezzél rólunk,
T..égyen ez világbúl boldog kimúlásunk.

ANGYAL

(MIdőn az három királyok elbúcsúznnk és a kisded Jézushoz hal.:iJl}kb.,' meater u
akarnak, iAY szólíttya az ANGYAL öket mondván) :

Sába, Arábia, Persia királyok,
Egy kevéssé, kérlek, megállapodgyatok,
Hogy szerenesés 'légyen visszautazásunk,
Általam az Isten mit kivány, hal látok:

Gonosz Heródeshez vissza ne térjetek,
Hanem hazátokban más úton monnvetek,
Mert ölni kívánnya, ki lett üdvösségtek
Azért erre gyorsan énvélem jöjjetek!

(Ezekután az feküvő pásztorokhoz fordulván és azokat az újouna» slutelct! kw, ""
szöntésére sörenzetvén Imigyen szóll mondván) :

Gloria in Excelsis Deo et in terra pa;l.'
hominibus btmae voluntatis.

Dicsősség mennyekben az na.ay Úristennek,
Békesség az földön az jó embereknek.

Kellnetek föl, pásztaro'k,
bne, az Istentől jöttem hozzátok.
Bethlehemben mennuetek,
Ott seidetett néktek
Örök tld1lösségtek, -- mennuetek,

CHORTDON
első pásztor

(Az ANGYAL éneklésére mély álrnábul fölsör-kenvén igy beszélget rnaaával "sudálkon,!
mondván):

Oh, oh, oh, én Istenem, én Istenem,
Ih, ih, ih, ih, ih, ihon bizony megértem,
Jé, Jé, Jézusomat, kiről még gyermek létemben ,.;"ólluL
tak az én régi öreg atyáim, hogy Bethelem-
be (sic!) fog születni, ki lészen ,uz én üdvösségem.
de lám, iholy bizony megértem.

<Nb. Elleket fekve rnondván Iőlkelni illyekezik, és illY szól) :

De hallátok-é, majd mit mondok:
Csakhogy bizony már öreg fl, legény



Miulta ez az ón megőszült szakállom illyen nagypn meg
nyőlt, és miuta az én gircses-görcsös görbe tompa elmém
az hátomba szállott, és miulta az szegény vén Lia anyám
c' világra szült volt, ugyancsak sok vígságos gajdolást,
dudálast hallottam ám má, de soha ily gyönyörűséges

úImut nem láttam, mert talán Angyal szót is ballottam.

CHORIDON

HIU, fölkelti llZ második pásztort , az hálát jól megkondítván bottyánI):

Haj, haj, kel föl tehát, hajnalhasítő, caillagszalajtó
'I'ubalka barátom, mert amint értem az Angyal szavábul,
Beth lehembe köll mennűnk parancsolattyából.

TUBALKA

Hiszell mind jól vannak a nyájok!

CHORIDON

Nem azt mondom, ostoba, ércsed jól szavamat:
Bethlehembe mennyünk!

'l'UBALKA

Szf ned olőtt mondom, hozv még- az estve megolvastum
őket.

CHORIDON

E bizony mindeddig is nem hally, de majd a fülébe rik
kantok néki: Kel föl, ércsd meg szavamat: Bethlehembe
mennvünk, siessünk, mennyünk!

TUBALKA

Nem meg (siet) oda a'fnrkas, mert megőrzi őket ,a' tal
pas Kormos!

CHORIDON

Kel föl, Inikor mondom, mert ollyant sujtok a hátadou,
ho/n' még a tegnapi evett pempő is keserűvé válik ben
ned!

TUBALKA

Hej, hej, szegény öregapó, haj, most értem álmes beszé
dedet; azt gondoltam, hog-y a régi öreg natragula szállot
ta meg' az vén ugvadat; Ha úgy van, hogy Isten minket
szegényeket keg-yelmébe vészen szegény bűnösöket,meny
nyünk el tehát mind Isten fiához, vig-yünk egy bárán
kát az kis .Tézuskának, hiszen talán ö is megajándékoz
minket. Csakhozv ki lesz igllz addig- a' mi Dyá,iunkhoz1



OHORIDON
Had.gyuk itt a Gyurkót, akinél vagyon a negyvenesetea
dős göcsörtös furkó, megőrzi nyájunkat az AzinuB Lurkó.
jó nemzetségből való, mint az apja Kurkó, de bezq,og nag'Y
cigány vaja, mint az báttra Luló.

TUBALKA
Kell föl tehát, Gyurkó, serkenny föl álmadbóI, mers mi.
amint érténk az Angyal szavábul, Bethlehembe megfiink
parancsolattyából, azért tehát jól megőrizd a" nyájunkot!

BUJTAR MENÁCLAS

J ól vagyon, jó édes gazdáim, ha jó árosim jönnek, ugyan
jól eladok bennek. Bezzeg lesz énnékem új kődmenyem,
új szűröm,. pípes bocskorom, zsíros bundám, ugyanosak
szép széllel bellett köntösöm. De ha elmentek tehát: kö
szöntsétek énáltalam a Kisded Királyt, aki énnékem az
Atyámnál gratiát talált, mikor ebbül a gyarló testbö!
>ll lélek penderedik. adgyon boldog halált.

{BnBe)( utánna az három pásztorok az éleklésre (sicl) öszveborulván mn9Íkas'-Óv~1 1I1i1

>t\'~n kezdik verseit mondvAn):

Mennybül ~ Angyal lejött hozzátok,
Pásztorok,
Hogy Bethlehembe sietve menvén.
Lássátok

Aki született az Isten fia
Jászolban,
Az lészen néktek (Jdvözétőtök
Valóban.

Mellyette vagyCYn az &leswnnya
Mária, .
Barmok közt fekszik, jászolba n1Jukszik
Szent fia.

Azt rrwndgya Pásztor. az, ki legelső
Siet'fJe,
Mennyünk minyájon, J6 napot mondtn/tlnk
Nékie.

Elindulának és béjutá'lfltJ:k
BotQkkal,
Szép ajándékot vévéB kezekben
Magokkal,

Egyik egy báránt, vévén a tnárik
Egy Juhot,
Harmadik tejet, negyedik adott
Egy sajtot.



M a t h i II K ("ro f ;Y'

Az l sten fiát, a kisded Jézuskál
lmád.qyák.
Az 'fbwgy Úristent ő szent ooliáért
19y áldgyák.

Elindulának ők hazájokban
Nagy bá/ron,
Egy a nagy titkot mindeniitt mmld.Qyák
Na.gy vígan.

ANGYAL

,R1I6kut6n elbücsúzván Imigyen kezdi verseit mondván) :

Kedves jó Uraim, Isten már hozzátok,
Mert útunk van tovább, magatok -tudgvátok,
Köleségteket tőlünk ti ne sajnállyátok,
Kipusztult erszényünk ihol jól láttyátok.

Kiért az rJristen ez új esztendőben
Tartson meg bennetek hitben, reménségben.
Csendes békességben, égő szeretetben,
Halál után vigyen örök dicsőseégben. Amon!

Az ecsegihez hasonlóan ez a karácsonyi játék ls Ú. ll. V C g lj .<:"
t í P u s, azaz vegyesen tartalmaz vizkeresztr cselekményt (három kirá
lyok) és karácsonyi elemeket (pásztorok). Tipológiai helye tehát a C Ht
csoport. (Magyar Népzene Tára 1/. 1118. L) A két játékelem később válik
szét,") Napjainkban rnindössze egy karácsonyi játékról tudunk. arnelyve.
gyesen tar.aírnaz karácsonyi és vízkereszti részleteket. (Hajdúdocog.
Hajdu m.)")

Az ecsegtveí együtt most már két olyan karácsonyi jálékunll:vall,
amely a liturgiai elemoektöltörttént eltávolodás u t á n, dc még ~ .k:L4
cselekményrészre különülés e l ö t t keletkezett. .

Amint a fentiekből kitűnik, ez a második. legrégibb ismert ma
gyar karácsofiyi játék újabb és most már szélesebb bepillantást
enged alkalomhoz kötött népszokásaink fejlődésének titkaiba. E?JOu;"
felül talán némi gyakorlati jelentősége is lesz, hiszen föl\~
tása révén ismét olyan ősi szöveghez jutottunk hozzá. amellyói'
az l!v Iezszebb ünnepét, a "jeles napok" legjelesebbjét még ben
sőllégellehM, hangulatosif/bbá és a karácsonyi lélek ünnepi dp"
riijébe olvadóbbá tehetjük.

:I) L, .. Ntpl eredetü kardcsonyi jAtékalnk" c. tanulmányomat " li í1.\ ill<-. ,'.~~
tetlnlAr. ttdmában .

• ) Magyar Népzene Tára II. kötet 388. sz. (Kalocsá» le\el(y~ve).
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