
lenségo és a gonoszság látszólagos fölénye. Mégis rájövünk, hogy szernélyiségünk
ebben a küzdelmes életben teljesedik. A megváltás révén az is a naggyá-levés
:eszköze lehet, amitől visszarettenünk. Krisztus ezt az életet váltotta meg, tehát
nemcsak a siker, az alkotás és az öröm visz előre bennünket az istengyermekség
útján, hanem az is, ami akaratunk ellenére keresztezi terveinket. A türelem, a
lemondás, a megbocsátás, a nagylelkűség, a szenvedés elviselése nem iktatható ki
az életből. Ezek éppúgy hozzátartoznak a szeretet gyakorlásához. mint a lelkiisme
retes munka, a vállalkozó kedv és az igazságosság. Krisztusban az Isten úgy lett
'emberré és úgy nyilvánította ki magát az emberi élet egész ábécéjében, hogy va
'lóban mindenkinek példaképe lehet, és az élet minden vonatkozásában Isten gyér
mekeinek érezhetjük magunkat: egészségben és betegségben, sikerben és megaláz
tatásban, békében és üldöztetésben, sőt a halálgyötrelemben is. Azok ideologizál
ják el az alakját, akik saját világmegváltó gondolataik igazolását keresik benne.
.Akik az összképet feledve megrekednek türelménél, a szelídségről mondott sza
vaínál, a míndent elnéző megbocsátásánál vagy esetleg ostorforgató szigoránál. Mé:
jobban kiüresítik alakját azok, akik csak szabadsághőst vagy a zavartalan béke
álmodozóját vélik benne felfedezni. Az evangéliumok olyan Krisztust állítanak
:elénk, aki egészen Isten és egészen ember. Az Isten szentségével elutasít minden bűnt

és megalkuvást, de isteni irgalmával és emberi szívével megértést tanúsít a "test gyen
gesége" és a "megrokkant nád" vagy a "füstölgő mécses" iránt. Már Pál apostol
megmondta, hogy őt csak "lélek szerint", azaz hitből lehet megismerni, nem pe
dig "test szerint" (2 Kor 5,16).

SCHRAMM FERENC

IZ ~JF~LI MISE N~PI SZOKíSlllIlK TÖRT~NET~BÖL
Számtalan feljegyzés tanúskodik róla, hogy hazánkban nemcsak a szentestét, de

még az éjféli misét is annyira átszőtte a nép a maga ünneplési módjának színe
sen sajátos szálaival, hogy a papság minden kigyomláló igyekezete ellenére szinte
napjainkig fellelhetők. Kodály Zoltán is találkozott ezzel a jelenséggel, s mint
1916-ban az Ethnographiában beszámol róla, menyheí adatközlői szerint "még úgy
ötven esztendő előtt a karácsonyi templomozás vígabb volt mint manapság. Külö
nősképpen az éjféli mise alatt szokás volt néhány olyan nóta, amelyekre táncolni is
iehetett volna. Ahogy pedig az akkori kántor megeresztette hozzá az orgonát: tisz
tára úgy szólt, mint a duda."

A katolikus népéletet legalaposabban ismerő Bálint Sándor írja, hogy régen
Szegeden az éjféli mise alatt a pásztorok dudáltak a templomban a kis Jézus
tiszteletére. A tápaí hívek még ma is megkívánják a kántortól, hogy éjféli misen
dudaszerű hangzatokat csaljon elő az orgonából. A Vác melletti Diósjenőn akanász
úrfelmutatáskor betülköl a megszületett Jézus tiszteletére a templomba.

Az Esztergom megyeí Nagyölved község lakóinak is megvolt a maguk sajátos
szertartása az éjféli misére, mint a Főszékesegyházi Könyvtár MSS II. 163. szám
alatt őrzött kézirata bizonyítja. Katalógus-adta címénél (A na.gyölvedi templomban
szokásos énekek és ájtatosságok) többet találunk benne; templomi, iskolai rendtar
tást, körmenetek rendjét egyaránt szabályoz szerzője, megörökítve énekei között
Az Adám siralma címen országszerte ismert panaszt is. Jóllehet a magát meg nem
nevező szerző nem ír dátumot a csaknem 400 oldalnyi kéziratban, de gyakran hi
vatkozik Bozóky Mihály énekeskönyvére. főleg dallamainak ad notamjára, mely
1797-ben jelent meg, előtte tehát nem készülhetett a kézirat. Advent negyedik és

'nagyböjt ötödik vasárnapján pedig azt olvassuk, hog)' a kántor tartsa meg egyedül
a litániát, mert a plébános káplánjával együtt ebéd után mindjárt a filiába, Ku-
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ralra megy gyóntatni, ez pedig 18l0-ben lett expositura. Kózíratunknak ezek sze
rint tehát e két évszám között kellett keletkeznie. Fogalmazásából kitűnőleg a
szerző személyét a nagyölvedi plébánosban kell keresnünk, aki a múlt század for
dulójának idején Kratochvila Mihály volt (1786-1817). (A Magyar Sion 1865. év
folyamában megjelent életrajza a templomatya részére írt művére hivatkozik, fenti
kéziratunkat csak futólag említL) A börkötéses, quartalakú kézirat zömét a 76. ol
daltól a templomi ájtatosságoknak az egyházi év rendjében való részletes leírá
sa adja.

Rorátékra háromfertály ötre van az első harangozás, mégpedig jó hosszan, fel
tehetőleg ébresztő szerepe miatt. Az egy órával későbben történő beharangozáskor
a mester, azaz kántor a kórusra megy, a néppel közösen énekli a Jöjj el Szent
lélek Uristen kezdetű éneket mindaddig, míg a pap ki nem jön katekizálásra, hit
magyarázatra. Ennek befejeztével míndjárt az orgonára üt és latinul énekli az in
troitust: Rorate coeli tiesuper ... Hajnali mise alatt csak két éneket énekelnek úr
felmutatásig, és úrfelmutatástól mise végéig a másodikat. Szokatlan, hogy úrfel
mutatás alatt is szól az orgona, a szerzö szavaival csak simphoniáz orgonával a
kántor. Mise végén az Úrangyalát Imádkozzák. majd a megholt hívekért való fo
hásszal befejezve, a pap áldást ad a cibóriummal; kimenetre pedig az Ö fényessé
ges szép hajnalt éneklik.

Még aprólékosabb gondossággal írja le az adventben tartandó hétköznapi és
vasárnapi litániák rendjét, az utolsó szombatnál megjegyezve, hogy akkor szokták
végezni a hívek karácsonyi gyónásukat, a másnapi misére "elegendő partikulákat
készéjen a mester", - tehát az ország egyéb falujához hasonlóan az ostyasütés itt
is a kántor feladata volt. Karácsony vigiliáján roráté nincsen, szép reggel mond a
pap mísét.

Külön fejezetet kap a kéziratban az éjféli mise Karátsonyi Itzakán címen, mely
nek leírása megérdemli, hogy a szerző saját szavaival adjuk közre. "Háromfer
tálykor tizenkettőre beharangozás után .a templomba menvén a sekrostyénél való
csengettyűvel jel adatván, a mester arra a kórusba tizenkét órát üttet kezében lévő

csengettyűvel. Erre a bakter a templom előtt lévő dombocskán tizenkettőt tülköl.
Ezután a kórusba valami jó erős hangú vicekántor elkiáltja a következendő ver
seket bakter rnódgyára :

Kelj fel ember egy két szóra!
Tizenkettőt vert az óra,
Melyben hajdan Krisztus Urunk
SzüZettetett Messiásunk,
Az Mária tiszta szűztől,

Fogantatván SzentZélektűl,

Ezen angyalok vigadtak,
Es Istennek hálát adtak,
Azért mi is felserkenjünk:
Ez nagy csudát jól tekintsük:
Dicsél'vén a Jézus Krisztust,
Amen, mindörökké amen!

Ezek után csendétés adatván a sekrestyénél, megszólamlik az orgona a szokott
sípokkal, kakukokkal, és fog szólni még a pap az oltárhoz menvén, ottan le nem
teszi a kelyhet." A pap magyarul, és a szlovák hívekre való tekintettel szlovákul is
felolvassa az epistolát és evangéliumot, mely után kezdődik a mise. Lépcsőima alatt
szól az orgona a többi sípokkal együtt, introitusk or kezdik c s a k orgonakísérettel
énekelni a Sziiz Mária e világra nékünk kezdetíí ének két versszakát, sine repeti
tione ultimae strophae - szól az utasitás. A "többi sípokkal" kifejezésen, melyet
többször is olvashatunk, mixtúrát vagy négy lábas sípokat, esetleg teljes orgonát
kell értenünk. Minden responsoriumra "orgonával és sípok s kakukokkal feleltetik,
hanem a verkl apredikáló 'székben mindég szólhat, még a praefatio és elevatio
alatt is" - utasítást az orgona ismerete nélkül nehéz értelmezni, de mível az utolsó
evangélium alatt ismét orgonával és sípokkal való játékot említ, valószínűlegaz utol
jára említett feltevést érti rajta. Érdekes szokás, hogy az ún. pásztormísét nem hajnal
ban, hanem mindjárt az éjféli míse után olvassa a pap. a hívek is jelen vannak
rnindnyájan, Úrfelmutatásig a Csordapásztorok éneket, utána mise végéig a Menny
ből az angyal pasztorellát éneklik.

A nappali miséről kettőt kell kiemelnünk: az első, hogy nappal, rnint a szerző

megjegyzi, sípolás már nincsen, a másik az offera szokása. Ez a hazánkban még a
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középkorban kialakult szokás, hogy ti. a hívek maguk viszik az általuk felajánlásra
szántakat az oltárhoz, a múlt században már kiveszett. Pénzadományra kell tehát
az analógiák alapján gondolnunk, amit azonban nem minden vasárnap, csak na
gyobb ünnepeken tartottak. Ellentétben a mai gyakorlattal, nem míse alatt, hanem
előtte végezték, jövedelme mindíg meghatározott célt szolgált. Nagyélveden is szerit
beszéd után, a nagymise előtt tartották, az utasításból kítűnőleg, mely előírja, hogy
a mester A hajdani pásztorok kezdetü éneket énekelje offera alatt, minden ver
set megísmételve, "sőt az ismétlés után orgonával ismét minden vers után repetitiot
köll tenni, hogy ezen pasztorella egész offera alatt tarthasson". Ha figyelembe
vesszük, hogy 12 versszakos énekről van szó, biztosra vehetjük, hogy a hívek vit
ték (pénz) adományaikat az oltárhoz, nem a harangozó járt körbe persellyel, Ennek
befejezte után kezdődik a míse, melynek elején "a Szeritség szokás szerint kitéte
tik", vele való áldás fejezi be karácsony harmadik míséjét, A monstrancia előtt

tartják délután a litániát is, melyen a lorettói litánia elmondása helyett a Szűz

Mária e világra nékünk kezdetű éneket éneklik végig, ugyanígy karácsony más
napján, Szent István ünnepén is.

Karácsony és újév között mindennap orgonás mise van, melynek énekrendjét is
feljegyezte Kratochvila. E napok egyikénél egy nota benét olvashatunk: "Kará
csony után való vasárnap kihirdettetik, hogy az nap estvéli harangozásra a pász
toremberek, másnap pedig a juhászok összegyüljenek az oskolába tartandó pász
tori katekizmusra. Aholott mester, harangozó és tizedes bakterral jelen vannak."
Mivel a pásztorok az állatok kihajtása, gondozása miatt nem járhatnak rendszere
sen templomba, itt kéri tőlük számon a plébános hitbeli ismereteiket, pótolva az
esetleges hiányokat.

A karácsonyi, éjféli misének ezek a szokásai, melyeknél nem kevésbé érdeke
sek Kratochvila Mihály feljegyzésében a nagyböjt, húsvét és pünkösd templomi
szokásai, feltehetőleg a régóta élő helyi hagyományokat igyekezett a liturgiával
összeegyeztethetően megörökíteni.

VOLLY ISTVÁN

SZÉKESFEHÉRVÁRI BÖLCSÓSKE
Székesfehérvár-felsővárosban, a pásztorok temploma táján, a jobbára földmí

vesek lakta régi utcákon karácsony előtti héten bölcsőringató dalokat tanulnak 
vagy legalábbis tanultak pár évtizede még - a kislányok az öreg szüléktől: Örö
mest ringatlak, Szivemből óhajtlak, Aludj, aludj! ... Bolti kis csengőcskét, bal kéz
ben tartva, ütemesen rázogatják, gyakorolják a halk csengő-muzsikát. Aztán ki
osztják a szerepeket: 7-8 éves csengő-szóló hangú kislányka lesz Szűz Mária meg
személyesítője, négy, körülbelül egyforma magas, 14-15 éves leány lesz a négy an
gyal, és egy hasonló korú fiú Szent József, Hófehér a lányok blúza, keményre va
salt berakott szoknyája, csipkés köténye, harisnyája és - kesztyűje (!), viszont
fekete a magas szárú gombos cipője vagy csízmája. Ez kell a sáros útra.' Az an
gyalok a hajukat befonják, vagy vállra hosszan kifésülik. Fehér rrnrtuszkoszorút
tesznek homlokukra, és a koszorú folytatásaképp. a szalagra kötött mírtuszágacs
kák füzére hátul lefut a derekukig. A vállukon keresztbe széles, halványkék sza
Iagot kötnek, a csípőnél csengő lóg a végén. Bal kézzel csengetnek, jobbjukkal a
díszes gyertyatartót fogják. Máriácska fejét és vállát fehér kendő takarja "ma
donnásan", Két kis kezében festett parasztbölcsőt tart: kicsi mása a ringó faböl
esőnek, melyben a székesfehérvári gyerekek növekednek. Fehéringes játékbaba fek
szik benne. Szent József megszemélyesítője, a Iíúgyerek, kenderszakállt és bajuszt
köt, kifordított asztrahánsapkát, fekete kabátot, nadrágot, csizmát és botot visel.
Régebben ingben és gatyában járt, mint a pásztorok vagy betyárok, fokossa l. A
"szent család" előtt mindig egy idősebb asszony jár, valamelyik gyerek édesanyja.
Lámpával világítja a sötét utcát, ő megy be előbb az udvarba, ő kopogtat az aj
tón, és belépés előtt meggyújtja az angyalok gyertyáját.
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