
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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- Szabad-e bemenni a köszöntőknek? - kérdezi kopogtatás után.
A háznép a falakhoz húzódik, a szobácska közepe a bölcsőrmgatóké lesz. Egy

angyal széket tesz a szoba közepére. s négyen a négy sarkához állnak, arccal be
felé fordulnak, és a gyertyafényben fürdő arcocskák énekelnek:

Csöndes, csöndes az éccaka,
Juhaimnál volnék vala,
Ha.lljuk az angyalokat zengeni,

Glóriát kiáltani: .
Kiáltják a glóriát,
Szentséges Szűz Máriát!

Egyszerre mindnégyen megrázzák csengőcskéíket a dallamsorok előtt:

! Szállj be József Máriával, ! Szálljatok be szívünkbe,
! Született kis Jézuskával, ! Szálljatok be szivünkbe.

Máriácska és József csak akkor lép be, amikor nevét énekelik. Máriácska le
teszi a bölcsőt középre. a székre. Mindnyájan letérdelnek. Az angyalok József felé
fordulva énekszóval kérdezik:

! 0, te József, mit gondoltál, ! Ilyen kemény időben,
! Hogy istállót választottál l Jézus születésére?

József feláll. Szinte szavalva énekel. Nagyobb nyomaték kedvéért botjával oda
odazuhint a földre:

l Megszállták a felházakat,
l És avendégfogadókat:

! Nincs helye a Jézusnak,
! Nincs helye a Jézusnak.

A négy angyal halkan csenget végig, néha az ének 4-5 verse alatt:

Mennyből az angyal lejött hozzátok, Hogy Betlehembe sietve menvén
Pásztorok, pásztorok, Lássátok, lássátok ...

Elindulnak köszöntésére
Botokkal, botokkal,

Szép ajándékot vivén szívükben
Magukkal, magukkal ...

remé- / nye, IAz én éle- / temnek / egy
Örömest / ringatlak /
Súvemből/ óhajtlak l.
Aludj, a- / ludj ... /

Ezután a "boldogságos kis mama" két kézzel megfogja a bölcsőcskét és gyön
géden ringatja, ütemenként oda-vissza, és ő maga énekel csengő cérnahangon halk
altatódalt:

Örörrpest /ringatlak /
Szívemből / óhajtlak /
ALudj, a- / ludj ... /
Aludj el mag- / zatotti, / napom fé- / nye, /

Aludj el, fi- / acskám, / rózsaszá- / lam, /
Aludj el zöld- / ágam, / kis vio- / lám, l.
Örömest / ringatlak, /

Szívemből / óhajtlak, L
Aludj, a- / ludj /
Aludj, a- / ludj /

A régi fehérvári asszonyok talán innen tanulgatták a "virágénekek" hangját?
Vagy az üldözött virágénekek szavai szövödtek a szelíd színjátckokba ? A gyöngéd
dal után Máriacska körbejár a bölcsővel és mínden nézőnek megmutatja a hófehér
párnán pihenő "gyermeket". Igy tanított tisztaságra, gyenneknevelésre is a népi
játék. Ezalatt karácsonyi "indulóval", pásztorénekkel búcsúztak el a háziaktól a
bölcsőskések :

Mária, induljun1c,
Jézus a mi urunk,
Terjessze ránk áldását,
Az ő szent koronáját,

E házra,
Urára,
Boldogságat kívánunk utoljára,
J ó éjszakát kívánunk utoljára!

A kísérőasszony megcsörgetí perselyét. A köszöntőknek némi pénz Jal'. Ebből

megtérül a díszítő kellékek költsége, a fölét pedig elosztják a gyerekek egymás
közott. Máriácska nem részesedik a "keresetből". Néki cukros süteménnyel. kifli
vel kedveskednek a jó népek minden háznál, amiért gyönge gyermek létére a hó
ban, sárban, fagyban, a sötét utcák gödreiben néha el-elbukdácsolva - fáradhatat
lanul viszi a kis Jézus bölcsőjét, a költészet és tisztaság képét.

Karácsony hetében éppen a "Fehérvárra vezető hadi úton" hirdették ők a békét.
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