
BOSNYÁK SANDOR

JÉZUS ÉLETE
a csáng6k szájhagyományában

A csángók mondáit másfél évtiUden keresztül gyűjtöttem. nemcsak a maguaror
szági településeken. hanem a Kárpátokat átszelő Gyimesvölgllében. a KárP!itokon
túl, a Szeret mentén Moldvában és a balladás emlékeket idéző Déván. A csángó
elnevezés "elszakad", "elvánd01'ol", "elmarad" jelentésű. szivllemarkolóan fejezi
ki a három, sokat szenvedett, tragikus sorsú magyar népcsoport múltját.

A bukovinaiak 1764-ben a mádéfalvi vérengzés után menekültek el a. székeIU
megyékből. Néhány évig a moldvai magyarok közt húzódtak meg. majd Moldva
északi részén, aSzucsáva meon.tén öt falut alapÍtottak. 194Z-ben a maguar kor
mány a Bácskába telepítette őket. de a sors könyvében újabb főldön/Utás várt
rájuk: 1944-ben a Du1!4ntúlra kellett átkmtözniük. A bukovinaiakkal egvÜtt ezer
moldvai magyart is elsodort a történelem vihara: 1942-ben 6k ts Bácskába tele
pültek, s 1945 tavaszán három baranyai faluban találtak végleges otthonra. A
moldvai csángók az etelközi magyarok elszakadt maradékainak vallják inagukCJt. A
XII. századtól több f01'rás is említi őket. s a forrásokból .kitűnik. hogv a moldvai
magyar őslakosság menekülő huszitákkal. kurucokkal. 48-as száműzöttekkel és a
jobl) élet lehetőségét kereső székelyek ezreivel gyarapodott. A gytmesvölglleiek
egyrészt a székely megyékből, másrészt a moldvai magyar falvakból húzódtak a
völgy három községébe és a patakók mellé.

A három magyar népcsoport - az idegen népek és a fejletlenebb gCJZdasági
t'íszonyok közt - az archaikus regei-mondai hagyományt épebben 6rízte meg,
mint az anyaországban élő magyar népcsoportok. A csángók szájhaavománllban
őrzött regéiből összeá" a mitikus tudat történeti képe: a világ teremtése, CJZ
özönviz, Jézus élete, s a magyar nép története a legrégibb időkt61 szinte napjainkig,
Bajcsu-Zsilinszky Endre mártirhaláláia.

Jézus élete tulajdonképpen a szájhagyományban őrzött apokrif könyvnek tekint
hető. A regék eredetét a filológiai kutatás több forrásra vezeti vissza. A keresztfa.
története középk01'í vanásos iratokban mara.dt ránk. a gyékénlláavon alvó Jézus
mondájának eauiptomi párhuzama.it is ismerjük. a 'IJlOnd4k többsége )c:isebb-na~

avobb eltéréssel a kelet-európai 'tI.épek szájhagyományában is meatmiílható. Ost,
több esetben Krisztus előtti időkből száTmCJZÓ mesei-mondai-regei motívumok vari
álódnak középkori, vagy még későbbi folklorisztikus e~emekkel. Ami II .zájhaQya
mányból a Jézus-képhez illett. azt hozzáalakitották, s ebben a hatalmas kollektiv
költői munkában kétezer év óta Európa minden népe részt vesz.

Jézus és Szent Péter gondolkodásából-szavaiból két különbözó világlátás ra.j
zolódik ki. Jézus gondolkodása isteni. Péteré , emberi. Szent Péter röghöz kötött
ségével, CJZ anyagi világhoz tapadtságával, kisszerűségével ellenpontozza, s még
élesebb fényben világitja meg Jézust.

Jézus útja az üdvözülés felé vezető út. A szegények közt szü1'etett, s a. .mesék
-mondák világában is mindig a szegények oldalán áll. Nem szociális. ha.nemviZlÍg
szemléleti alapállás ez, mert a szegények nem kötodnek olyan mértékben CJZ a.nyagi
világhoz, mint a gazdagok. Az üdvösséghez a szeg€nységen át vezet az út: adni,
adni és adni kell. Oda kell adni mindent másoknak, áldozatot kell hozni. Le kell
mondani pénzről. rangról, kényelemről. Aki a kötéseket feloldozta, szabaddá vált.
s aki szabaddá vált, az elott az utolsó kapU is megnyílik.

A szájhagyományban élő Jézus-könllv nem is emberi szavakkal megfogalma
zott könyv. A természetbe írták. az állatok hátára, a madárakröptére. a fák leve
Zetre. A földművelő t a fűzfa lehajló ágat, a madarak beszéde, a szamár hátIÍn
levó kereszt Jézus menekülésére; CJZ ehetó g~bák, a tekndsbéka, a magasba
emelkedó hegyek Jézus csodáira; az arcát órző búzaszem,. a füve.ken pirosló vér
cseppek, CJZ aranyszínű méhek - Jézus szenvedéseire emlékeztetik. A .zabCldban
élő ember naponta újra és újra felidézi és átéli Jézus életének mozza.natait.
tanításatnak erejét. A vUág szó szerinti értelemben is nyitott könyv előtte. a.mit
naponta és állandóan és egYfolytában olvas.
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A bukovinai, gyimesvölgyei . és moldvai magyarok szájhagyományban őrzött

apokrif bibliája az írott szavak világában is fénylő, lelket emelő költészet. amely
együtt és egyszerre mutatja Jézust és népünket, népünket. amely lelkéból-vágyai-
ból-ideáib61 őt kivetítette. '

Az angyalok Heródes üldözte a kis Jézuskát, ki akarta irtani, nehogy elveave a
gyertyái királyságát. Nem tudta, hogya kis Jézus hol van, s ezért ölette meg
a két esztendőn aluli kisgyermekeket. S akkor vaz angyal megjelent Józsefnek. s
azt mondta, hogy vegye a gyermeket s az anyját, s rneneküljenek, mert a gyerme
ket Heródes meg akarja öletni. S akkor ők azonnal el is indultak. Sötét éjszaka
volt, Szűz Mária a kis Jézuskával a szamárháton volt. Szerit József vezette a
szamarat. Szent József elszundikált, úgy menve, s Szűz Mária "azt vette észre,
hogy gyertya ég rnellettük. Hát figyelte, hát egy kis angyalka tartja a gyertyát.
S rninden percben úiabb angyalka száll oda gyertyával. Szűz Mária megszólal :

- Honnan jöttök?
Azt rnondja a kis angyalka:
- Betlehemből. Mi vagyunk, akiket Heródes megöletett. Nézz csak hátra, mi

van Betlehemben?
Szűz Mária vísszatekíntett, hát látta, hogy nagy láng van, nagy lángokat

látott, ahogy futottak a katonák a fáklyákval. Nagy síkoltozás volt. az anyák
sikoltoztak a gyermeketkért. tépték ki a kezükből. S ahogya kicsit megölték,
abban a pillanatban ott termett a gyertyácskával. világították az utat. Szűz Mária
megijedt a Iátáson, s megragadta Szent JórzJsefnek a kezeit:

- Nézd József, mi van!
S míkor József nekiebredett, abban a pillanatban eltűntek a gyertyák és Jó

zsef nem látott semmit, mert neki nem volt akkora érdeme, hogy ezt meglássa.
(Andrásfalva)

A szent család Mikor Krí.sztus urunkat Heródes katonái üldözték, Szent József
üldözése Szűz Máriával és a kis Jézuskával menekültek. Ahogy mentek,
hát a nyomukban míndenütt mentek Heródes katonái. Ahogy mentek egy hely
ségen keresztül, egy ember vetette a búzát. Elhaladtak -- Szent József SzűzMá-

. riával és a kis Jézusval és nemsokára, egy fél óra múlva jönnek Heródes katonái.
Azonban csoda történt a vetésvel. mert fél óra alatt, amíg odaértek Heródes kato
nái, addig a búza kíkelt, szárba szökkent, meg es ért. Hát kérdezik Heródes kato-
hái az embertől, hogy: .

- Ember, nem láttál egy férfit és egy asszonyt egy kisgverrnekvel ?

Azt mondja az ember:
- De igen, itt mentek el.
- Hát mikor-?
- Akkor, amikor ezt' a búzát vetettem.
S akkor azt mondják Heródes katonái:
- Hát az mikor volt? Ezelőtt fél esztendővel. az nem az lehetett.
És így felhagytak: az üldözésvel és így megmenekült a szent család Heródes

katonáitól. (Istensegíts)

A gyöngyvirág
keletkezése

Szűz Mária a
az a Vízcsepp,

Amikor Szűz Mária bujdosott az Ürjézusval, hogy üldözték, akkor
egy patak partjára Iebújtak, S mikor onnan mentek el, akkor

patakból vizet merített, megmosakodott, s ahogy lefolyt az arcán
abból lett a gyöngyvirág. (Déva)

Jézus és a Mikor Jézus kisgyermek volt, szerétett a többi gyermekvel társa-
szökött rabszolga Iogni, legyen bármelyik gyermek es. O nem mutatta magát annak.
hogy ő az lsten fia, ó egyszerű gyermek képében barátkozott a többi gyermekek
vel. Elment ó es játszani, ki oda a rnezőre, talált ott gyermekeket. Hát csináltak
kertecskét, ő es csinált kertet, szép virágokat ültetett. A Jézusnak a kerteeskéje
úgy maradt, hogy inkább jobban nyíltak a virágok, de a másik gyermeknek,
amelyiket a másik gyermek csinált kertecskét, abban a virágok elhervadtak.
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Ök amíg ezt csinálták, hát bánkádott a másik, hogy látta, hogy hát az ő virágjai
hervadnak és a barátjának va kertjében hát még inkább virulnak a virágok.

Egyszer látják, hogy egy vándor nagyon szalad és amikor mallettük elszalad,
azt mondja: .

- Kisfiúk, ha valaki kérdi tőletek, hogy egy ilyen és ilyen embert szaladva
nem láttatok-e, nehogy megmondjátok. hogy láttatok.

Jézus azt mondta, hogy ő nem fogja megmondani.
Na, elszaladt. Öt üldözték, mert rabszolga volt, hát észrevették, hogy ó meg-

szökött, hát szegény szaladt. Oda es értek az üldözők:

- Gyermekek, nem láttatok egy rongyos embert, félig meztelen volt, szaladni?
Jézus nem szólt semmit, csak letekintett a földre, de ,a barátja azt mondia:
- Igen, láttam.
- Mondd meg fiam, ha rnegmondod, kapsz egy aranyat.
Azt mondja :
- Igen - azt 'ondja - arra ment.
- Nesze, itt van az arany.
Ledobta az aranyat és ment ana. amerre a' gyermek mutatta. Jézus, hát nem

akart szólní, ő csak letekintett, de ez a gyermek, míkor hezzanvult az aranyhoz,
. rögtön elégette akezit. Az sikoltott:

. - Jaj, jaj, jaj!
- Látod, mért árultad el az embert?
S hát egyszer jönnek. Elfogák a szegény rabot és hozták, vetik szegényt. S

avval mondta neki Jézus:
- Látod-e - azt mondía - az arany téged elégetett, és te azt az embert

elveretted - azt mondja, - Hát te ném sajnáltad azért az aranyért, mikor azt
az aranyat fel sem tudtad használru. az tűzzé válott.

És a szegény rab rea es nézett és mondta Integetve:
- Ugye megmondtam, fiogy ne áruljatok el, méges elárultatok.
S avval' nézte a kisfiú kezét, hogy el van égve.
Hát Júdás volt az a kisgyermek. Jézus már akkor tudta, hogy. őt es el toaía

árulni. S amikor felnőttek, emberkort értek, akkor Jézusnak a tanítványa lett
és ő árulta el harminc ezüstforintért Jézust. ó adta el. A szegény rabot es eladta
egy aranyért, Jézust es eladta harminc ezüstért, mert pénzéhes volt.

(Andrásfalva)

Miért a pacsirta Mikor Krisztus urunkat üldözték az üldözői, hát három ma-
"nekel Iegszebbens dár ellene volt. A fürj azt kiabálta:

- Itt szalad, itt szalad!
A bagoly megint azt mondta :
- Buvik, buvík.
A galamb azt mondta, hogy:
- Bukorba, bukorba.

A kis pacsírta megint felszállott a magasba, szépen énekelt a levegőben. hogy
elterelje az üldözők figyelmét, s így megmenekült Krisztus urunk az üldözőktől.

S ezért Kriszbus urunk megátkozta a íürjet avval, hogy magasra ne tudjon száll
ni, csak a vetések közt szaladgáljon. s a bagolyt avval, hogy nappal mindig csak
bújjon, s a galambot avval, hogy roha fészket ne tudjon rakni. S a kis pacsirtát
avval áldotta meg, hogy a madarak közt a legszebben énekeljen és röptében es
tudjon énekelni, (Istensegíts)

A szegény asszony Egyszer Krisztus urunk Szent Pétervel a földön járt. Egy falu-
tehene ban megesteledtek, egy özvegy asseony -béöogadta éjjeli szál-
lásra. Az özvegyasszonynak volt egy fia, akit igen kényesen nevelt és volt egy
tehenkéje, abból éldegéltek.
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A szegény asszony az éjjell"szállókillak vacsorát'adott. letektette. s reggel, mí
kor akarnak meI:lni, újra en.nd adott Iríss, édes tejet. Megköszönték Krisztus urunk
és Szent Péter a szüvességet és elmenillek. Mikor már egy darabot rnentek, Szent
Péter hlUálkodik., hogy mílyen jó volt az öregasszony, hogy milven jól ellátta őket.

- Uram, jutalmazd meg őt.

Erre azt mondja Krisztus urunk:
- Péter, az a tehen, amelyiknek a tejéből ettünk, már meg van dögölve.,
Erre Szent Péter elszörnyülködik:
- Uram, mért engeded meg, hogy elpusztuljon, olyan nagy kár érje azt a

szegény asszon.yt?
E.rre Krísztus urunk azt rnondía:

- Azért Péter, mert az a fiú, ha a tehen. megmarad. semmit sem dolgozik
és lett volna belőle egy tolvaj, mert nem tanuJt dolgozni. de íg.y, mível a tehen
megdöglött, neki kell fogni, hogy dolgozzon s a munka által becsületes emberré
válik. (lstensegíts)

Krisztus urunk Egyszer Kl"isLtus urunk' és Szent Péter a földön já,rván elkerültek
és a varga egy faluba. A faluban keresték a m.állást, hát egy varga béfo-
gadta őket. Hát megháltak. Reggel, IIIÍ'kor mennek el, azt mondia Szent Péter
Krisztus urunknak:

- Uram, ajándékozd meg ezt a S2lllgény vargát, milyen jó szüvvel volt. még
vacsorát es adott, jól háltunk nála.

Azt mondía Krisztus urunk:

- Hát Péter ajándékozd meg te.
Azt mondía Szent PéteI' a v~ak. hogy:
- Na szegény varga, mít kévánsz azért, arnért ilyen jól elláttál münket az

éjjel ?

Azt mondja a varga:
- Hát ha tudtok rejtam segíteni. hát teljesítsétek három kévánságomat. Van

a kertemben egy körtefa, amo. amikor termés van. mindig ellopják róla. Hát
mikor terem, aki feLmegy a fára. hát ne tudjon leszállni amíg én nem engedem.
a körtefá'ról. '

- Jól' van megIkapod,

- A második kévánságom meg az, hogya házunk elott van egy pad, akii.
arra rea ül, addig ne 'tudjon elmenni, amíg én azt nem mondorn, hOitY elmehet.
A harmadik meg az, hogy szeretek kártyázni és a kártyán örökké csak én nyerjek.

Hát erre Szent Péter egy kicsit megcsóválta a fejét. a kártyára. a másik~ ket
tőre nem szélott. de ezt valahogy nem helyeselte. de hát azt gondolta magában:
megadja.

Hát telt-mült az üdó, il szegény varga gazdaember lett. mert nyert a kártyán.
míndíg nyert. Na de eljött az üdő, Ieöregedett már. hát eljött a halál utána:

- Készülj varga, menní keH!
Azt mondía erre a varga:
- Hát - azt mondja - légy szüves, engedd meg, hogy én ebből a körtéből

eneesek - azt mondja -. régóta. hogy nem kóstoltam. szerétném még egyszer
megköstolní, ezt a kévánságomat add.

- Hát jól van - azt mondía. - Hamár éppen ott állott érés előtt a körte.
hát megengedte.

Az.t mondía:

~ Légy szüves, hozzál le nekem egy köttét a fáról.

A halál felment, hogy egy körtét levigyen neki, ott maradt. nem tudott leszáll
ni. Kérlelni kezdte hát. azt mondja:
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- Nem tudok lemenni, segíts rejtam. hogy leszálljak.
Azt mondía:

- Segíték, hogy leszáll], hogyha adsz nekem ötszáz esztendőt, hogy nem jössz
ide. .

Megígérte a halál, hát nem volt mit csinálni, nem tudott leszállni. Na jól
van, odaadta a halál az ötszáz esztendőt, PO&Y nem megy utána. ~t vígan tovább.
gyiíjtötte a vagyonát, a feleségei, ahányszor megházasodott, mind meghaltak. de
ő még míndig élt,

Hát bételt az ötszáz esztendő es. Egyszer érte megv a halál.
- Na - azt rnondía - készülj varga, mert már el~ öre.g vagy!

- Hát - azt mondía a varga - 1l105t el es megyek már. légy szüves, amig
felkészül ök az útra, ülj le ide a kapuba.

A halál leült a kapuba a padra és nem tudott f~lkelnd. Újra köny~ kez-
dett a vargának, hogy szabadítsa fel- onnan,

Azt mondja:
- Fe1szabadítlak, hogyha újra ötszáz esztendőt adsz.
Hát a halál, nem volt mit C8Í·náljon, újra kellett. hogy adjon neki ötszárlJ

esztendőt, hogy elmehessen, mert hogyha nem tud onnan elmenni. hát a világ
úgy megszaporodík, hogy nem fémek egymáson az emberek.

Na megadta az ötszáz esztendőt. Megint vígan élt, kártyázott toV'á'bb. nyerte
a pénzt, gazdagodott. Na de bételt megint az ötszáz esztendő.

Megint elment a halál. Most már nem tudta béesapní a haláJt.
- Na készülj, gyerünk, most már nem engedlek.
Hát Ielkészült a varga, mennek. Viszi a mellil1Yo~ kapujába. Azt mondja

Szent Péter:
- Ki van ott?
_. Én vagyok - azt mondja- az a szegény varga, akinél háJta1nk.

- J a - azt mondja - igen, emlékszem - azt mondía -. de - azt mondía
nem tudok helyet adni a mennyországean. mert kártyás ember voltál és a

kártyásoknak a mennyországban nines helyük. Eredj - azt mondía - a pokolba,
Elmegy a pokolba, hát ott béíogadják. Azt mondía nek! Lucifer:

- Hallottam - azt mondja - hogy életedben jó kártyás voltál, hadd lássuk
azt mondja -mit tudsz?
Leültek kátrtyázni, hát a varga mindig nyert. Mérgelődött Lucifer. utoljára

aztán megharagudott. kírúgta a pokolból. Nekik olyan ember nem kell, aki mín
dig nyer.

Elmegy vessza a mennyország kapujába, megint kéreíőzik be. Azt mondta
Szent Péter, hogy:

- Hát megmondtam - azt mondía - hogy nem bocsáthatlak bé - azt mondja
mert kártyás embernek nincs helye a mennyországban.
Azt mondja ;
- Hát akkor mit csdnáljak, se a pokolba, se a rnennyorsrm/1,ba nem mehetek?
~re Krisztus urunk odaszél Szent Péternek:

"... Engedd bé Péter - azt mondja - mert vU~ életében igaz., hoítV kártyás
volt. de azt a pénzt, amit nyert, mindig a szegények koot szétosztolta.

így aztán Szent Péter béengedte a rnennyországba, s így - a kártYáásból es,
méges megnyerte a mennyországot, . (lstenseaítll)

A bál'ánycsontok Krisztus urunk mikor a földön járt Szent Pétervel, valami pusz-
taságon men.tek keresztül s erőst megéheztek, de nem találtak

se falut, se várost ott a közelben. Ahogy mennek, reátaláJnak egy juhászkunyhóra.
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ahol egy szegény béresjuhász vigyázott a gazdája nyájára. Azt mondja neki
Krlsztus urunk:

- Te juhász, adj valamit nekünk, mert erőst éhesek vagyunk.

A juhász gondolkozik, volt neki egy báránykáia, az volt az egész vagvona.
hogy azt levágja s mivel ő es éhes volt, ő es eszik belőle. Megkészítette. s mínt
illik, előre a vendégeknek adta oda, hogy egyenek. Gondolta. hogy ami megma-'
rad, azt megeszi Ő. De mível Krisztus urunk Szent Pétervel erőst éhesek voltak,
az egész bárányt megették, a juhásznak nem maradt semmi. Azt mondia Szent
Péter Krísztus urunknak:

- Uram, valamivel jutalmazd meg ezt a szegényt, milyen jószívű volt, egyet
len báránykaját es elkészítette nekünk.

Azt mondja Krísztus urunk a juhásznak:

- Te ezeket a báránycsontokat gyűjtsd essze mind és dobd bé a karámba a
többi juhok közé.

A juhász úgy tett, ahogy Krisztus urunk mondta, s hát mit lát: minden csont
ból egy juh lett, ahány csontja volt a báránynak, annyi juha lett az ő jegyeivel.

Igy jutalmazta meg a jószívű juhászt Krisztus 'Urunk. (Lstenseqits)

Miért rövid Mikor Jézus Krísztus a földön járt, nagyon el volt a nép gőgö-

a búzakalász? södve, amikor ment az utcán Jézus Krisztus, hát sok helyen talált
kenyeret eldobva, s . olyan helyeken es, ahol illetéktelen.

Egyszer ment Szent Pétervel a határban, nagyon szépek voltak a búzák, hát
abban az üdőben a kalász a tövéig ért. S akkor Jézus Krisztus odament, meg
fogott egy búzakalászt, s így felfejtette. S amíkor közeledett a hegyéhez, akkor
Péter kérte, hogy bár a madarak részére hagyjon egy keveset.

S így lett iíven rövid a kalász, rnert az ember nem érdemes arra, hogy sokat
teremjen. (Andrásfalva)

Jézus képe A búzaszemen ott látjuk Krisztus urunk képét. Ez úgy keletke-
a búzaszemen zett, hogy Krisztus urunk a végvacsóráján az ő testét átváltoz-
tatta kenyérré és mível, hogya kenyér a búza, hát rejta es hagyta a búzaszemen
az ő szerit képét. (lstenseoíts)

Krisztus urunk Volt egyfajta gaznövény. ami az utak szélén terem. Ennek a leve-
vére lén egy-egy piros pecsét van. A néphit azt tartja, hogy ami-
kor Krisztus urunkat vitték megfeszítení és a keresztfával ment, csepegett a vére,
s erre a növényre reáhullott a vér, s ez reíta es maradott. s ezért úgy tartják.
hogy az a piros folt rejta Krisztus urunk vére. (lstenseüits}

Miért bárom szegve!" lett A kovácsnak azért van ilyen nehéz munkája, sok
Jézus a keresztre szegezve? munkája, mert ő vállalta. hogy Jézusnak megcsírrálía
a szegeket, amivel felfeszítik. S csinált es négy durva szeget. És a tolvaj meg
szánta Jézust és ellopott egy szeget. s ezért Jézus a tolvajnak megbocsát. mert
ő szánalomból lopta el. S ezért lett Jézus három szegvel megfeszítve. mert a
negyediket ellopták. (Andrásfalva)

A begyek és a Mikor Krisztus urunk a feltámadása után felment a rnennv-
vÖlgyek keletkezése be. ahogy szállott felfelé, úgy húzódott a Föld utána. Krísz-
tus urunk látta, hogya Föld es akar menni utána, hát azt mondta:

- Úgy maradjatok, ahogy vagytok!

S azóta vannak a hegyek s a völgyek. (lstensegíts)
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