
TÓTH JUDIT

Jeles napi köszöntök
a Bodrogközbó1 és a Zemplénbó1

"Áldott legyen az Úr, ki virrasztott mára
Szent Istvan napjának piros hajnalára..."

Elzártabb református településeken a paraszti szokásköltészet mindmáig jól
gyűjthető, s különösen gazdag részét képezik a jeles napokhoz, s ez~n belül a
névnapokhoz fűződő köszöntök. versek, kántáló énekek. Az egykori Eszak-Ma
gyarországról, az Ung vidékéről ismerjük ezeket, de a szomszédos Zemplén és
a Bodrogköz református településeit járva hasonlóan szép köszöntökre bukkan
hatunk.

A köszöntési alkalmak mára már csak néhány jeles napr~ korlátozódtak: Ka
rácsonyra, András, István, János (ritkán [uliánna) napjára, Ujévre, Húsvétra. Az
ünnepek eredeti jelentése, a szokások eredeti szerepe és formája századunk kö
zepére itt is visszaszorult, s előtérbe került az adománygyűjtés. Ahol nem, pél
dául a csoportos névnapköszöntés esetében maga a szokás is megszűnt, a kö
szöntő szövegét pedig csak az emlékezet, vagy egy-egy vőfélykönyv őrzi:

Jó estét, jó estét kívánok e háznak,
~aj kicsinek, nagynak, de kivált Jánosnak!
Enekelni jöttünk, ha megengednének,
Egy kevés ideig csendesen lennének.

(ének) Nosza énekelgess, musd],
Ne készülgess olyan sokáj,
Merthogy a céltóL elmaradsz,
Csak haszontalanul fáradsz.
Jaj, de sok százezer meghalt,
Kinek neve Szent János volt.
De te megmarqdtál, napodra virradtá!
Me1y legyen, Amen! Ugy Legyen, Amen!

(vers) Valakik e házban jól meghallgatjátok,
Az Urnak áldása szálljon tireátok!
Amikor megcsendül utolsó órátok,
Szálljon fejetekre dicső koronátok!
Szívemből kívánom!

(Karcsa)

Az adománygyűjtés (pénz, édesség) élteti viszont a gyermekek karácsonyi,
újévi és húsvéti verselési szokásait. A szokás szerepének változását mutatja,
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hogy a rokonság elvárja a fiúgyermekektől a köszöntő verset, és a mai szemlélet
szerint ezzel (nem pedig jókívánsággal, vagy a locsolással) "szolgálják meg" az
adományt.

A hagyománytisztelet mellett ugyancsak adománygyűjtés a célja a néhány
egyházközségben újra visszaállított karácsonyi kántálásnak. Altalában a gyüle
kezetek felnőtt tagjai vesznek részt benne, egyházi énekeket énekelnek, s a szo
kást a lakosság mindenütt kedvezően fogadja.
, A felnőtt fiatalság - a Húsvétot kivéve - kimarad az efféle ünneplésból.

Ujabban a vőlegény, tisztelete jeléül. Karácsonykor, Húsvétkor, névnapon kö
szöntéssel keresi föl menyasszonya családját.

Ilyen alkalmakra igyekeznek az idősebbek elvárásainak megfelelően a vallá
sos tartalmú régi verseket megtanulni. Pácinban például a következő húsvéti
köszöntőt:

Mély gyászt vont magára az egész természet,
Midőn a Megváltó a keresztfán vérzett.
Jámbor tanítványok zokogva siratták,
Mint hű gyermek a jó édesanyát.
De harmadnap múlva megnyz1t a sír szája,
Kijött belőle az életnek királya.
Ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás,
Lesz a síron túl iirök jutalmazás.
Ne keressétek holtak közt az élőt!

Cyászkoporsójából van az örök élet,
Mert, már dicsőséggel feltámadott.
Az Uristen szent lelke legyen rajtatok.
Szívemből kívánok boldog húsvéti ünnepeket!

Akorosabb felnőtteknéla rokoni-baráti kapcsolatok erősítése lett a köszöntés
elsődleges célja, amit mélyítenek az őszinte jókívánságok. Tréfás, vaskos, nem
egyszer obszcén szöveg mondása, esetleg ismert versek ilyen irányú rögtönzött
aktualizálása sem zárható ki ilyenkor.

A pajzán szövegek feltűnően gyorsan terjednek a fiúk és a férfiak körében,
amelyeket disznótoron, lakodaImon, vagy egyéni ünnepek alkalmával (nyugdíj
ba vonulás, születésnap, bevonulás) mondanak. De vallásos parasztemberek,
mesteremberek, nem ritkán parasztasszonyok is gyakran tollat ragadnak, hogy
a legkülönbözőbb, általában közösségi alkalomra köszöntöket írjanak: egyházi
méltóság látogatására, a lelkész köszöntésére, konfirrnációra, Ujévre, Húsvétra,
névnapra (volt, aki Kádár János neve napjára küldte el a köszöntöt). Verseiket
maguk, vagy unokájuk adja előt kisebb-nagyobb közőriség előtt, s írásban ter
jednek.

Az újévi és húsvéti versek inkább kisgyerekek ajkára valók:

Van egy kis üvegem, rózsavíz van benne,
Akit megöntözb1c, áldja meg az Isten.

Az összegyűjtött jeles napi köszöntök között a legrégebbiek az egyházi iro
dalom hatását mutató, vallásos tartalmú versek, melyek elmesélik az ünnep
lényegét, kifejezik a Krisztus születésén, illetve feltámadásán érzett örömöt.
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A visszaemlékezők szerint hasonló verseket mondtak az ünnepeken járó pa
taki diákok, legátusok is. A köszöntők gyakorta " Amen"-nal zárulnak.

Ma kelt fel sírjábul]ézus, Isten fia,
Kinek bűneinkért meg kellett halnia.
Nem félünk már a rémes haláltul,
Mert vagyon reményünk a feltámadásrul.
Feltámadásnak dicső reménysége,
Bő kívánság rejlik szívünk belsejébe.
Szívemból kívánom!

Gyászfátyol lobogott a Golgota hegyén,
Midőn a Megváltó függött a gyász egén.
Gyászos nap, gyászos nap, ő paradicsoma,
Vitték az ártatlan báránkát ostromra.
De harmadnap múlva megnuű: a sír szája,
Kilépett belőle egeknek királya.
Ezzel megmutatta, hogy lett feltámadás,
Lesz a síron túl is örök jutalmazás.
Szívemból kívánom!

(Pácin)

Bár a versek egy része formailag is köszöntő, szövegében olykor utalás talál
ható a szokás eredeti funkciójára (jókívánságok, locsolás). A hagyományos "Szí
vemből kívánom!" záróformulát napjainkban gyakran a "Kellemes ünnepeket!"
kívánság váltja fel.

Itt van újesztendő,

Megérkezett végre
Hálát adva tekintsünk fel
Istenhez az égbe.
15öszönjük, hogy megengedte
E;.tnünk egészségben,
Udvözöllek benneteket
Ez újesztendóben.
Remélem, hogy az esztendő

Nem jött üres kézzel,
Poharunkai egyszer-másszor
Tele tölti mézzel.
Szívemból kívánom!

(Gönc)

(Ének) Eljött névnapod ünnepe,
Szívünk örömmel van telve.
Azt kívánjuk élj boldogan,
Részed legyen minden jóban!
Adjon az Uristen néked boldogságot, hosszú éltet,
Távolítsa tóled a bajt, legyen úgy, mint szíved óhajt!
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(szöveg) Felderült, feltetszett víg nevednek napja,
Homályból kitisztult az napnak sugara,
Tündöklik az égen, mint egy aranyalma,
Istvánoknak 11!a lészen a napja.
Kívánjuk az Urtól testedre, lelkedre
Semmi szomorúság ne jöjjön szívedre.,
Rózsák közt fussad meg kiszabott pályádat,
Nyerjed meg az égben dicső koronádat.
Szívemből kívánom!

(Pácin)

A szokás adománygyűjtővévaló átalakulása kifejeződika versek szövegébe
beépülö, adományt kérő, olykor követelő záró mondatokban:

E)jött a karácsony borzas szakállával,
O édes bocskorom, nem győzlek szalmával,
Azért gyöttem ide olyan nagy pompával,
Eresszenek el egy nagy darab kaláccsal!

Kerek erdőn jártam, / két kis nyuszit láttam,
Az egyik kaceiniou, / ide a forintot!

Neved napja ma vagyon, / elballagtam a fagyon,
Megérdemlek egykrajcárt, / vagy egy pohár pálinkát.

(Pácin)

A vidék mindig is Sárospatak, a pataki kollégium ku1turális vonzáskörzetébe
tartozott. Az ünnepi diákok rendszeresen járták a telepiliéseket. A karácsonyi és hús
véti köszöntőversek szövegében az egyházi hatás dominál: istenesek, Isten áldását
kérők. A világiasabb névnapi köszöntökön a diákköltészet nyomai mutathatók ki.

lvJennyei király születik;
Ur Jézus nekünk adatik,
Ábrahámnak neveztetik,
Majd az újesztendő elkezdetik.
Hagyjuk hátra bűneinket,

Jobbítsuk meg életünket,
~ngeszteljük Istenünket,
Igy várhatjuk boldog esztendónket!

(Karcsa)

lsten, ki teremté a mennyet és földet,
Es azokba levő az csillagos eget,
lsten minden jókkal áldjon meg titeket!
'I;öbb Szent István napra virraszon tikteket!
Aldott legyen az Ur, ki virrasztott mdra,
Szent István napjának piros hainaldra,
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Felderült a hajnal a csillagos égre
Ahol az angyalok hálát énekelnek.
Minthogy a nagy lsten mindeneknek ura,
Királyok királya, nagy az 6 hatalma,
Vegyen fel titeket az 6 jobb karjára,
Ott lészen lelketek örökös hazája.
Szívemb61 szívesen kívánom!

(Zemplén m.)

A parasztoknál főleg a névnapköszöntés volt szokásban, a születésnapot nem
igen ünnepelték. Manapság, azonban terjedőben vannak a születésnapi köszön
tök, amelyeket tapasztalataim szerint a névnapi köszöntökből írnak, aktualizál
va szövegeiket. Ezért köszöntöm a születésnapját ünneplő Erdélyi Zsuzsannát
szép, Pácinban gyűjtött névnapi énekkel:

(ének) 1. Készijj morzsám lantodai,
Zendítsd fel muzsihidai,
Mert ideje trombitádnak,
Hadd harsogjon, oirzsinádnak;
Szépen zengjen nótája,
Meg neszűnjön hársfája.

2. Nohát szép mezejében,
Irikom tetejében,
Menjünk fel seregbe nálunk,
Ott víg kedvvel muzsikdlunk,
Mert a napnak sugara,
Rásüt István napjára.

3. Szent István napjának fénye,
~égtől fogva várt reménye,
Ugy ragyog, mini egycsillag,
Aki az égen villan.

4. Ó mely sok százezer megholt,
Kinek neve Szent István volt,
De te megmaradtal. napodra uirradiál.
Igy légyen, ámen. Ugy légyen. Amen.

(szöveg) Virradj fel István, virradj a neved napjára,
TöM iiró'met,szerezz holnapra, mint mdra,
Vegyen az Ur jobb karjára,
Vigyázzon, mint sajátjára,
':igyen az egek egébe,
Abrahámnak kebelébe!
Szívemb61 kívánom!
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