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Piros, ejér, ződ
a leve eji...
Gyermekkorom vasámapjaiból leginkább a csöndre emlékezem.
Ebéd után apám keresztrejtvényt fejtett, anyám mosogatott, és bár
máskor gyakran hallottam énekelni ("Magos jegenyefán sárgarigó
fészkeL"), ünnepeken hallgatagon végezte házimunkáját, majd ag
godalmas arccal bezárkózott a sarokszobába, hogy elkészítse a Má
ria-kongregáció gyűléseinekjegyzőkönyvét. nagy nehézségek árán,
mert az elemi iskola óta nemigen forgatott tollat

Csönd volt tehát, és én unatkoztam. Olvasni már akkor is szeret
tem, de könyv nemigen akadt a házban, csak egy csonka Jókai-so
rozat, melyet egy erőszakos vigéc sózhatott rá a családra, de ezt
tiltották tőlem, nehogy szerelmes történetek kerüljenek a kezembe,
még szerencse, hogy A kalózkirályt engedélyezték, abban a hiszem
ben, hogy tengeri rablók nem foglalkoznak szerelemmel, és sehogy
sem értették, mért bújom már tizedszer is ezt a regényt.

Az unalom elől a templomba menekültem, a délutáni litániára.
A pap elmondott egy sort, az ájtatos gyülekezet, többnyire vé
nasszonyok, utánamondta, a templomot monoton zsongás töltötte
be, mely elringatta a kegyes lelkeket. "Titkos értelmű rózsa...Ele
fántcsontból való torony..." - így szólt Máriáról a litánia, s az
anyókák aligha tudták (a pap sem magyarázta meg), miért ele
fántcsont az a torony, miért titkos értelmű az a rózsa. Nem tud
tam én sem.

Ma már, sok-sok év tudományos kutatásai óta, többet tudok a
litániákról. Eredetük zsidó hagyományban gyökerezik, a közép
kor már kedvelte őket, de régebben is keletkeztek litániaszerű

szövegek - Mária vagy szentek metaforikus megszólításainak fű

zérei - másféle vallásos művekbe ékelődve, például Szent Cirill
alexandriai püspöknek ez a fohásza az 5. századból: "Dicséret né
ked, Istennek szent Anyja, mert te vagy az egész világnak drága
gyöngye és elolthatatlan, szüntelen égő és fénylő képmása; te
vagy a szüzességnek tizenkét csillagokkal felékesített koronája és
a közönséges egy igaz hitnek királyi pálcás országló királyné
asszonya; te vagy az a megbomolhatatlan, erős és elromolhatatlan
szép tiszta templom..." Mivel az egyházi irodalomnak alaptörvé
nye a hagyományőrzés, ezek a szövegek sokáig éltek; Szent Cirill
idézett szavait például több mint ezer év múlva, a 18. század kö
zepén fordította magyarra Padányi Bíró Márton veszprémi püs
pök, hogy beillessze egy prédikációjába.
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Pázmány idejében a litánia már mint önállósult műfaj vrrag
zott. Imakönyvében igen szépeket közölt; az egyiket Jézusról:

Jézus, Dávidnak kulcsa
Szegletbéli kőszikla

Életnek zöldfája
Erősségnek tornya
Juhaidnak jó pásztora
Tengeren evezők fényes csillaga
Angyalok öröme
Apostolok bölcsessége
Szűzeknek vőlegénye

Minden szenteknek koronája stb.

A Mária-litániák voltak a legnépszerűbbek, ma is azok. A loret
tói litánia a 16. században terjedt el; Pázmánynál így szól:

Mária, Igazságnak tüköre
Ajtatasságnak jeles edénye
Titkos értelmű rózsa
Elefántcsontból való torony
Arany ház
Frigynek szekrénye
Mennyországnak ajtaja
Hajnali csillag stb.

Ez a könyörgés - megannyi bibliai eredetű metafora - szinte
változás nélkül maradt korunkra; közös recitálása öreg anyókák
templomi folklór-tevékenysége. Számomra az első találkozás az
esztétikummal.

A litániák képes beszéde nemcsak áhítatot kelt, gyönyörűséget

is okoz. A régi papok a szépség dolgában nem voltak aszkéták,
inkább ínyencek és telhetetlenek. Halmozták - litániában, prédi
kációban - a metaforákat, írói ambíciójuk ösztönözte őket egyre
újabbakat kitalálni, hosszú, tobiódó sorozatokat. Szeretem ezeket
a bravúros szekvenciákat, az egyházi irodalomnak ezt a gyönyö
rű luxusát, a magyar nyelvnek ezeket a csillámköveit, s ha em
lékezetemben föl-föltámad gyerekkorom, szinte érzem bőrömön a
templom hűvösét, szinte látom Mária ráncos arcú, görbe hátú le
ányait, s hallom ajkukról a zsongító imát, melyengem a szép
séggel ismertetett és ajándékozott meg.

Litániára vasárnap délután kettőkor harangoztak, de a paraszt
nénik már jóval előbb elindultak az Isten háza felé, korokhoz illő

feketébe öltözve, ájtatos varjúcsapat, s a pap megérkezéséig csak
úgy magukban, a maguk kedvére énekelgettek, szabadon, egyhá
zi felügyelet nélkül, különös, hajlítgatott, kornyikálós dallamokat
és még különösebb - mondhatnám népi - szövegeket, titokza-
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tos esdeklésük betöltötte Isten hajlékának homályát, s elvegyült
fényeivel, ékesebben szólt, mint száz tudós pap ezer metaforája,
de szét is foszlott az időben, mint a gyermekkor édenének visz
szahozhatatlan pillanatai. Ma már csak egy-két sorra emlékszem
az anyókák szabad énekéből:

Piros, fejér, ződ a leveleji,
Szűz Mária azt igen kedveli,
Mária, Mária, Mária segíts!

Felnőtt koromban sokat tűnődtem (hiába) e sorok eredetén,
míg végül a kezembe került Volly István egyházi népének-gyűjte
ménye s benne, magyarázatul, a teljes szöveg:

Mária kertjének nyitva ajtaja,
Benne tűnődik a szép koszorúja.
Fehér, piros, zöld a levelei,
Szűz Mária ezt nagyon kedveli.

Oly kedves e koszorúnak illata,
Hogy az egész világot elárasztja.
Fehér, piros, zöld a levelei,
Szűz Mária ezt nagyon kedveli...

- és még öt strófa, refrénnel. Búcsújárók éneke volt, alkal
masint kántori szerzemény, 1935-ben jegyezték le, dallamostul, a
Fejér megyei Úrhidán egy nyolcvanhárom éves öregasszony, Hor
váth Istvánné Kiss Katalin ajkáról ("rettenetesen kedves ének"
nek mondotta), de voltak korábbi, nyomtatott variánsai is.

Ezt hallottam én, vasárnaponként, rábaközi falumban.
Azzal a kis szórendi eltéréssel, mely a koszorú eredeti "fehér,

piros, zöld" színét - nemzeti színűre változtatta. Ahogyan a ma
gyarok Nagyasszonyához illik: "Piros, fejér, ződ a leveleji..."
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