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Még a dallam nélküli mondókákban is megjelenik a táj. Nézzük csak a szigetközi 
kiszámolót! „Egyedem, begyedem, bigybollrírn / szól a rigó rigoncára, / cérnám, cinegére, / hiiccs ki 
disznó a mezőre,/hiies ki, szaladj ki./Tarkn Kati komédia, / Júlia, Kália, aranycica loccs!" A következő 
kiszámolóban az erdő is előfordul: „Egyben, begyben, keszkenőben, /szól a rigó az erdőben. /Csír, 
csár, Varga Pál, /üss ki süss ki, a legszebbik ez a lány." 

Az egész természeti környezet megtalálható gyermekdalainkban. Éneklésük közben 
megismerkedik vele a felnövő gyermek. Ha pedig megismerte, meg is szereti. Életének 
elszakíthatatlan részévé válik a táj, a természet. 

Barsi Ernő 

A karácsony köszöntése a kalotaszegi 
Mérában - az 1930-as években 

Ahogy az Adventre felkészítő bűnbánati nagyhét beköszönt, itt is, ott is megcsendülnek a 
karácsonyi népénekek, egyházi énekek és ünnepköszöntők. Ugyanis Adventig nem volt 
szabad kántákat énekelni, mert a közhiedelem azt tartja, hogy aki ezt a szabályt, népi 
előítéletet megszegi, annak kilis, azaz kelés nő az iilepire. 

Kicsik és nagyok egyaránt készülnek egymást felkeresni és karácsony estéjén megkántálni 
vagy felköszönteni. 

Karácsony nagyhetén a fonókban is a leányok, legények, más helyeken pedig férfiak és nők, 
valamint a gyermekek, hol erősebb, hol gyengébb hangon próbálgatják az énekeket. 

Végre elérkezik az ünnep előestéje, a karácsony szombatja. Ilyenkor délután négy órakor 
már esteledik. Nagy sürgés-forgás jelzi, hogy csak percek vannak hátra, s az ünnep beköszön. 
Mindenki igyekszik méltóképpen fogadni a kántálókat, a látogatókat, igyekszik tudomására 
hozni szomszédainak, rokonnak, komának, hogy róla nem feledkezett meg. 

A fejés is hamarabb van, mint máskor. A férfiak alighogy megfejték a jószágot, a nők 
alighogy elszűrték a tejet, ünnepi színt adva, felöltik magukra legalább a „hurbolót". 

Nyolc óra körül nagy nyüzsgés van az utcákon. Elindul a gyermeksereg, el a nők és férfiak, 
s nemsokára itt is, ott is csoportosan, vagy magányosan énekhang jelzi, hogy megkezdődött a 
kántálás, mely alkalommal előkerülnek mind a régi zsoltárok, mind az új egyházi énekek 
egyaránt. De ezek mellett egészen különálló, egyházi könyvekben nem található énekeket is 
énekelnek. Mikor az éneket elénekelték, egy az énekesek közül, akit megbíztak és előre 
felkészült erre, „beköszönt" a következő, vagy ehhez hasonló köszöntő versel: 

Serkenj fel óh mozsár, kezd el énekedet, >4 mennyei csűrnek gazdag birodalma: 
Az Úr Jézus felett folytasd beszédedet. Csepegjen be áldás e ház hajlékába. 
Örülj és örvendezz, óh emberi nemzet, Bátran az én kezem pennáját felkapja, 
Figyelmeztet téged, ki igazán szeret. /\z áldott Úr Jézus, vigyen 

kézenfogva a paradicsomba. 
Ezt kívánom, gazduram! 
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