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Bálint Sándor: 

A karácsonyi ünnepkör1 

Karácsony a niceai zsinat határozata értelmében Jé-
zus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és 
békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülő-
föld ünnepe. A Cornides-kódex karácsonyi prédikáció-
ja szerint „előszer azért kell örülni, mert Isten emberré 
lett, hogy ember lenne Isten. Másodszor azért, hogy az 
Úr lött szolga, hogy a szolga lenne úrrá, és mennyor-
szágnak királya. Harmadszor azért, mert Isten menny-
országból leszállott, hogy ember földről mennyekbe föl-
menne. Negyedszer azért, hogy Isten lött embernek fia, 
hogy ember lenne Istennek fia. Ötödszer azért, mert az 
haláltalan Isten lett halálossá, hogy az halálos ember 
lenne haláltalanná. Hatodszer azért; mert az gazdag Is-
ten lött szegénnyé, hogy szegény ember lenne gazdag-
gá- " 

A kereszténység legelső századaiban az Egyház még 
Epiphania, azaz vízkereszt ünnepén az emberré vált Is-
ten világrajövetelének misztériumát ülte meg. Az ariá-
nusokkal szemben, akik tagadták Jézus istenségét, a 
zsinat éppen ezt; az emberré vált Istent akarta magasz-
talni. A napot nem véletlenül választották ki, ugyanis a 
Mithras-kultusz ekkor ünnepelte a Nap születésnapját 
(Natalis Solis invciti). Szent Maximinus trieri püspök, 
az ariánusok kemény ellenfele, egyik karácsonyi szentbeszédében azt mondja, hogy Krisztusnak azért 
kellett pogány ünnepen megszületnie, hogy azok. akik a pogány babonában leiedzenek, elpiruljanak. A 
történeti esemény, Jézus Krisztus születése azután fokozatosan háttérbe szorította az ünnep dogmatikai 
tartalmát, a megtestesülés titkát. 

A karácsony liturgiája főleg a germánok megtérésével érzelmesebb, meghittebb vonásokkal gazda-
godik, és szublimálja a téli napfordulat szakrális pogány hagyományait is. A keresztes háborúk Szent-
föld-élménye. Jézus szülőföldjének megismerése, gyermekkorának az apokrif hagyományokból való 
fölidézése, majd pedig a franciskánus mozgalom (Greccio) a karácsonyt liturgikus kötöttségeinek fella-
zításával devocionális-érzelmi irányba tereli. Nyomában azonban az ünnep népi hagyományvilága 
szinte számbevehetetlen gazdagsággal, színes európai és közte magyar változatokban teljesedik. 

Újabban Kiss Lajos nyelvészünk foglalkozott a szláv jövevényszavaink legősibb rétegéhez, tartozó 
karácsony történetével jelentésével. Feltűnő, hogy e szóval csak a keleti szlovákok, máramarosi ruszi-
nok. továbbá a huculok nevezik az ünnepet, más szláv népeknél a. bozic, vagyis.,Istenfia'járja. A kuta-

1 Közleményünk forrása: Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai 
hagyományvilágából. Nemann Kht., Bp. 2004. A szövegkihagyást szögletes zárójelbe tett három ponttal jelez-
zük. (A Szerk.) 
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tás sokáig úgy vélekedett, hogy a mi szavunk a román cracium átvétele, ez pedig a latin calationem. hí-
vek összehívása hónap elején, amikor a pap tudtul adta a soron következő ünnepeket, vagy pedig a 
creationem Christi ieiunium összevonásából keletkezett. Valószínűbb azonban az a felfogás, amely 
szerint a karácsony végső elemzésben a szláv korciti, .fordul, lép' igenévi korcun. .átlépő' származéka 
és a téli napfordulat kozmikus örömére, várakozására utal. A nappalok ettől az ünneptől kezdve 
hosszabbodnak. így vízkeresztkor már egy kakaslépéssel. E lépegetésnek Kiss Lajos többek között gaz-
dag horvát, cseh, lengyel, orosz szóláskincsét is fölsorolja. Magyar párhuzam szerint is karácsony után 
már egy kakaslépéssel megnyúlik a nap. 

Csak utalunk rá. hogy a mi magyar nyelvhasználatunk a karácsony ünnepét a ritkább, ünnepélye-
sebb nagykarácsony szóval is illeti, főleg ha a kiskarácsony néven is emlegetett újév is belekerül a be-
szédbe. Közöttük, azaz két karácsony között, ormánsági reformátusok ajkán félhétön. az erdélyi Mező-
ségen csonkahéten, moldvai csángóknál tekereshéten számos szorongó, főleg dologtiltó hagyomány 
akad. Ennek az időszaknak, amely néha nálunk is. így Göcsejben számosnapok néven vízkeresztig szá-
mítódik, német megfelelője a Zwölften, a szerbeknél pedig nekrsteni dani, azaz kereszteletlen napok, 
mert a néphit szerint Jézust akkor még nem keresztelték meg. Ezért a nekrsteni, vagyis kereszteletlenül 
meghall gyerekekből vált gonosz démonok most különösen veszélyesek lehetnek az élőkre. Nyilván 
ebbe az archaikus középkori képzetkörbe tartozik az a tápai hiedelem is, hogy az újszülötteket kará-
csony ünnepére nem szabad kereszteletlenül hagyni. 

Általánosan ismert szójárás arra. akit váratlan örömben, kellemes meglepetésben részesítenek: le-
gyen neki is karácsonya. Régi szegediek ajkán: lögyön neki is gubás karácsonya. Ez vonatkozhat a fi-
nom karácsonyi mákosgubára, de új gubára, azaz. szűrposztóból készült, karácsonyi ajándékba kapott új 
kabátra is. Ami még soká lesz: messze van mint karácsony. Másként: az lesz soká. meg karácsony. Am i 
igen kapós, soknak van rá egyszerre szüksége, arra öreg szegediek ezt mondták: kapós, mint karácsony-
kor a famozsár. A szólás a gazdasszony karácsonyi sürgésforgására emlékeztet, mert mozsár nem min-
den háznál volt, dió- máktöréshez kölcsön kellett a szomszédból kérni. A református Szamosháton késő 
karácsony után kántálni, vagyis eső után köpönyeg. 

A hajdani karácsonyi évkezdet magyarázza az ünnephez fűződő időjóslatokat. 
A háromszéki székelyek tudni vélik, hogy az új esztendő időjárása attól is függ, hogy a karácsony a 

hét melyik napjára esik. Ha vasárnapra, akkor jó tél, szeles nyár. mérsékelt tavasz lesz. Minden bőven 
terem, a jószág szapora lesz. Ha hétfőre esik: ködös tél. szeles tavasz várható. Sokan meghalnak, a jó-
szág dögleni kezd. I la keddre esik: hosszú tél lesz és nedves tavasz. Sok bor és gyümölcs terem, de so-
kan meghalnak. Ha szerdára esik: kemény, zúzmarás tél, szeles tavasz, nedves nyár és mértékletes ősz 
következik. Bőséges lesz a gabonatermés, szapora a jószág. I la csütörtökre esik: kemény tél. szeles ta-
vasz. száraz nyár jön. lerem mindenféle, de szűkösen. Ha péntekre esik: zűrzavaros tél. heves nyár jön. 
Uralkodik majd a szemfájás. A juh és más állatok nagyon pusztulnak. Ha szombatra esik: szép tél. sze-
les tavasz, kedvetlen nyár. nagy drágaság lesz. 

Ha karácsony éjszakáján szép tiszta az idő, akkor Tápé népe szerint jó termés lesz. Ha délről fúj a 
szél. dögvészt jelent. Ha sok apró csillag ragyog az égen. akkor jó kukoricatermést várnak. A szöregiek 
szerint, ha éjféli mise idején az. ég tiszta, akkor a szérű majd nem lesz tiszta, vagyis jó termés várható, 
így tartja Kecskemét, Kocsér népe is. 

A karácsony ünnepi rendjében különböző korú. célzatú hagyományok ötvöződnek, amelyek jól föl-
ismerhetők. de szétválasztani nehéz, talán nem is szükséges őket. Nem rögződnek egyetlen naphoz, ko-
ronként és vidékenként változnak, bár Luca és karácsony estéjéhez, illetőleg vízkereszt ünnepéhez ta-
padnak leginkább. 

A hagyományelemek főleg a téli napfordulathoz kapcsolódnak, és a vegetáció, emberi egészség és 
boldogulás érdekeit, a betegség és halál démonainak elriasztását szolgálják. Az év kezdetén mágikus és 
liturgikus cselekményekkel meg szeretnék ismerni, kipuhatolni, illetőleg befolyásolni az új esztendő 
fordulatait. 

Erre az archaikus-mágikus alaprétegre rakódott a kereszténység misztikus-liturgikus világa, amely a 
Megtestesülés fölidézésével, továbbá könyörgéssel és magasztalással. böjttel és részben egyházi erede-
tű, részben népalkotta (paraliturgikus) szentelményekkel akarja szolgálni a hivő embert. [...] 

A fa már az. Ószövetségben, de archaikus pogány szakralizmus szerint is, a kozmikus életerőnek 
szimbóluma, megtestesülése, az istenség lakóhelye. Ott él a természeti népek ihletett hitvilágában (fa-
kultusz, világfa), a magyarság mesekincsében (égbenyúló fa). Az összefüggések jellemzése itt nem le-
het feladatunk. 
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Ennek az archaikus világérzésnek áttétele, illetőleg szublimációja az arbor vitae, vagyis Krisztus-
nak megváltást gyümölcsöző keresztfája, a már idézett legenda szerint a tudás paradicsomi fájának is 
eszmei sarjadéka. Ez a találó, olykor teológusoktól is szentesített azonosítás az egyszerű hívek előtt vi-
lágosabbá tette a bűnbeesés és megváltás kozmikus összefüggését. 

Természetes, hogy az életfa ábrázolását a Physiologus, ez a misztikus középkori természetrajz is ih-
lette. Az is érthető, hogy eleinte a templomkapu timpanonjára került, hogy a híveket szembetűnően em-
lékeztesse hitüknek egyik legnagyobb misztériumára. [...] 

A karácsonyi életfa, termőág az évről évre megújuló természet ősi, mágikus jelképe, amely az euró-
pai keresztény hagyományban bibliai elemekkel is gazdagon ötvöződött. Állítása általános volt hazánk-
ban, illetőleg népünknél is, de a múlt században feltűnő karácsonyfa teljesen kiszorította, jobban mond-
va helyettesíti. 

Sajnos, a gyűjtés a maga kellő idejében alig fordított figyelmet az archaikus életfa és modern kará-
csonyfa közötti hagyománybeli űrt kitöltő, másfelől a funkcionális folytonosságot is igazoló termőág 
világának megörökítésére. 

A múlt század második felében Szegvár palóc-jász telepítésű faluban sodrófát, esetleg mángorló 
sulykot kötöttek a mestergerendára és a gyerekek számára gyümölccsel, süteménnyel rakták meg. 

„Horgoson láttam olyan karácsonyfát, piacon is árulták - tudósít 1886-ból Móra István - amelyik-
nek szimbolikus jelentősége tisztább, könnyebb, mint a fenyőágé. Ott a koronafa, glédics (Gleditschia 
triacanthos) ágait, töviseit becsavargatják cifrapapirossal, összekötnek kettőt-hármat, vagy átfonnak 
egy negyedikkel. Az egészet virágcserépbe ültetik, s a tüskökre szúrkodnak aranyozott diót. aranyozat-
lan almát. Mellette van a sublaton kétfelől két csészében vagy két kis tányérban a Lucakor vetett, azóta 
kizöldült karácsonyi búza." 

Ilyen díszes ágra Nagybaracska, Bácstopolya magyar népe is emlékezik. 
Lehetséges, hogy a karácsonyi termőágat a középkori magyarság kincs néven emlegette. A horvátok 

ajkán ugyanis máig kinc a neve a hasonló rendeltetésű karácsonyi ágnak. Schneeweis szerint a szó és 
szokás, illetőleg tárgy a horvátságban magyar eredetű. Ez, tekintve a középkori magyar-horvát liturgi-
kus kapcsolatok elevenségét, nem lehetetlen. A horvát kinc (Ruscus oculeatus) egyébként aranyozott 
mogyoróval díszített ág, amelyet a szoba mennyezetére függesztenek: mintha az égből nőtt volna ki és 
másodlagos, keresztény értelmezéssel, mintha a földre szálló, emberek közt szállást kereső Kisdedet 
jelképezné. [...] 

Alsószepesség szász népe a karácsonyfa koronáját újév reggelén a gazdaság védelmére a ház vagy 
csűr ormára szögezte. A Háromkirályok nyolcadában történő házszentelés alkalmával a pap ezt is meg-
szentelte. 

Mindez eredetileg nyilvánvalóan az évkezdetnek, az idő új hajtásának ünnepi jelképe. Bizonyára 
nem véletlen, hogy archaikus csángó versezetünk és több találóskérdésünk az esztendőt az élőfa példá-
zatával szemlélteti. 

Alig kétséges, hogy az ország több vidékén felbukkanó lakodalmi termőág is erre az archaikus ha-
gyományra emlékeztet. Ehhez itt csak néhány párhuzamot idézünk. 

A balatonmelléki lakodalmas asztalnak még a múlt században is állandó dísze volt az életfa: bojtor-
ján kóróját vagy bürök ágát tuskóba ütötték be. Az egészet finoman betekerték tésztával, külön a tuskót, 
külön minden egyes ágat. Aztán megsütötték, majd az ágakat teleaggatták szőlővel, gyümölccsel, pe-
reccel és egyéb jóval. Odaállították az asztalra, ahol a násznagy és egy kirendelt legény vigyázott rá. 

A mohácsi magyar termőág, illetőleg sokác grana váza egy öreg fa törzsének oldalán egyhelyből ki-
nőtt ujjnyi vastag hármas ág, amelyeket végig télizöld vagy cédruságacskákkal födnek be. Végükre al-
mát szúrnak, ezekbe pedig több behasogatott, szétágazó lúdtollacskákat tűzdelnek. Az így földíszített 
almákba rozmaringszálakat szúrnak. A termőág belsejébe gyertyát is erősítenek, amelyet este vacsora 
után akkor gyújtanak meg, amikor a násznép a menyasszonyos házból a vőlegény hajlékába indul. 

Karácsony ünnepéhez, illetőleg szimbolikájához a karácsonyfa falun-városon, hivők és nem hivők 
között egyaránt hozzátartozik. 

A karácsonyfa eredetét egy mosoni, irodalmi eredetűnek tetsző népmonda így magyarázza: amikor 
Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz emberek elől bújdosnia kellett. Üldözői elől menekülve egy sű-
rűlombú fa alatt vonta volna meg magát, ez azonban odaszólt neki: állj odább, mert ha nálam találnak, 
engem is elpusztítanak. Ezzel utasították el feltükben a többi fák is. Az Úrnak ellenségei már nyomában 
voltak, amikor egy fenyőfához ért. Alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is mene-
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kült. Az Úr most megáldotta a fenyőfát: soha ne hullasd el a leveledet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor 
a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj 
meg mindenütt. Légy az. emberek öröme, és emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát. 

Ki hinné, hogy a karácsonyfa állítása hazánkban, dc Németországon kívül - a mediterrán népek ki-
vételével - szinte a fehér ember egész világában, alig több száz esztendősnél. 

Kétségtelen, hogy a szokás protestáns, éspedig evangélikus gyakorlatból ered. Solymossy Sándor 
nyílván helyesen mutat rá, hogy Luther Márton még nem volt a betlehemes, illetőleg paradicsomjáték 
ellensége. Puritán utódai azonban már felháborodtak naiv hangjukon, tréfás mozzanataikon, és a szó-
széken is. meg az egyház-irányítottá helyi közigazgatásban is pusztító háborút indítottak ellene. így tör-
tént, hogy evangélikus helyeken általában ki is halt. A hagyományőrző nép azonban legalább a paradi-
csomjáték életfáját átmentette, asztalára állította, és családi közösségben előtte énekelte a maga örökölt, 
megszokott énekeit. 

Hazánkban a karácsonyfa állítására bécsi udvari ösztönzésből az arisztokrácia mutatott először pél-
dát. Bécsben a múlt század második felében kezdett terjedni, ahol viszont Németországból átszármazó 
protestáns művészek, főúri családok honosították meg. 

Nálunk Brunswick Teréz (1824). továbbá József nádor harmadik neje. Mária Dorottya, illetőleg a 
Podmaniczky család (1826 táján), majd Fertőszentmiklóson a Bezerédi család állít karácsonyfát Flóra 
lányának (1834). Jáky Ferenc osli plébános, a gróf Lunyady család egykori házi papja. 1855-ben a falu 
iskolás gyermekei számára rendez karácsonyfa-ünnepélyt. 

Brassó városában, az erdélyi szászok körében egy bevándorolt dán példájából 1830 táján honosodott 
meg. 

Szeged társadalmában a múlt század derekán bukkan föl. „Tisztelem én fajunkat - írja egy újságcikk 
-eredet i vonásaiban, de ami szívnemesítő, azt a külföldről is szívesen utánzóm. Ily utánzásra méltónak 
találnám én a karácsonyfát, és ezek eszméjével egybekötött családi ártatlan örömök elsajátítását." 
Kálmány Lajos följegyzése szerint egyik szegedi betlehemezésben már karácsonyfával lépnek a gyere-
kek a szobába. Ez azonban nem vált általánossá. 

A karácsonyfa eredetét azon melegében már mindjárt hazai föltünése idején egy biedermeier illatú 
verses ponyvatöredék úgy magyarázza, hogy Egyiptomból hazajövet a Szentcsalád Názáretben élt: Jó-
zsefműhelyében dolgozott, Mária font, a kis Jézus pedig hulladékfából keresztet ácsolt, amely ágakat 
hajtott és szép zöld lombokat. Majd kivirágzott és fényes csillagokat termett. József rádöbbent, hogy 
éppen akkor volt a Gyermek születésnapja. Mária titokban telerakta a fa ágait eggyel-mással. aranyos 
dióval, ünnepi ruhával. A kis Jézus örömmel nézett a fára. Eljöttek játszótársai is. akik felköszöntötték. 
Sajnos, itt a szöveg megszakad. 

Mint már jeleztük, a karácsonyfa múltját, jelképrendszerét, funkcióváltozásait a kutatás még nem 
tisztázta egészen. Mégis biztosra vehető, hogy elsősorban, archaikus formáiban (Yggrasil. Julbock) ve-
getációs. napfordulati, tavaszigézö szimbólum volt. Mindenesetre az élet. illetőleg tudás fájának kép-
zetkörével is korán összefonódott. Nem véletlen, hogy számos német vidéken a karácsonyfának paradi-
csom (Paradies) a neve. A karácsonyfa nyilván hozzátartozott a középkori paradicsomjáték kelléktárá-
hoz is. A manapság ráaggatott papírlánc, angyalhaj halványan most is idézi a kígyót, a rákötött gyü-
mölcs a bibliai almát, a betlehemi Újszülöttet, aki az emberiségnek a megváltás kegyelmét hozza. Erre 
a karácsonyfa alá helyezett ajándékok emlékeztetik a gyermeket, amelyek étel alakjában valamikor a 
család halottjait, illetőleg az értük imádkozó koldusokat, szegényeket illették. Doroszlón a karácsonyfa 
gyertyácskáit és csillagszóróit csak éjféli misére hívogató első harangszó hallatára gyújtják meg. Német 
szokás szerint konszekrálatlan ostyadarabokat is aggatnak a karácsonyfára. Ez a hagyomány népünknél 
itt-ott szintén él. Bauerreiss úgy találja, hogy eredeti szándék szerint ez sem volt disz, hanem Krisztus-
ra, az Élet Kenyerére akart emlékeztetni, mint a Jelenések Könyve mondja: A győztesnek az F.let Fájá-
ról adok enni, amely Isten paradicsomában van. [...] 

A karácsonyi gyertya egészen vízkeresztig, tehát a Zwölften időszaka alatt a templomban maradt. 
Egyes helyeken körül is hordozták a faluban. 

A szokásnak számos birodalmi párhuzama van. Erdélyi kibontakozásának kora bizonytalan, bár jel-
lege szerint még a középkort idézi. Az érzelmes, devocionális ihletésű betlehemezés templomi eredete 
ősi soron szintén kétségtelen, akár a bábtáncoltatásra, akár a pásztorok imádásának. vagyis az éjféli mi-
se evangéliumának megjelenítésére gondolunk. 
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Ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy Európa népének egyik főfoglalkozása hosszú századokon át a 
jószágtartás, pásztorkodás lévén, a betlehemi éjszakából ez a rokon jelenet ragadta meg. Nyilvánvalóan 
azért többről is szó van: a téli napfordulat ünnepének hajdani kultikus táncai, alakoskodásai a betlehe-
mezésben más színeződéssel ugyan, de továbbélnek. Kellékei közül a láncosbottal hajdanában a gono-
szokat riasztgatták. itt meg már az ének, tánc ritmusát verik ki vele. [...] 

A betlehemes játék két legrégibb emléke a XVII. század második feléből maradt ránk. 
Az egyiket Ecseg nógrádi falu Szentkereszt-céhe néven ismert jámbor társulatának fiatal legénytag-

jai adták elő a templomban 1684-1694 között. Címe: Rithmipro Epiphania Domini in processione. La-
tin címe ellenére is a betlehemezés legrégibb ismert magyar szövegéről van szó. 

Ismerve az akkori paphiányt, illetőleg licenciátusi gyakorlatot, bátran föltételezhetjük, hogy a betle-
hemező legények ádvent ideje alatt a környéket is összejárták. 

A hagyományra nagyon jellemző, hogy Székelyföldön a betlehemet nem gyermekek járják, hanem 
meglett emberek: legények, sőt házas férfiak, akik a játékot kellő komolysággal, liturgikus szolgálat 
igényével adják elő. Éppen a legutóbbi évtizedekben modern kutatói szempontok és igények szerint 
több játékukat jegyezték föl, így többek között Domokos Pál Péter és Volly István Lövétén (Lueta), Be-
nedek András Homoródremetén (Calugareni), Faragó József Pusztakamaráson (Camarasul). 
C'síkcsobotjalván (Cioboteni), Földes László a Budajenőre települő ditrói székelyek körében. Benedek 
András és Vargyas Lajos, továbbá Domokos Pál Péter és Rajeczky Benjámin a hazatért bukovinai szé-
kelyek között. 

E vizsgálódásokból kiderül a székelyföldi és a belőle sarjadt bukovinai, erdélyrészi betlehemezés 
kötött, kultikus rendje, továbbá az az alapos föltevés, hogy közös forrásuk valamely, sajnos, ránk nem 
maradt csíksomlyai barokk karácsonyi vagy úrnapi misztériumjáték, amely még praetridentinus eleme-
ket is átmentett. II. Józsefnek a vallásos kultuszra vonatkozó korlátozó rendelkezései a deákszínjátszás-
nak véget vetettek. A hagyomány azonban kilépett az iskola szűkebb vonzási köréből és elnépiesedve. 
játékszíni karakterét megőrizve, a katolikus székelység körében sok helyen máig él. A mai gyakorlat 
természetesen helyi elemekkel és jellegzetességekkel, máshonnan átvett archaikus pásztorjelenetekkel 
is bővült. Jellemző, hogy amíg a hagyomány az ország más vidékein már szinte csak a pásztorok imádá-
sára szorítkozik, addig a Székelyföld az egész karácsonyi eseménysort bemutatja, amelyet természete-
sen éppen a misztériumjátékok szakrális célzata magyaráz. [...] 

Karácsony estéjén, tíz óra tájban először a csobotfalvi papnál betlehemeztek. Innen a plébánossal 
együtt mentek át a templomba az éjféli misére. Mária, József, meg a betlehemi kápolna a templom bejá-
ratánál maradt. A kápolna négy sarkán négy gyertya égett. A többi játszószemélyeknek is megvolt a 
meghatározott helyük. Ez azt bizonyítja, hogy a betlehemezés régebben itt is szorosan összefüggött a li-
turgiával. Ennek nyilván a lelkipásztori aggályoskodás vetett véget. Nagykarácsony délutánján mind-
járt elkezdték a falu házaiban való betlehemezést. amely késő estéig tartott. Karácsony másnapján reg-
gel a somlyai búcsújáró templomban hallgattak misét. Utána a klastrombeli barátoknál betlehemeztek. 
Ezután Somlyó házait keresték föl. A menet igen ünnepélyes volt. 

Nyárádremetén (Eremitul) a betlehemezés az éjféli misén történt. Egyes csíki falukban a hajnali mi-
séken betlehemeztek, majd innen indultak a hívek hajlékába is. 

Más magyar tájaink betlehemezését nem a Székelyföld középkorig visszanyúló liturgikus ihletettsé-
ge, misztériumjátékok elnépiesedett helyi hagyományvilága, hanem már a barokk érzelmes 
devocionalizmusa jellemzi. 

A Pozsony városával újabban egybeépült Főrév XVIII. század elején telepített evangélikus németsé-
ge körében a Székelyföldéhez hasonló szakrális kötöttségek között virágzott a C.hristigeburtspiel. 
amely nem minden esztendőben került előadásra. Ez még évszázadokkal ezelőtt történt fogadalom em-
lékezetét őrizheti. 

Egyszerre három darabot adtak elő: 1. Christigeburtspiel, 2. Adam und Eva. másként Paradiesspiel, 
erről már szólottunk, 3. Schuster- und Schneiderspiel, amely esetlegesen, nyilván a kultikus igézet fel-
oldása végett kapcsolódott az előbbiekhez. Voltaképpen profán farsangi játék, ezért elemzésére itt nincs 
szükség. 

Házasember sohasem játszott a darabokban, még Máriát is egy vékonyhangú legény alakította. Gáb-
riel arkangyal szerepe egy ügyes, kisebb fiúnak jutott. A szereplők szigorú iskolába kerültek. Napon-
ként és esténként a játékmester házánál tartózkodtak, másolták énekeiket, gyakorolták mondókáikat. 
Minden lépésüket, mozdulatukat előírás szerint kellett végezniök. A tanulás, valamint a játékok ideje 
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alatt - tehát adventtől vízkeresztig - a szereplő legényeknek teljes önmegtartóztatást kellett fogadniok. 
Nem járhattak lányosházakhoz, világi nótákat nem énekelhettek, tartózkodniuk kellettaszesz.es italok-
tól, és visszavonultságban élniök. Ez volt a gyakorlat az első világháború előtt. A játékok idejére a falu-
ban eltiltották a zenét. Amikor megállapított napokon a szomszédos községbe mentek, ott sem tűrték 
meg a muzsikásokat. Ha valahol a rezesbanda megszólalt, azonnal otthagyták a falut. Mint mondogat-
ták: mi nem vagyunk komédiások. [...] 

A betlehemi esemény előadásának másik, kevéssé elterjedt módja a bábtáncoltatás, amely hazánk-
ban főleg a Balaton déli részének katolikus, Szatmár megyének pedig református faluiban szinte napja-
inkig élt. Jézus születésének egyes mozzanatait bábokkal is eljátszatták, egyidejűleg pedig helyettük, il-
letőleg nevükben a szöveget is mondták a pásztornak, egyébnek öltözött szereplők. 

A kutatás szerint a bábtáncoltatás a középkorban még az oltáron történt, a hívek jámbor gyönyörkö-
désére és épülésére. Később nyilván profán elemek is szövődvén bele. a templomból kitiltották, a nép 
azonban tovább is ragaszkodott hozzá. A Szentcsalád és a betlehemi istálló miniatűr mása bentmarad a 
templomban, esetleg újabban az. ünnepekre kiteszik, de ehhez már sem liturgikus cselekmény, sem nyil-
vános. hangos ájtatosság nem fűződik. |.„] Sajnos, régi adataink nincsenek róla, hacsak a Háromkirá-
lyok napjánál még tárgyalandó Mátyás-korabeli játékot nem tekintjük annak. így tehát csak föltesszük, 
hogy hazánkban is lehetett betlehemi bábjáték-apparátus, amely előadás végett karácsonyi időszakban 
az oltárra került. Ezt vihették ki a nálunk is föltételezett egyházi tilalom következtében később a hívek 
közé. 

Ha a gyakorlat csakugyan élt, a XVIII. század folyamán teljesen elnépiesedett. sőt profanizálódott 
is. Kialakulására nyilván hatott az osztrák barokk Marionettentheater vidékies fejleménye, a búcsúkon, 
vásárokon felbukkanó komédiások példája is. 

A játék leggondosabban lejegyzett hazai előadását Vörs faluban Petánovits Katalin buzgalmának 
köszönjük. A szokás itt napjainkban újjászületett. Idősebb falubeliek támasztották föl. hogy az épületes 
játékkal a templom tatarozásának (1963) költségeit előteremtsék.2 A vörsi betlehemezők karácsony 
böjtjén, már a szentestén gyülekeznek ott, ahol egész éven át a betlehemet őrzik. Innen indulnak, sorra 
járják a falu házait. Úgy intézik, hogy éppen az éjféli misére hívogató beharangszóra fejezzék be. Most 
ők is bevonulnak a templomba, ahol azonban már nem betlehemeznek. 

A szálláskeresés az elnépiesedett, sok tekintetben el is profanizálódott betlehemezés mellett, az ad-
venti várakozás megünneplésére alighanem csak századunk elején bontakozott ki. Más nevei: 
szentcsaládjárás, szentcsaládkilenced. [... ] 

Ez a szokás a legújabb időkben kezd a vallásos ponyva révén terjedni, amelynek szövegei: énekei és 
imádságai kántor-eredetre vallanak. Stílusuk terjengős, szentimentális, nyelvében modern. Itt-ott azon-
ban régi énekek és szokástöredékek is fölszívódtak bele. Nem lehetetlen, hogy az osztrák 
Herbergsuchen hatására terjedt el színmagyar vidékeken is. 

A helyi változatok közül figyelemre méltó Tordas szlovákból magyarosodott falué: a Szent Család 
képét megszenteltetik, a kilenc fölkeresendő család tagjai pedig gyónással és áldozással készülnek a fo-
gadtatásra. 

Cslkdelne (Delni(a) helyi hagyománya szerint legények hordozzák a Szent Család képét. Ez még 
nyilvánvalóan a férfiak ősi liturgikus elsőbbségének fejleménye, még ebben a jellegzetesen asszonyi 
szokásban is. 

Némely szabolcsi görögkatolikus falukban a lucabúzához hasonlóan sarjaztatott zöldbúzával rakják 
körül a szálláskereső képet. 

Lehetséges, hogy a szálláskeresést a felnőtt hívek ünnepi készülete, igénye tette általánossá a leg-
több helyen már elprofanizálódott. komolytalanná vált betlehemezés helyett. 

2 A Vörs-i Betlehemes képe a Honismeret 2006. 6. számának borítóján látható. (S:erk.) 
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A magyar népdal rejtőzködő üzenetei 
Ezzel az írással tisztelgünk a százhuszonöt esztendeje született 
Kodály Zoltán emléke előtt. (Szerk.) 

Tanári munkámban mindig azon dolgoztam, hogy a megjelenő ének-zene tankönyvek kotta példái, 
népdal-példái kiegészüljenek. Azt szerettem volna, ha a tankönyvek népdal példái mellett legyenek 
újak is. Es megmondom őszintén, hogy - bár nem tartom magam egyáltalán népdalgyűjtőnek - nagyon 
sok mindent tanultam a saját tanítványaimtól, felnőttektől, külföldön járva, különböző ismerőseimtől; 
és ezeket a kapott népdal példákat én mindig megörökítettem. Tervezem, hogy ha egyszer valahonnan 
sok pénzt tudok majd szerezni, és lesz annyi időm egy nyáron legalább, hogy ezt a 40-50 nem minden-
napi, kicsit különlegesebb szövegű és dallamú anyagot valahogy rögzítem géppel, akkor szép gyűjte-
ményként ki lehetne adni. Egyelőre azonban erről szó sem lehet. 

Nekem az tetszik ebben a ..rejtőzködő üzenet" kifejezésben (egyébként lehetett volna azt is mondani 
vagy írni. hogy „rejtőzködő kincsek"), hogy a népdal, a magyar népdal a talányos szövegeivel talán a 
világon a legszebb, és nincs még egy nép, amelyik ilyen gyönyörű népdalszövegekkel rendelkezik. So-
sem mondja ki, vagy csak nagy ritkán mondja ki azokat az érzelmi összetevőket, amelyekre a sláger 
azonnal rátér, és azonnal kimondja, és rögtön el is veszti ez által az érdekességét, ha nincs jó dallam 
hozzá, ha nincs jó zenekar, ha nincs jó előadó, ha nincs jó ritmus. Akkor tulajdonképpen el is veszett a 
dal, a sláger. A népdal azonban nem igényel semmiféle apparátust. Ha valaki éppen nincs annyira bere-
kedve. mint én ma, akkor talán még szépen is tud énekelni... 

Az egyik ilyen népdal, amit hoztam, nem nagyon messziről való, a Baranya megyei Magyar-
egregyről, így szól: 

Diófából van a. diófából van a kis angyalom kapuja. 
Lassan gyere, babám, lassan gyere, babám, lassan gyere be rajta. 
Lassan gyere, be rajta, be rajta, 
Itthon van az anyám, itthon van az anyám, lépteidet meghallja. 

Azt lehet mondani, hogy ebben semmi nem „rejtőzködik". Dehogynem. Az „nincs benne", hogy 
várlak, de nagyon. Tehát minden, minden „benne van": a kapu, meg a kapufélfa, meg a lopózkodó járás 
stb.. meg nem jó, ha édesanyám megtudja, hogy te a világon vagy „egyáltalán"; de az. hogy várlak, de 
nagyon, az „nincsen benne". 

Azt gondolom, hogy a népdalnak a szeretete valóban összefügg a haza és a természet szeretetével, 
hadd idézzem Fekete Istvánt, aki jó néhány alkalommal példát mutatott a gyermek- vagy ifjúsági regé-
nyeiben. hogy miként kell élni ebben az országban. Azt vallja egy helyen - éppen a „Tüskevár" István 
bácsijával mondatva ki a lényeget a természetről hogy a természet,. Nem beszél, hát nem is hazudik; 
nem ígér, és mégis odaadja mindenét; nem szól, és mégis többet mond, mint amit valaha ember mon-
dott. " 

Egy másik helyen azt mondja Fekete István: „Akik szeretik szülőföldjüket, azoknak nem kell magya-
rázat, mert a szülőföld elmondhatatlan szeretete nem az agyunkban van, hanem a szívünkben. " 

Egy harmadik gondolata is nagyon tetszik: „Kerestem az utat. a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt 
... s közben megtaláltam a hazámat." Aztán egy megint következő - még mindig ő - : „az erdő beszél 
ahhoz, aki ismeri, jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érteni. De ahhoz, hogy érthessük, is-
merni kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait s a sok szint, hangot, az állatok mozgását, élet-
rendjét, természetét, ősi törvényeit". 

Érdekes, hogy a magyar ember, amikor átlépi a határt, sokféle arculattal tér vissza. Azt is lehet ta-
pasztalni, hogy sokan bizony - sajnos - megváltoznak, és „nagyképűsködve" elkezdik „majmolni", 
utánozni a külföldit, „melyet" / „akit" - ha keresnének - itthon, talán sokkal jobb „minőségben", na-
gyobb lelkiséggel, megtalálhatnának. 

József Attila nem így „viselkedett", amikor Párizsból hazatért. A francia fővárosban szürrealista 
„dolgokkal" foglalkozott - talán éppen Apollinaire-verseket is találhatott - . mert Párizsba érkezésekor 
nagyon kereste „ezeket" a modernségeket. József Attila tehát haz.ajött, és nem azt mondta, hogy én 
most már ezután úgy fogok élni, mint egy francia, és így vagy úgy fogok cselekedni „modern" módra, 
mint egy párizsi, hanem meglepő módon, hazautazása után két nappal egy következő cikket jelentetett 
meg - a magyar népdalról: Nag)'kállóban egy torony van. / Közepében egy óra van, / Körös-körül 
aranycsipke, / Rászállott egy bús gerlice. József Attila hozzáfűzi: „hát itt a népköltő egy betűt sem 
mond arról, hog)' fáj a szive, költője biztosan nem ismerte a konstruktivizmust, de ismerte a konstrukti-
vitást". Ez szenzációs kis szöveg, mindig elmondom mindenkinek, akivel találkozom, főleg tanítványi 
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körben... Valóban, a népdal egyszerű, talán ismeretlen szerzője „tudott" szerkeszteni. Tudta, hogy ho-
gyan. miként „halad előre" egy kép, a művészi kép. 

Sose felejtem el gyerekkorom első népdalát, a Megkötöm lovamat címűt. Valakitől tanultam, és talán 
nem is annyira az első versszak tetszett, hanem amikor „jött" a második: 

Nem szoktam, nem szoktam kalickában hálni. 
Csak szoktam, csak szoktam zöld erdőben járni. 
Zöld erdőben járni, fenyőmagot enni. 
Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. 

És természetesen erre a szép népdal példára is illik az előbbi József Attila-i szöveg, hogy a szerzője 
nem ismerhette a konstruktivizmust - mint XX. századi művészeti stílusirányzatot de hogy „hova" 
kell eljuttatni a költői fantázia révén a hallgatónak, az olvasónak, az énekesnek a szépségeket, azt igen: 
kalicka. erdő, erdő sétái, fák. sok fa, egy fa, fenyőfa, toboz, pikkely, harmatcsepp. 

A nagyobbról haladunk a kisebb felé ... és fantasztikusan szépen. 
Azt hiszem, hogy „következhetnek" a népdalok. Mindenfélét válogattam, mindenféle körből azért, 

hogy azt. amit én „címként" találónak vagy hitelesnek gondoltam - hogy ti. „elrejtőznek" ezek a fontos, 
kimondott vagy kimondatlan „lényegek", ezek teszik széppé a mi magyar népzenénket. 

Mindig is bajban vagyunk, amikor jön egy külföldi, és azt kéri. hogy „olyan szép a népdalotok, 
mondjátok el. miről szól .... mert mi még ilyen szépet nem hallottunk, csak azokat a szokványos, mula-
tós fajtákat". És akármilyen nyelvismerettel rendelkezünk, bármilyen világnyelv birtokában vagyunk, 
ezeket a magyar népdalképeket soha nem tudjuk lefordítani. Ugyanakkor a mi magyar fordítóinktól el-
várjuk. hogy a legnagyobb, a világirodalom legnagyobbjainak nemcsak a képi rendszerét, nemcsak a 
nyelvi struktúráit, hanem a lelkiségét is le tudják fordítani, és tessék arra gondolni, hogy például Tóth 
Árpád. Kosztolányi, Babits ezt mind tudta, és tudják a maiak is. 

Elmondom egy tanulságos példámat: már nyolcadik napja jártuk Franciaországot, és kicsit bosszús 
voltam, hogy akárkivel szóba hoztuk Baudelaire-t. Mallarmét. Rimbaud-t vagy a régieket, például Vil-
lont, a francia beszélgetőtársaink bizony csak hitetlenkedve csóválták a fejüket, hogy kik ezek. Mond-
tuk. hogy mi, a magyar gimnazista iskolarendszerünkben ezeket a francia költőket nagyon is tudjuk, 
szeretjük, és tőlük verseket ismernek a diákjaink. Végre aztán eljutottunk Párizsba, egy értelmiségi kör-
be, és akkor azt mondtam francia kollégáimnak: „Gyerekek", én annyi csalódáson mentem keresztül a 
nyolc nap alatt a ti országotokban, ne haragudjatok, de most elmondok egy magyar verset, és legyetek 
szívesek, azonnal „vágjátok rá", hogy a ti költőitek közül ki írhatta, és mi a címe. Rákezdtem: „Ősz húr-
ja zsong, jajong, búsong e tájon, és ont monoton bút konokon és fájón." És hála a jó Istennek, úgy tér-
hettem haza. hogy megmondták: Verlaine „Őszi chanson" - ját szavaltam magyar fordításban... De ki 
az, aki így tud fordítani, magyar nyelven, hogy külföldön az jut eszembe: nincs még egy nyelv a vilá-
gon. amelyik így tudja képviselni azt. amit képviselnie kell. Ezt az élményemet Tóth Árpád zseniális 
fordításának köszönhettem... 
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Ebben a népdalban vajon „mi rejtőzködik"? „Rejtőzködik" benne az. hogy Isten megszánta vagy 
megszánja ezt a nyomorult népe t . . . De az „benne van", hogy letekint. „Nincsen benne" az, hogy Kos-
suth Lajos példát mutat, de abban „benne van", hogy maga fújja az angyali trombitát. 

Nyisztor Ilonával, Csángóföld híres énekesével volt 2005. december 7-én, a pécsi Bazilikában közös 
hangversenyünk Leőwey gimnazista lányaimmal, és a művésznő elmondta a konferáló szövegében, 
hogy „képzeljük el", ő anyukájától annak idején a Boldogasszony anyánk-aí tanulta, és ez népdalként 
került be az egyházi gyakorlatba. Nem tudtuk, mit akar ebből „kihozni", hiszen a Boldogasszony 
anyánk nyilvánvalóan a mai magyar katolicizmus egyik nagyon fontos éneke. Ilona elmondta: Hát 
megtanultam anyámtól a dalt, és valahogy átjöttem Magyarországra a Csángófőidről, és valahol ott 
Szeged környékén elhívtak vendégségbe, és a vendégek, a vendéglátók elvittek egy templomba misére, 
és hallom ám, hogy éneklik a Boldogasszony-t. Mondom magamnak, hát „ezek" is tudják? Nagy volt a 
meglepetés! Igen, de micsoda szöveg ez, az övék. Tessék meghallgatni: 

Parlando 

2. Ó Atyaistennek kedves, szép Leánya, 
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája, 
Moldováról, édes hazánkról, 
Ne felejtkezzél csángómagyarokról! 

Meghalunk és elveszünk, ha nem segítesz... - „ez nincs benne"... De minden más, ami „ezt" 
gyarság megmaradásának kérdését „körüljárja", az benne van. 

a ma-

Más téma: a virág és a harmat gyönyörű párbeszéde. 

Poco rubato .^=144 
(Feketelak. MEZŐSÉG, 1962 - Kallós Zoltán) 
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Hallottak már ennél szebb és nyelvi szempontból árnyaltabb szerelmi vallomást? Virág és harmat. 
Ha te ez. én akkor az. Egyetlen szó maradt ki. hogy „szeretlek". Meg az, hogy igen. én is. De minden 
más. ami erre utaló szépség, az mind benne van a gyönyörű népdal szövegében... 

(Székelyföld) 

Nagyon sok „hiány" van. nagyon sok „hiány" van. mert nem tudjuk meg a szövegből, hogy ha valaki 
„ennyire" vágyódik haza, az mikor és milyen körülmények között hagyta el a hazáját, illetve a szűkebb 
hazáját. És nem nagyon tudjuk meg azt sem, hogy fáj, nagyon fáj ez a kényszerű távollét, és az sem de-
rül ki egészen a szövegből, hogy édesanyám, de jó, hogy újra látlak. Egy vacsora képében van meg 
minden, ami a hiányként jelentkezik, mutatkozik. 

Fáj a búcsúzás. Akaratom ellenére visznek, és mint ahogy az lenni szokott a népünkkel, most is szét-
szóródtunk. Ugye. ezek a gondolatok „nincsenek benne", és mégis sokkal több a hozzánk szóló üzenet. 
Szívhez szóló. 

Az egyik leggyönyörűbb népdal Délvidékről való. 1984-ben énekelte egy tanítványom, és addig 
nem engedtem el sehova, amíg le nem írtam... 
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Csak az utolsó versszakot szeretném megismételni: „Én felültem a világ vad lovára. / De zabolát 
nem tettem a szájára.*' Ki tudja, hogy miféle metaforikus megoldás van a mögött, amit mondtam, amit 
énekeltem, utalva arra, hogy mi történik akkor, amikor az ember egyedüllétben és kitaszítottságban él. 

Rubato 

2. Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett, 
Betlehem várában kis Jézus született, 
Hideg szél fújdogál, jaj de nagyon fázik, 
A kisded Jézuska értünk siránkozik. 



2. Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett, 
Betlehem várában kis Jé/us született, 
Hideg szél fújdogál, jaj de nagyon fázik, 
A kisded Jézuska értünk siránkozik. 

Nem méltóak a körülmények a Megváltó születésére - ez a gondolat ..nincs benne", azaz „rejtőzkö-
dik" - mégis boldog Jézus édesanyja. A kisded Jézus pedig már „most" siratja népét, a jövő nemzedék 
embereit. 

És végül - ez „már tényleg" Karácsony - az utolsó dalt azért gondoltam a végére, mert nem a szö-
vegbenjelentkezik a hiányosság, hanem a „kettéosztásban"... A dal elején a narrátori hang Máriára mu-
tat, utána pedig mintha „elfelejtődne" ez a kép. Mint egy függöny mögé. úgy nézünk abba a pici kis he-
lyiségbe. ahol a jászol van, és akkor „csak" édesanya és gyermeke meghitt kapcsolatát látjuk.1 

Dr. Szabó Szabolcs 

1 Elhangzott Pécsett, 2006. november 10-én, az Iskola és honismeret tanácskozáson. (Szerk.) 

Közeledik a karácsony! 

Lágyan, de giusto 


