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Pásztor Lajos
KÉT GYÖNGYÖSI BETLEHEMES MISE A XVIIL SZÁZADBÓL*
1. - Közel száz éve foglalkozik már a hazai tudományos élet a magyar nyelvű betlehemes
játékokkal, azok kialakulását és fejlődését azonban mindeddig nem sikerült tisztáznia. Az
első kutatók, Toldy Ferenc1 és Gyulai Pál2, a magyar nyelvű betlehemes játékok és a kö
zépkori misztériumjátékok közötti szerves összefüggésből kiindulva, leglényegesebbnek a ma
gyar nyelvű misztériumjátékok létének tisztázását tartották. Középkori magyar misztérium
játékot ugyan nem ismert egyikük sem, de a katolikus egyház liturgiáját egységesnek gon
dolva és külföldi analógiára építve, a gyér és bizonytalan értékű magyar adatok alapján is,
arra az eredményre jutnak mindketten, hogy Magyarországon is voltak a középkorban misz
tériumjátékok.
Toldy egyenesen azt állítja, hogy a középkori misztériumdráma nálunk is éppen úgy vi
rágzott, mint Nyugaton; Gyulai szerint azonban csak liturgikus misztériumaink voltak, a fej
lődés következő fázisa, amidőn a misztériumjáték elválik a liturgiától és önálló fejlődésnek
indul, nálunk nem található meg. Ennek ellenére azonban ő is visszavezeti egészen a kö
zépkorig a magyar nyelvű betlehemes játékok eredetét, nem ugyan mint Toldy a kifejlett
magyar misztériumdrámáig, hanem a liturgikus misztériumig, amely szerinte utóbb, mint a
liturgia toldalékja, magyar nyelvűvé változott s némi változással eljutott a néphez is, amely
maga karolta fel, miután az egyház felhagyott velük. „Az énekes és élénkebb parasztlegé
nyek, akik a falusi egyházakban eddig is közreműködtek, az egyházon kívül is folytatták az
ájtatos mulatságot egészen a napjainkig. így maradtak reánk e magyar mystériumjátékok."3
„Karácsonyi népmystériumainkban az un. Betlehem nem egyéb, mint az oltár mögötti já
szol"4, a betlehemes játékok pedig „nem egyebek, mint liturgikus mystériumok maradványai,
amelyek a falusi egyházakból a nép közé menekülve részint megbővültek, részint megcson
kultak."5,
A magyar betlehemes játékok és a középkori misztériumok közötti szerves kapcsolat feltétele
zése érthető. Bizonyítani azonban Toldy és Gyulai feltevését sem maguknak a szerzőknek, sem
pedig másnak eddig nem sikerült.
Helytelen volt - amint erre már Ábel Jenő is rámutatott - az a kiindulópont is, hogy a katolikus
egyház liturgiája egységes volt a középkorban.6 Nem egységes az teljesen még ma sem. Az egyes
*Tanulmányom 1946-ban készült. Az eredeti szöveghez, amelyet most közlök, hozzátettem
Szabolcsi Bence zenei szempontból 1948-ban adott véleményét a két mise dallamáról. Az utóbbi
évtizedek során megjelent, témámat érintő, újabb irodalmat, s az arra vonatkozó esetleges ész
revételeim a jegyzetekben szögletes [ ] zárójelben adom.
Köszönettel tartozom Eösze Lászlónak a kották átnézéséért és tanácsaiért.
•TOLDY Ferenc, A magyar költészet története. Második kiadás, Pest. 1867. 98-100.
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GYULAI Pál, Karácsonyi mystériumok és vízkereszti játékok, in Magyar Népköltési Gyűjte
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I. Pest. 1872. 513-531.
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ÁBEL Jenő, Színügy Bártfán a XV-XVI. században, in Századok, 1884. 26-27.- * [Az Ábel
által felfedezett és kiadott bártfai színlapra 1. még Régi Magyar Drámai Emlékek (a továbbiak
ban: RMDE), szerk. KARDOS Tibor, I. Bp. 1960. 299-305.]
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egyházmegyék szertartáskönyvei ma is eltérnek egymástól s még nagyobb volt közöttük a különb
ség a középkorban. A XV. század közepéig Magyarországon még csak kísérlet sem történt az
egyházi szertartások egységesítésére. Az 1460-i szepesi zsinat tette e téren az első kísérletet, kö
telezővé téve, hogy a papok „quantum possunt" kövessék az esztergomi rítust,7 a határozat azon
ban nem lépett érvénybe. Az egyes egyházmegyék ezután is saját rítusuk szerint végezték a szer
tartásokat s az nem változott meg akkor sem, amidőn valamelyik főpap más egyházmegye litur
gikus könyvét alkalmazta. így például Váradi Péter kalocsai érsek az 1498-i velencei kiadású esz
tergomi misekönyvet használta, a kalocsai szokás szerinti eltéréseket azonban mind rávezette a
misekönyv szélére8 s így nyilván azokat követte. S nemcsak a kalocsai rítus tért el az esztergomi
tól, de az egri és más egyházmegyéé is.9
A római rituálét a középkorban másképpen nem is lehetett használni, csak külön engedélylyel. így nyert például a római szertartás használatára felhatalmazást 1504-ben a garamszentbenedeki bencés monostor apátja.10 S ugyancsak ez időben, v.i. a XVI. század elején, a pan
nonhalmi bencés monostorban pedig az osztrák melki rítus volt az irányadó.11 A római rítus
elfogadtatása, s az egyház liturgiájának egységesítése csak az ellenreformáció korában vált
fontos problémává. Magyarországon 1560-ban újra az esztergomi szertartásokat igyekeznek ál
talános érvényre emelni,12 miután azonban V. Pál pápa 1614-ben mindenütt kötelezővé tette
a római rituálét, Magyarországon is annak használata került előtérbe. A római rituálé hasz
nálatának ügyét nálunk Pázmány Péter szorgalmazta, de az mégis csak hosszabb ellenkezés
után s némi változtatással lett általánosan elfogadott.13 Egységes egyházi rituálé így voltakép
pen sohasem valósult meg teljesen. Az egyházi szertartások terén, mint már jeleztem, még
ma is vannak eltérések az egyes egyházmegyék szerint, ha ugyan azok már nem olyan lénye
gesek és nagyok, mint a középkorban voltak.
Gyulaiék kiindulópontja, vagyis hogy a katolikus egyház liturgiája egységes volt a középkor
ban, így téves. Az a feltevés azonban, hogy Magyarországon is voltak a középkorban liturgikus
misztériumok, helyesnek bizonyult. Gyulai tanulmányával szinte egy időben ismerteti Dankó
József14 a Pozsony megyei deáki templom számára a XIII. század elején készült Pray-kódexet,
amely a feltámadási szertartások között egy latin liturgikus játékot is tartalmaz. Hartwick győri
püspöknek XI. század végi pontificale-ja pedig - mely külföldön már 1926-ban ismert volt, de fi
gyelmünket csak másfél évtizeddel később, 1941-ben, egy zágrábi tudós, Kniewald Károly tanul-
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KNAUZ Nándor, A magyar egyház régi szokásai. III. A rítus különfelesége, in Magyar Sión,
1867,
161-163.
8
FRAKNÓI Vilmos, Váradi Péter kalocsai érsek misekönyve, in Magyar Könyvszemle, 1888.
1-7. Vö. HARSÁNYI András, A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen.
1938.
279-280.
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DANKÓ József, Magyar egyházi bibliográfia érdekességek, in Magyar Könyvszemle, 1888.
129-130. - A magyarországi, elsősorban középkori, szertartások sajátos, egyéni, vonásaira vö.
KNAUZ, A magyar egyház régi szokásai, in Magyar Sión, 1865. 401^13; 1867. 1-20, 81-85,161167, 241-248, 321-331; 1868. 177-194, 801-812, 881-891; DANKÓ József, Magyar szertartási ré
giségek, in Új Magyar Sión, 1871, 81-107, 161-182; 1872. 81-97, 161-174, 241-260, 321-340;
RÁTH György, Nyomtatott szertartáskönyveink a római Rituale behozataláig, in Magyar könyv
szemle, 1890. 163-191.
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BÁTTHYAN Ignatii, comitis de, Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé et provinciarum adiecentium,
III. 644. Vö. KNAUZ, i. m. in Magyar Sión, 1867. 167.
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DANKÓ József, A húsvéti isteni szolgálat a régi magyar egyházban, Esztergom. 1872. 10 Vö. ZALÁN Menyhért,, A Pray-kódex feltámadási szertartása és misztériumdrámája, in Pannon
halmi Szemle, 1927. 97-104; BÁLINT Sándor, Népünk ünnepei. - Az egyházi év néprajza, Bp.
1938. 51-53; KARDOS Tibor, Középkori kultúra, középkori költészet, hely és év nélkül [1941]
(A Magyar Történeti Társulat Könyvei VII) 40. - *[Az 1946 utáni irodalomból 1. még elősorban:
RMDE I. 269-273 és BÁLINT Sándor, Karácsony, Húsvét, Pünkösd. A nagyünnepek hazai és
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mánya hívta fel reá - a karácsonyi ünnepkör legkorábbi liturgikus színjátékát, a vízkeresztkor
játszott Stella-t tartalmazza, pontos utasításokat adva annak eljátszására.15
Léteztek tehát a középkorban nálunk is liturgikus misztériumjátékok, az eddig ismeretes ada
tok azonban semmiképpen sem bizonyítják, hogy a magyarországi liturgikus misztériumjátékok
nemcsak elszigetelt emlékek, amelyek a külfüldről átvett, vagy külföldi hatásra készült szerköny
vekben hozzánk is eljutottak, hanem életerősek, életképesek is voltak. Világos azonban, hogy
még az esetben is, ha tisztázódik idővel a középkori magyar misztériumjátékok kérdése és élet
erős volta, az még nem jelenti egyszersmind azt is, hogy azokból fejlődtek ki a ma ismeretes ma
gyar nyelvű betlehemes játékok. Nem döntő érvként, csak elgondolkodtatóul hozom fel, hogy az
olasz népi játékok egyik legjobb ismerője, Paolo Toschi, szerint a ma is élő, ma is szokásos népi
játékok mind újkori keletkezésűek s egyikük sem vezethető vissza a XVI. századnál régebbi idő
re. Az umbriai, abbruzzói, toszkánai középkori, XIII. századi, vallásos játékok közül egy sem
volt olyan életerős, hogy népi áthagyományozáson keresztül fennmaradt volna a mai napig.16
A középkori egyházi liturgikus játékok és az újkori népi játékok közötti kapcsolat mindaddig
nem bizonyítható, amíg a középkori misztériumjátékok és a magyar nyelvű betlehemes játékok
kora, vagyis a XI-XV. század és a XVIII-XIX. század közti időből nem találunk egymásba kap
csolható adatokat a magyar nyelvű betlehemes játékokra s azok és a középkori misztériumjáté
kok közötti szerves kapcsolatra vonatkozóan. Erre mutatott rá igen helyesen már Ábel Jenő is.
Ábel szerint „drámáink történetével foglalkozó tudósaink egyik fő feladata kell hogy legyen,
hogy kimutassák, régibb irodalmunkban mikor említik legelőször a betlehemeseket, a karácsonyi
és vízkereszti játékokat stb. Mindaddig, amíg e szokás régisége tényekkel kimutatva nincsen,
még csak valószínűnek sem tarthatjuk, hogy mysteriumaink a német és tót mysteriumtól önállóan
egyenesen régibb liturgiánkból származtak át, melyben úgy látszik sohasem volt helyük. De még
azon esetben is, ha sikerül kimutatni azon szokás régiségét, hogy parasztjaink karácsonyi és víz
kereszti játékokat adnak elő, még azon esetben is bátran megmaradhatunk azon nézetünk mel
lett, hogy mostani mysteriumaink nagyrészt, kivált a magyarországiak, aránylag nem régiek,
többnyire költői érzék nélkül szűkölködő tudákos kántoroktól és iskolamesterektől valók, XV. és
XVI. századbeli elődeikből vajmi keveset, talán éppen semmit sem, őriztek meg számunkra, szóval
hogy nem nevezhetők költészetünk legrégibb maradványainak egyesegyedül azért, mert szerkeze
tük körrajza s tartalmuk alapja talán felvihető a magyar egyház és népélet legrégibb korszakáig."17
Ábel veti fel először azt a problémát is, hogy „a ránk maradt számos mysterium csekély számú
eredetiből szakadt el, ... az egymáshoz közelebb fekvő helyiségekben, pl. a dunántúliakban, a
csongrádmegyeiekben dívó mysteriumok - a mint nem is igen lehetne máskép - egy közös pél
dányból eredtek, melynek szerzője a legtöbb esetben valami tudákos kántor, vagy iskolamester
lehetett"18. A „tudákos" kántorok és iskolamesterek szerepe és jelentősége a magyar nyelvű bet
lehemes játékok keletkezésénél még tisztázásra vár. Ábel helyesen mutat rá azok hatására, nem
lehet azonban általánosságban minden költői érzéket megtagadni tőlük. Mindenesetre nem egy
magyar betlehemes játék, ha esetleg nem is teljes egészében, de egy-egy részében, vetekszik a

15
Germain MORIN, OSB, Manuscrits liturgiques hongrois des XI-XII siécles, in Jahrbuch für
Liturgiewissenschaft, 1926. 54—60. - KNIEWALD Károly, Hartwick győri püspök Agenda pontificalis-a, in Magyar Könyvszemle, 1941. 1-21. - Vö. KARDOS, Középkori kultúra, i. m. 37-40;
KARSAI Géza, Középkori vízkereszti játékok. A győri Tractus Stelláé és rokonai, Bp. é. n.
(1943) (Klny. A pannonhalmi főapátság Szt. Gellért főiskola évkönyve 1942/1943. kötetéből). 1.
főleg
206-218. - *[RMDE, I. 241-256; BÁLINT, Karácsony, i. m 146-148.]
16
„E veniamo ai testi dei drammi sacri che ancora si rappresentano. Quelli da noi finora conosciuti sono tutti d'origine letteraria o semi-letteraria e risalgono a questi Ultimi secoli; nei casi di
maggiore antichita non si va piü in la del secolo XVI. (...) Nessuna delle rappresentazioni sacre
umbre, abbruzzesi, toscane dei secoli XIII-XVI, che formano il corpus del nostro antico teatro
religioso é soppravissuto fino ad oggi attraverso la tradizione popolare (...) nessuna, ch'io sappia
ha avuto tanta forza vitale da giungere per tradizione interrotta fino a noi." Paolo TOSCHI, Dal
dramma liturgico álla rappresentazione sacra. Saggi, Firenze. 1940. (Biblioteca del Leonardo
XVII). 118-119. - * [Toschi később is határozottan megerősíti előbb idézett állítását. Vö. Paolo
TOSCHI,
Le origini del teatro italiano, Torino. 1955. 712-713.]
17
ÁBEL, i. m. 31-32.
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népi költészet legszebb darabjaival. Minden tekintetben elfogadható eredményre így Ábel sem
jutott, a kutatásnak helyes irányát azonban jól jelölte meg.
A később kutatók hosszú évtizedekig mégsem őt követték, hanem Solymossy Sándort, aki viszszatért Toldy és Gyulai feltevéséhez, a középkori eredethez. Első tanulmányában - amelyben ál
talánosságban foglalkozva a karácsonyi és vízkereszti játékok kapcsolatával, arra az eredményre
jut, hogy a pásztorjátékok a háromkirály játékok mintájára keletkeztek - Solymossy a magyar
játékok korára vonatkozóan még óvatosan nyilatkozik: „Külföldön még csak meg sem kísérelték
a népi játékok egyházi eredetét kétségbe vonni ... A németeknél és az angoloknál az átmenet a
templomi szokásból a népszokásba lépésről lépésre nyomon kísérhető, nálunk a kérdés jóval bo
nyolultabb, nekünk egyetlen emlékünk, adatunk sem maradt egykorú létezésükről, csak azt tud
juk, hogy kb. e század eleje óta (Dugonics feljegyzései) a magyar nép körében is él e szokás, ami
a kombinációknak tág teret nyújt ..." 19
Annál meglepőbb, hogy utóbb Solymossy maga tévedt, talán legjobban, a feltevések alá nem tá
masztható útjára. Öt évvel előző tanulmánya után, 1894-ben ugyanis már így írt: „...hazai játé
kaink egy közös alapdarabra vezethetők vissza, mely darab minden nehézség nélkül reconstruálható. Ez az eredeti játék hajszálnyira összevág a XIV. századból fennmaradt latin misztériumokkal,
mindenben a templomi hagyományt követi, csak egy jelenetével vagyunk megakadva: a juhásztáncz-czal, ezt a középkori misztériumok nem ismerik. A magyar játékokat jellemző jelenet a régi
egyházi misztériumok marionettes részéből került hozzánk és pedig bábjáték formájában ... a mi
sei misztériumoknak volt egy olyan korszaka, melyben a marionette a darabnak lényeges részét ké
pezte ... A gyér bábos betlehemesünk a régebbi, eredetibb, míg a juhásztáncz később és oly helye
ken lépett a mozgó bábok helyére, hol a szegény egyházközség szétküldött kántálógyermekeinek
nem adhatott ilyen költséges, törékeny alkotványt s e helyett a tánczot magukkal a fiúkkal adatta
elő...". „A betlehem nem egyéb egyházi marionetté-szekrénynél, melynek miniatúra házacskáit,
apró cziczomáit a benne táncoltatott bábok kicsiny alakja kívánta meg."20
Solymossy nagy külföldi irodalmat idéz állításai alátámasztására, bizonyító eljárása azonban
egyáltalában nem elegendő, a külföldi helyzet Magyarországra való alkalmazását hazai források
kal nem tudja igazolni. Biztosnak jelzett állításai így többnyire csak bizonytalan értékű feltevések
maradnak. Mindenesetre nem áll, hogy a magyar nyelvű betlehemes játékok ősdarabja a juhász
tánc kivételével hajszálnyira összevág a XIV. századból fennmaradt latin misztériumjátékokkal s
nem biztos az sem, hogy a magyar betlehemes játékok visszavezethetők egy közös ősre. Nincsen
bizonyítva az sem, hogy a magyar betlehem a középkori marionetté-szekrényből fejlődött volna
s, hogy a juhásztánc, v.i. az a tánc, amelyet a jászol köré gyűlt pásztorok örömükben az újszülött
kis Jézus tiszteletére és gyönyörködtetésére ellejtenek, eredetileg bábtánc lett volna. Az eredettel
kapcsolatos egyik fő érve, vagyis az, hogy a táncoló bábokról hazai betlehemes feljegyzések is
tudnak, nem elegendő bizonyíték, miután a bábos betlehemek - s így a bizonyításnak szánt ada
tok is - mind XIX. századbeliek. Egyébként is a bábjáték nálunk csak a XVIII. század második
felében válik népszerűvé.21 Ez időben azonban már létezik magyar nyelvű betlehemes játék s ab
ban megtaláljuk a - Solymossy szerint a bábjátékból átvett - juhásztáncot is. A legtöbb esetben
a bábos játékokban nincs is szerves kapcsolat a bábok és az élő szereplők játéka között. Vélemé
nyem szerint mind betlehemes játékaink, mind pedig a juhásztánc eredete független a bábjáté
koktól s sokkal valószínűbbnek látszik az, hogy a már korábban is élő magyar nyelvű betlehemes
játékok csak utóbb bővültek, egyes helyeken, a nép körében ugyancsak kedvelt bábjátékokkal.
A magyar egyházi bábjáték eredete s fejlődése nem ismeretes. Arra is csak egy-két adatunk van,
hogy prédikációknál s egyházi szertartásoknál nálunk is szokásban volt a mozgatható báb alkalma
zása, hogy a hívek előtt minél jobban megelevenedhessék a pap szava: a magyar középkorból tud
tunkkal csak egy adat maradt fel erre: a középkor végéről ismeretes a garamszentbenedeki szent19
SOLYMOSSY Sándor, A karácsonyi misztériumok eredete, in Egyetemes Philologiai Közlöny,
1889.
359.
20
SOLYMOSSY Sándor, A betlehem a népmisztériumokban és a dráma történetében, in Egye
temes
Philologiai Közlöny, 1894. 120-121.
2
i Vö. VÁMOSSY Klára, A hazai bábjáték, Bp. 1941. 24-30; SÖVEGES Dávid, A karácsonyi já
ték, Bp. 1941. 79, 84-85; HLAVÁTS Elinor, Német bábjátékosaink, Bp. 1940. (Német néprajzi ta
nulmányok 7.). 32, 39. - Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy bábtáncoltató
betlehemes játékot alig ismerünk.
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sírhoz tartozó Krisztus-szobor, amely a feltámadt Krisztust úgy ábrázolja, amint a levegőben le
begve a magasba tör.22 Hasonló mozgatható bábok alkalmazása istentisztelet, prédikáció vagy kör
menet során szokásban volt az újkorban is. Az eszéki jezsuita história domus leírja a Krisztus
mennybemenetele napján szokásos délutáni szertartást. A vesperás befejeztével a pap, a Magnificat eléneklése és az oltár megtömjénezése után, a templom közepére megy, ahol két angyal szobra
között ott van az Úr szobra s azt felemelve, folyton emelkedő hangon, elénekli: „Ascendo ad Patrem meum et ad Patrem vestrum, alleluia", majd pedig a szokásos imák és énekek után, miközben
a pap a Te Deum éneklése során visszamegy az oltárhoz, Krisztus és az angyalok szobrait felvonják
a magasba, ahonnan azután nemsokára kisgyermekeknek szánt ajándékok hullanak le.23
Mozgatható szobrok alkalmazása valószínűen máshol is szokásban volt, mindez azonban nem
bábjáték. Az előbbiek megléte egyáltalán nem bizonyítja s nem feltételezi az utóbbit. De nem is
volt szükséges a juhásztánc és a bábok tánca közötti kapcsolat feltételezésére. Téves ui. Solymossynak az a véleménye is, hogy a középkori misztériumokban nem ismeretes a tánc, s hogy a jászol
körüli tánc sajátosan magyar szokás lenne. A középkori vallásos színjátszással foglalkozó tudo
mányos irodalom tisztázta ui. mind a táncnak ősi kultikus eredetét, mind pedig a középkori misz
tériumjátékokban való jelenlétét.24
A tánc megtalálható minden nép ősi vallásos szertartásában s megvolt a magyarság és a ma
gyarsággal rokon népek, a pásztornomád kultúrkör sámánjainak szertartásában is. A pogányság
kultikus tánca, sok más, különösen a karácsony és vízkereszt ünnepeivel egybeeső pogány nép
szokással (virrasztás, alakoskodás stb.) együtt, átkerült a keresztény liturgikus drámába is, s meg
található a középkori karácsonyi liturgikus ünnepségeken is, amelyeken a hívek körültáncolták a
jászolt. A jászolnak a középkorban is szokásos körültáncolását - amelyet az egyház hivatalosan
tiltott s végül Siviglia-t kivéve meg is szüntetett - találjuk meg utóbb a karácsonyi betlehemes já
tékok pásztortáncában.
Hogy a magyar nyelvű betlehemes játékokba mikor került be a juhásztánc, az csak a magyar
játékok eredetének és fejlődésének tisztázása után dönthető el. Lényeges mindenesetre az, hogy
voltak Magyarországon a betlehemes játékoktól függetlenül is táncos szokások, talán az ősi kul
tikus táncok maradványai, bár az egyház nem rokonszenvezett velük. A kassai jezsuita história
domus 1747. évi egyik feljegyzése fenntartotta annak a Kassa környéki nyolcnapos, részben éj
szakai, táncos mulatozásnak emlékét, amely éppen Krisztus születése ünnepén vette kezdetét,25
s tudjuk, hogy szokásban volt a tánc karácsony ideje körül Budán is.26
Solymossy nem bizonyított felfogása a magyar nyelvű betlehemes játékok eredetével kapcso
latosan majd egy fél évszázadon át általában elfogadott volt, részben még ma is vannak követői,
bár a pásztortánc és a bábtánc közötti összefüggéssel kapcsolatos véleményével egyesek nem ér
tettek egyet.
22
HAICZL Kálmán, A garamszentbenedeki apátság története, Bp. 1913. 133. Vö. BÁLINT, i.
m. 216.
23
„...descendit ad medium templi, ubi in mensula statuaDomini cum Duobisgeniisstabat (...)
sacerdos ad aram redit et Christum interea cum geniis attrahitur ...finis vesperarum et parvulis
minuscula dejiciuntur ex alto ...". Bp. Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ab. 92. Vö. az 1764.,
1765., 1769. évi karácsonyi feljegyzéseket.
24
Vö. KARSAI Géza, A színjátszás vallásos gyökerei, in Regnum, 1937. 48-57, 61-63; KAR
SAI, Középkori vízkereszti játékok, i. m. 26-28; KARDOS Tibor, Deákműveltség és magyar renaissance, in Századok, 1939. 457.
25
„Eodem scribendi genere effectum est, ut in nonnullis pagis perniciosa quaedam societas, cui a
bursa nomen adhaesit, finem acciperet, cuius si non esse cupis indolem, ita habe: vergente in finem
anno singuli juvenumpro sua parte, singulae item puellae pro sua, aliquid eduly et pecuniae contulerant; quibus collectis in unum, ac partim cerevisia, partim cremato comparatis, ipso Natalis
Domini die tiburcinationi initium dare, et excusso penitus erga patres familiae obedientiae jugo,
qua commessationibus et ebrietatibus, qua choreis, clamoribus, nocturnis vagationibus et impudicitys festa omnia, imo torum octiduum contenere. Animadvertit ea res locorum parochos, quanta
conscientiae et divinorum jactura ista fierent, quin tarnen repertus sit aliquis, qui pessimum hunc
morém auderet praecidere; ausus est missionanus, auxilianteque omnipotentis manu per chartám
et atramentum feliciter interdicit. Ut noveris: non minorem haberi in missionario vim calami, ac
vocis." Bp. Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ab. 89. Vö. az 1747. évi feljegyzéseket.
26
Vö. Buda-vízivárosi jezsuita história domus 1757. dec. 26-i feljegyzése. Bp. Egyetemi Könyv
tár, Kézirattár, Ab. 85.
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Elfogadta Solymossy felfogását Bálint Sándor27 és Viski Károly28 is, hogy csak egy-két kutatót
említsünk. Viski szerint „megállapíthatjuk, hogy a betlehem középkori, egyházi eredetű bábjá
tékszekrény, a betlehemezés szövege pedig a bábjáték egykori magyarázó szavaiból s a templomi
misztériumjáték szövegéből alakult ki s került a városok utcáira fényes ünnepi játékként s a fa
lukba szerény ünnepi látványosságul. Idővel a bábok szerepét a betlehemezők kisajátították s ez
zel a bábok szerepe megszűnvén, pusztulásnak indult a bábtáncoltató betlehem, ahogy valóban
nálunk is jobbadán bábok híjával hordozzák a betlehemet".29 Viski felfogása eltér azonban Solymossyétól, amidőn azt írja nem minden ellentmondás nélkül,30 hogy a pásztorok betlehem körüli
tánca pogány szokás, s az egyház terelte a pásztorok napfordulati (tavaszkezdő) táncát a betlehe
mes játék köré.31 A regős énekek és a betlehemes játékok közötti kapcsolat első vizsgálója, Se
bestyén Gyula, is gondolt már erre,32 utóbb azonban elfogadta Solymossy véleményét a bábtánc
és a juhásztánc összefüggésével kapcsolatban.33
A negyvenes évek elején a magyar nyelvű betlehemes játékok történetével foglalkozó tudomá
nyos kutatás terén fordulat történik: Solymossy véleményével határozottan szembehelyezkedő új
felfogás jelentkezik, amely kizárja a magyar nyelvű betlehemes játékok közvetlen kapcsolatát a
középkori misztériumjátékokkal s azok újkori eredetét hangsúlyozza. Eszerint a „betlehemesjárás is mint legtöbb népszokás rendkívül sok és sokféle elemből tevődött össze. Hiba lenne egyol
dalúan a középkori misztériumokból származtatni".34 Az összetevő elemek között említődik első
sorban a karácsonyi kántálás, mint „a betlehemezés gyanított ősformája", „különböző egyházi
énekekkel, főként a Csordapásztorok énekével", s bizonyos karácsony körüli pogány alakosko
dás, amelyek azután - bár a kántálás az alakoskodás kiszorítására tört - az iskolai színjátszás ha
tására egybeolvadtak.35 Benedek András hangsúlyozza, „hogy ha a mintegy száz éve lejegyzett
magyar népi betlehemes játékok egy tőről sarjadtak is, ez a közös ős nem hozható közvetlen kap
csolatba a Magyarországon talán nem is ismert karácsonyi liturgia középkori trópusaival, mint
Solymossy föltételezte, hanem legfeljebb a Csordapásztorok első megjelenéséig, a Cantus Catho-

27
BÁLINT, i. m., 92-94. - Solymossy követése után azonban Bálint így ír: „adatok híján a mayar betlehemezés története még nem áll világosan előttünk és így egyelőre csak feltevésekkel és
özvetett adatokkal vagyunk kénytelenek megelégedni. Érdemes volna egyszer összevetni a kö
zépkori misztériumjátékokat az egykorú hasonló tárgyú freskóciklusokkal, amelyek bizonyára
kölcsönösen ihlették egymást." Uo. 94. - * [Utóbb megjelent könyvében, amely minden karácso
nyi népszokást tárgyal, s nemcsak magyar vonatkozásban, Solymossy véleményére már nem térve
ki, így ír Bálint Sándor: „...évszázadokon át, egyes helyeken napjainkig virágzott a betleheme
zés, betlehemjárás, vagyis a betlehemi eseményre, Jézus születésére emlékeztető liturgikus erede
tű, elnépiesedett hagyomány. A legtöbb helyen már játékká vált, máshol, így Székelyföldön, Főréven, német bányavidékeken máig megőrizte szertartásos jellegét.
Teljes áttekintésre törekvő feldolgozása a magyar hagyománykutatásnak régi adóssága ...a ré
gebbi közlések jelentős részére alig lehet építeni.'' BÁLINT, Karácsony, i. m. 42-43. Az utolsó
szavak kiemelése e sorok írójáé. - Ugyancsak e munka szerint „A betlehemi esemény előadásá
nak ... kevéssé elterjedt módja a bábtáncoltatás ... A kutatás szerint a bábtáncoltatás a közép
korban még az oltáron történt, a hívek jámbor gyönyörködtetésére és épülésére. Később ... a
templomból kitiltották, a nép azonban tovább is ragaszkodott hozzá." Uo. 47.]
^VISKI
Károly, Drámai hagyományok, in A Magyarság néprajza, III. Bp. é.n., 343-344.
29
Uo.
^Viski ellentmondására, ül. következetlenségére felhívja a figyelmet Kardos Tibor. Vö. KAR
DOS Tibor, Deákműveltség, i. m. in Századok, 1939. 457. 1. jegyzet.
31
VISKI Károly, A hagyomány tárgyai, in A Magyarság néprajza, II. Bp. é.n. 407; és VISKI
Károly,
Drámai hagyományok in Magyarság Néprajza, III. Bp. é.n. 335.
32
SEBESTYÉN Gyula, A regősök, in Magyar Népköltési Gyűjtemény, V. Bp. 1902. 21.
33
SEBESTYÉN Gyula, Betlehemes játékok és karácsonyi énekek, in Magyar Népköltési Gyűj
temény, VIII. (Dunántúli gyűjtés) Bp. 1906. 491, 513-514.
^BENEDEK András-V ARG YAS Lajos, Az istenesi székelyek betlehemes játéka, in Ethnographia, 1943. 156. Vö. BENEDEK András, Betlehemes játék Homoród-Remetén, in Magyarságtu
domány,
1943. 101.
35
BENEDEK-VARGYAS, i. m., in Ethnographia, 1943. 159-160. Vö. BENEDEK, í. m. in
Magyarságtudomány, 1943. 101.;
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lici 165l-es első kiadásáig nyomozható".36 Véleményem szerint, amint nem lehet igazolni a ma
gyar betlehemes játékoknak a középkori karácsonyi liturgikus trópusokhoz és színjátékokhoz
való közvetlen kapcsolatát, éppen úgy nem lehet bizonyítani az újkori Csordapásztorok énekéből
való fejlődését sem.37
Érdemesnek látszik megvizsgálni, mi lehet az oka, hogy a betlehemes játékok kutatói oly
sokáig elfogadták Solymossy kellően meg nem alapozott elméletét. Két szempont tűnik irány
adónak erre nézve: az egyik az, hogy a probléma meglehetősen bonyolult és nehéz, a másik az,
hogy a kutatók csekély kivételtől eltekintve, csak a ma élő szokások összegyűjtésével foglalkoz
tak s megelégedve a szövegközléssel, a betlehemes játékok eredetét és fejlődését nem is nézték.
Azok, akik szükségesnek érezték, hogy az általuk közölt szöveggel kapcsolatban némi történeti
hátteret is adjanak, minden különösebb meggondolás és kritika nélkül átvették Solymossy elmé
letét.
A ma is élő népszokások gyűjtése fontos és lényeges munka, hiszen ezek nemcsak a ma élő
népre vetnek legtöbb esetben fényt, hanem a múltra is (olykor csak a közelebbire, sokszor azon
ban a távolira is) s látva, hogy a XX. században meggyorsult a sok-sok százados népszokás és ha
gyomány pusztulásának és kihalásának folyamata, valóban nem lehetünk elég buzgók a gyűjtés
terén. A hiba csak az, hogy az élő népszokások gyűjtése mellett szinte teljesen háttérbe szorult
az elmúlt századok népi szokásainak kutatása, vagyis hogy elhanyagoltuk a történeti néprajz mű
velését. Sok élő népszokás problémájával kapcsolatban nem lehet eléggé tisztán látni, ha nem is
merjük az illető szokás múltját is. Ez az eset a betlehemes játékoknál is.
Hogy az az egy-két tudós sem ért el elfogadható eredményt, aki foglalkozott a játékok tör
téneti fejlődésével is, annak viszont egyik fő oka az, hogy munkájuk során nem állott ren
delkezésükre magyar viszonylatban úgyszólván egyetlen megfelelő adat sem az elmúlt száza
dokból, s így a magyar betlehemes játékok fejlődését magyar adatok hiányában, azok nélkül,
jórészt külföldi analógiára, vagy külföldről jól-rosszul összeszedett adatra építve próbálták
tisztázni. Az ismert magyar nyelvű betlehemes játékok száma több száz, a legkorábbi eddig

36
BENEDEK, i. m., in Magyarságtudomány, 1943. 102-103. - * [Schräm Ferenc a Csordapász
torok énekét kétszer is tévesen korábbi időre vezeti vissza, ami talán csak egy lapsus következ
ménye. Először Zsigmond király korára. SCHRÄM Ferenc, Egy régi magyar nyelvű betlehemes
játék, in Ethnographia, 1956. 296, utóbb pedig a XVI. századra. SCHRÄM, Három történeti bet
lehemes
játék, in Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 520.]
37
* [Benedek András egy 1950-ben megjelent tanulmányában is kiemeli a Csordapásztorok éne
kének fontosságát a betlehemes játékok kialakulásánál. BENEDEK, Lesjeux hongrois de Noel,
in Fólia Ethnographica, Bp. 1950. 79: „Le noyau de cristallisation du jeu primitif dévait étre le
plus ancien et le plus populaire chant de Noel qui commence par le vers Csordapásztorok..." Vö.
uo. 80-85. E tanulmány azonban mégis, hangsúlyozva átmeneti formák létezését is, a már ismert
magyar nyelvű betlehemes játékokat négy fő típusra osztja, amelyek Magyarország négy földrajzi
tájához kapcsolódnak (Erdély, Alföld, Dunántúl, Felvidék), kiemelve, hogy a felvidéki játékok
voltaképpen nem vezethetők vissza egy közös típusra: „il serai difficile de parier d'un type propre
ä cetté region". Uo. 65. Vö. uo. 56-94. - A betlehemes játékokat lényegében négy fő típusra
osztja A Magyar Népzene Tára, szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán, II. Jeles Napok, Bp.
1953. is. Vö. 397-399 (Erdélyi típusok, Alföldi és felsőtiszai típus, Felföldi típus, Dunántúli tí
pus). Érdemes kiemelni, hogy a bábtáncoltató játékok a „Különleges típusok" között szerepel
nek. Uo. 397, 400. - Schräm Ferenc, Benedek András 1950-ben megjelent tanulmányát tartva
ugyan szem előtt, nem ír egyöntetűen a betlehemes játékok eredetéről. Először azt a Csordapász
torok énekére vezeti vissza. SCHRÄM, i. m. in Ethnographia, 1956. 296. Vö. uo. 298.: „A 'Csordapásztorok'-ból, mint kántálóénekből alakult ki a mai népi betlehemes játék, fokozatosan meg
elevenítve az egyes szerepeket." Utóbb azonban ez énekről csak azt mondja, hogy az „a később
pasztorelláknak nevezett énekeknek elsője volt". SCHRÄM, i. m. in Ethnographia, 1964. 519520. Az eredetet illetően pedig így ír: „A régebbi kutatás álláspontja szerint a betlehemes játékok
a középkori misztériumjátékok leszármazottai. Az újabb felfogás ... a XVII-XVIH. század ide
jére teszi a játék kialakulását...". Uo. 519. - Az eddig ismert adatok alapján, véleményem ez
utóbbi felfogással egyezik meg. Mindenesetre megfontolásra érdemes, hogy a Csordapásztorok
éneke az 1946-1964 között közölt hét betlehemes játék (vö. a 38. jegyzetet) közül a két XVII.
századi játékban nincsen meg s a többi játék közül is csak az 1759-ből fennmaradt Győr várme
gyei játékban s az 1763-ban leírt dőri játékban van meg.]
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ismert játék is azonban legfeljebb csak a XIX. század elejéről való; a korábbi időből eddig nem
közöltek egyetlen játékot sem.38
Eredményes akkor lehetett volna a kutatás, ha Ábel Jenő követőkre talál. A legfontosabb ép
pen ezért az, hogy a kutatók visszatérjenek Ábel kiindulási pontjához, amelyet 1884-ben ajánlott:
1. adatgyűjtés a régi századok betlehemes játékaira vonatkozóan; 2. tipologizálás.
Ábel elgondolásába illeszkedik be a mi munkánk is - bár az ő befolyása nélkül léptünk az általa
ajánlott útra - , amikor a legfontosabbnak a levéltári-könyvtári kutatómunkát tartottuk, hogy a
XIX. század előtti időből is szerezzünk adatokat, sőt esetleg régi magyar betlehemes játékokat is
találjunk. Az eredmény nem is maradt el: kutatásaim során mintegy fél évszázaddal korábbi idő
ből, mint az eddig ismert legrégibb játékok, került elő magyar nyelvű betlehemes játék. Először
a gyöngyösi ferencrendi könyvtárban találtam két, 1767-ben lejegyzett magyar nyelvű betlehemes
játékot, majd annak feldolgozása során, Karsai Géza szíves figyelmeztetése alapján a pannon
halmi bencés könyvtárban egy még régebbi, az 1763-ban feljegyzett dőri magyar nyelvű betlehemes
játékot is megismerhettem. Azt Karsai Géza készül kiadni.39 A két gyöngyösi betlehemes misét né
hány évvel később írták le, mint a Pannonhalmán őrzött dőri játékot, azonban mégis a gyöngyösi
játékok az elsők, amelyeknek a dallama, kottája is fennmaradt. Másik érdekes, sőt értékes vonása
a gyöngyösi betlehemes játékoknak az, hogy trópusszerűen, a latin miseénekek közé ékelődnek be
s az ilyen típusú magyar nyelvű betlehemes játékoknak eddig egyedüli emlékei.
2. - A kézirat,40 amelyben a két betlehemes mise fennmaradt, s melyet Zrunek György Kernhofer a magyar ferences S.mus Salvator-ról elnevezett rendtartomány főnöke 1768-i névnapjára
állított össze, négy részből áll. Az első rész négy Szűz Mária antiphona-t („Alma Redemptoris
Mater", „Ave Regina Coelorum", „Regina Coeli" és „Salve Regina") tartalmaz, mindegyiket 610 dallamváltozatban. A második rész különböző litániák sorozata.
A harmadik részben pedig a legkedveltebb Szűz Mária-énekek egyike, a „Tota pulchra es Ma
ria" van, 24 dallamváltozatban. A negyedik rész a két magyar nyelvű betlehemes miséből áll.41
Az egész kötetben egyedül a két mise betlehemes játéka magyar nyelvű. A számozatlan lapok
ból álló, fólió alakú kézirat egy-két későbbi beírástól eltekintve egy kéz írása, minden bizonnyal
Zrunek Györgyé, akinek neve nemcsak a címlapon szerepel, hanem mind a két mise után is,
38
*[Jelenleg a helyzet kedvezőbb. Tanulmányom megírásának évében (1946) megjelenik egy
XVIII. századközepi (1750-1751), a nagyenyedi Bethlen-kollégium könyvtárában talált magyar
nyelvű betlehemes játék. SZABÓ T. Attila, Egy XVIII. századközepi népies betlehemes játék,
in Erdélyi Múzeum, 1946. 121-127. Pár évvel utóbb, Holl Béla több mint egy fél évszázaddal ko
rábbi időből (1684-1694) talál egy népi eredetű karácsonyi játékot az ecsegi Szent Kereszt Céh
vallásos társulat (Nógrád vm.) jegyzőkönyvében. HOLL Béla, Egy régi magyar betlehemes játék,
in Vigilia, 1952. 617-626. Vö. MÁTHIA Károly, Népi eredetű karácsonyi játékaink, in Vigilia,
1953. 57-63. A legrégibb addig ismert betlehemes játékot utóbb közölte a RMDE is: II. Bp.
1960. 425-426. Mathia közzétesz egy a XVIII. század második felének elejéről (1767-1768), a két
gyöngyösi misének korából, származó dunántúli szöveget. MATHIA Károly, Dunántúli karácso
nyi játék a XVIII. század közepéről, in Vigilia, 1954. 19-24. Schräm Ferenc négy új magyar
nyelvű betlehemes játékot közöl, köztük egyet az erdélyi Kézdiszentlélekről, amely eddig a leg
korábbi ismert játék a XVII. század közepéről. SCHRÄM i. m., in Ethnographia, 1956. 294-298;
SCHRÄM in i. m., 1964. 497-520. - Az 1946. és 1964. között kiadott hét XVII-XVIII. századi
magyar betlehemes játék között nem áll fenn rokonság. - Ez alkalommal is köszönetemet feje
zem ki Holl Bélának, aki szíves volt több új játékra felhívni figyelmem.]
39
* [A dőri karácsonyi játék csak 1956-ban jelent meg, de nem Karsai adta ki, hanem Schräm
Ferenc.
Vö. i. m., in Ethnographia, 1956. 294-298.]
40
A kéziratot a gyöngyösi Ferenc-rendi kolostor könyvtárában találtam 1942-ben, jelzet nélkül.
- Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a gyöngyösi
Ferenc-rendi könyvtárban dolgozhattam: így P. Schrotty Pálnak, a magyar ferences rendtartomá
nyok általános rendfőnöki megbízottjának, a Kapisztrán Sz. Jánosról elnevezett ferences rendtar
tomány főnökének; P. Váradi Béla rendtartományi titkárnak; P. Karácsonyi Aladár gyöngyösi
ferences házfőnöknek és Fr. Somogyvári Hetény Ferenc-rendi teológusnak. Utóbbi szíves segí
tőm volt Zrunek György személyi adatainak összeállításánál is.
41
A kézirat címlapja a következő szöveget tartalmazza: „LABORITIUM quod pertinet ad honestatem. Quadripartitum. Prima pars continet Antiphonas Ave, Salve etc. Secunda: Litanias
diversas pro diversitate temporis. Tertia: Tota pulchra es Maria. Quarta: Harmóniám Pastorum
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jelezni akarván ezzel is azt, hogy a két betlehemes mise, eltérően a kötet többi részétől, az ő alko
tása. A negyedik rész után még egy „Kyrie" következik, de Zrunek György sem azt, sem pedig
az utána következő „Tota pülchra es Maria"-t nem említi a tartalomjegyzékben, úgyhogy ezek az
előre tervezett négy rész után utóbb íródtak be. Utóbb írták be a harmadik rész utolsó két „Tota
pulchra es Maria"-ját is, s az első után ott van a bejegyző neve is: „Cassoviensis Tota pulchra per
P. Eustachium inscripta, 1805". Törlés az egész kötetben alig van, egy-kettő azonban a betlehe
mes misékben is akad.
A latin nyelvű előszóban Zrunek megindokolja - a Szentírást és egyházatyákat idézve - miért
írta meg munkáját. Fejtegetésén a „Labora sicut bonus miles Christi Jesu" (II Ad Tim. 2,3) gon
dolata húzódik végig. Elmondja végül, hogy munkája befejezésére Szent Ferenc szelleme kész
tette őt: hűségesen és alázatosan dolgozzon az, akinek az Úr kegyelmet (tehetséget) adott a mun
kálkodásra, s az a meggondolás, hogy a szorgalmas munka a legjobb fegyver az ördög kísértései
vel szemben, a lelket és az észt felfrissíti s belső megelégedést tud teremteni. Előszava végén azt
kéri tartomány főnökétől, Kernhofertől, akinek művét ajánlja, hogy jó lélekkel fogadja s úgy te
kintse azt, mint az evangéliumi özvegynek a perselybe dobott két fillérét; a hibákat szeretettel ja
vítsa ki, hogy így a mű Isten dicsőségére és mindkettőjük lelki üdvösségére szolgáljon.
Az egykorú Ferenc-rendi sematizmusok hacsak nagy vonalakban, vázlatosan is, elénk tárják
Zrunek életútját.42 A morvaországi Hradistye (Uherske-Hradist) közelében lévő Znoroviban
született 1736-ban. Hradistyén a XVII. század eleje óta a magyar ferenceseknek kolostora volt.43
A XVII. század elején az országban szinte állandóan dúló politikai belviszály és háború során
több ferences kolostor is elpusztult s a ferencesek menekülni kényszerültek, elsősorban Erdélyből
és a Felvidékről. A fokozatos menekülés során egyre többen kerülnek a határhoz közelálló morva
országi Hradistyére, amelynek ferences kolostora - amelyet Filipec János, Mátyás király államfér
fija, alapított, ahova visszavonult miután 1490-ben lemondott a váradi püspökségről - ez időben
üresen állt. 1605. október 15-én ott volt a S.mus Salvator-ról elnevezett magyar rendtartomány
közgyűlése, s azután, 1611-ben, a cseh ferencesek a kolostort végleg átengedték a magyaroknak.
Hasznos volt a kolostor megszerzése a magyar ferencesek számára, mivel így biztos menedék
helyük lett, ahol a háborús időkben meghúzódhattak. Másrészt az, hogy a hradistyei kolostor egy
magyar rendtartományhoz került, egyik lényeges előmozdítója lett annak, hogy a környék cseh
szlovák-morva lakosságú, Ferenc-rendbe lépett, ifjai közül sokan, a szokásos évenkénti áthelye
zések során, mind beljebb jutottak Magyarországba. Hogy e morva és szlovák ferencesek műkö
dése milyen hatással volt a magyarságra, annak vallásos életére, az ma még alig ismeretes. A szlo
vák és a magyar vallásos népélet számos rokon vonása bizonyára az ő közvetítésük, az ő magyar-

ad cunas Jesuli. Quas sic laboriose conscripsit, in unum congessit et sub reverentiali sui commendationi honori ac debitae venerationi in festő S. Georgii Martiris A.R.P. Georgio KERNHOFER, Ord. Min. S. P. N. Franc. Provincia Hungáriáé SS. Salvatoris Praedic. SS. Theologiae
Lect. Generali, Provincae Patri, Terrae Sanctae Commissario Dignissimo, humillime dedicavit
P.F. Georgius Zrunek ejusdem Ord. et Provinciáé Alumnus. CVM Gyöngyöslnl so-Lo sa LVBrI
qVereret De poLo (1768). * [A két magyar nyelvű betlehemes játékot ismertettem már. Vö. Lajos PÁSZTOR, Twofranciscan Christmas High Masses containing Hungárián Shepherd plays, in Archívum Franciscanum
Historicum, 1950. 411-432. E tanulmányom alapján mások is említik a két gyöngyösi betlehemes
játékot. Vö. DÖMÖTÖR Tekla, Naptári ünnepek - népi színjátszás, Bp. 1983. (az 1964-i első ki
adás változatlan új, harmadik kiadása). 170; BÁLINT, Karácsony, i. m. 97-98. -Fenti tanulmá
nyommal egy időben írt a két gyöngyösi betlehemes mise zenéjéről RAJECZKY Benjamin, A
gyöngyösi pásztormisék, (1767), in Zenetudományi Tanulmányok IV. Bp. 1955. E tanulmány
megjelent utóbb is, in Rajeczky Benjamin írásai, Bp. 1976. 221-224. Rajeczky annak következ
tében ismerte a misék zenéjét, hogy 1946-ban odaadtam neki azok kottáját, kérve szakvélemé
nyét készülő tanulmányom számára. Az akkor kapott válaszát közlöm jelen munkám végén.]
42
Zrunek György életére vö.: Cathalogus, 1759, Acta Capitularia, Liber Tabularium Almae
Prov. SS. mi Salvatoris in Hungária, 1752-1784, Protocollum Prov. SS. mi Salvatoris in Hungária
ord. min. S.P.N. Francisci Strict. Obs. ... 1767-1801, Tabula defunctorum Fratrum Provinciáé
SS. mi Salvatoris, 1664-1901. Valamennyi kézirat a gyöngyösi ferences kolostor könyvtárában
van,
jelzetük nincs.
43
Á hradistyei Ferenc-rendi kolostorra vö. KARÁCSONYI János, Szt. Ferenc rendjének törté
nete Magyarországon 1711-ig, I-II. Bp. 1923-1924. I. 431, 441, 462, 466, 477, 498, II. 77.
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országi működésük eredménye. Ha teljesen nem is ismeretes hatásuk, a szétszórt, kellően nem
rendszerezett és ki nem értékelt adatokból is valószínűnek tűnik, hogy a magyarság vallásos éle
tét, népi szokásait ért morva-szlovák hatás nem jelentéktelen.
így úgy látszik azzal az érdekes, ritka jelenséggel állunk szemben, hogv a magyar ferencesek
morvaországi letelepedése nem annyira magyar szellemi hatást eredményezett - bár érdemes volna
azt is kikutatni - mint egy idegen beáramlást, idegen kultúrhatást mozdított elő. A XVII-XVIII.
században Hradistye révén Magyarországba eljutott szlovákok és morvák közé tartozik Zrunek
György is, aki maga is bejárja a szokásos utat egyre beljebb és beljebb kerülve az országba.
Zrunek 18 éves korában, 1754-ben jelentkezik ferencesnek Hradistyén, a novicius évekre Po
roszkára rendelik s így 1754-1755-ben ott tartózkodik. Filozófiai tanulmányait 1755-1756-ban az
Eperjes melletti Alsósebesen végzi. A rendi sematizmusban ekkor írják oda neve mellé először,
hogy „orgonista". 1757-1761 között Galgócon találjuk s itt szentelik pappá. A felszentelést kö
vető évben Beckóra kerül, majd 1763-1764-ben Szakolcán működik éspedig mint vasárnapi hit
szónok, az ottani Szent Ferenc Társulat igazgatója s a noviciusok zene-, orgonaoktatója. Ilyen
minőségben működik ezután is: 1766-ban Zolnán, 1767-1768-ban Gvöngvösön, 1769-ben Vácott,
1770-1772-ben Körmöcbányán, 1773-1774-ben Bártfán, 1775-ben Okolicsnón, 1776-1777-ben
Pruszkon, 1778-1780-ban Zsolnán, 1781-1782-ben Eperjesen; 1783-ban visszakerül Alsósebesre
s ott 1788-ban házfőnök lesz. Új munkakörét azonban nem sokáig tudja betölteni. Betegsége
miatt már az év végén lemondani kényszerül. Meghal a következő évben, 1789. június 3-án.
Zrunek így, mint látjuk, egész életében oly városokban működött, amelyeknek szlovák lakos
sága is volt. Egy 1759-i Ferenc-rendi kimutatás szerint nem is tudott más nyelven csak szlovákul.
A XVIII. században szokás volt háromévenként kimutatást készíteni a rend tagjairól, ill. azok
személyi adatairól. Feljegyezték többek között azt is, hogy ki milyen nyelven beszélt. A rendta
gok nyelvtudásának ismerete fontos volt a rendi elöljárók számára állomáshelyeik kijelölésénél.
Jelezték mindenkinél nemcsak a német és a szlovák nyelv tudását, de a magyarét is, sőt olykor
azt is, ha valaki egyik-másik nyelvet csak közepesen (mediocriter) ismerte. Az 1759-ben még csak
szlovákul beszélő Zrunek utóbb bizonyára megtanult magyarul is, azonban még 1767-1768. évi
gyöngyösi működése során is, zene- s orgonaoktatói tevékenysége mellett elsősorban mint szlo
vák hitszónok szerepelt. Nemcsak a gyöngyösi Szent Erzsébet-templom szlovák lelkipásztorának,
P. Slandor Imrének volt kisegítője, de ő járt ki prédikálni a Gyöngyös környéki szlovák falvakba,
Vécsre, Kisnánára, Marházra és Domoszlóra is. Magyartudása valószínűen nem volt olyan jó,
hogy ő írhatta volna a két betlehemes mise magyar szövegét. A zenéhez azonban jól értett, a két
mise zenéjét így ő írhatta éspedig valószínűen 1767-ben.
Az 1767-es dátum ott van mind a két mise végén, az előszóban azonban az 1768-as dátum sze
repel. Mégis lehetséges, hogy a két mise jelenleg ismeretes kézirata nem másolat, hanem eredeti.
Feltehető ugyanis, hogy a két mise már egy évvel korábban elkészült, mint az egész kötet, amikor
is azt Zrunek tartományfőnöke névnapjára felajánlotta. Hogy az első, az eredeti kéziratról van
szó, azt valószínűvé teszi az is, hogy bár kevés a törlés, a javítás, az olykor azt mutatja, hogy Zruneknek néha gondot okozott a dallam és a szöveg összeegyeztetése. A zenét író, komponáló Zru
nek a mástól kapott magyar nyelvű énekekkel a dallamot nem is tudta mindig kifogástalanul össz
hangba hozni.
Kinek a kezdeményezésére született meg a két gyöngyösi betlehemes mise? A zenét író Zruneken kívül kinek van még érdeme a két mise keletkezésénél? Van-e valamilyen szerepe Kernhofer György Ferenc-rendi tartományfőnöknek, akinek Zrunek művét ajánlotta? S végül, mi a
szerepe Gyöngyös magyarságának? A két betlehemes mise végső fokon, a magyarság vallásos
életének egyik megnyilatkozása-e?
E nem lényegtelen kérdések sorára teljes biztonsággal válaszolni nehéz. Valószínű azonban,
hogy Zruneken kívül Kernhofer szerepe is fontos s a magyarságé sem jelentéktelen.
Kernhofer működésének jelentőségével a Ferenc-rend történetének kutatói eddig nem foglal
koztak. Mindenesetre úgy látszik, hogy tartományfőnöksége idején nemcsak a rend belső életé
nek irányítását tartotta kézben, de igyekezett hatni a hívek vallásos életére, vallásos szokásaira
is. Ő kezdeményezte Gyöngyösön az Alcantarai Szent Péter tiszteletére szóló ájtatossági gyakor
latot, amelyet a morvaországi Brünnben ismert meg.44 Kernhofer volt a gyöngyösi Ferenc-rendi
44

416

A gyöngyösi Ferenc-rendi kolostor História domus-a I. 174.

templom egyik legnagyobb pártfogója, felépítésének egyik lelkes előmozdítója. A templom his
tória domus-ának tanúsága szerint ő emelteti a főoltárt s kezdeményezésére és támogatásával
épül 1760-ban a templom szentélyében, a szentlecke oldalán, egy új kis Jézus oltár is, amelyen
egy a szentföld* Betlehemből hozott s az ottani kis Jézus szoborhoz hozzáérintett szobor állt. Mel
lette kétoldalt Szűz Máriának és Szent Józsefnek, kissé előrébb pedig a pásztoroknak a szobra áll,
amint az újszülött Megváltót köszöntve átnyújtják ajándékaikat: bárányt és sajtot. Fenn a magas
ban egy angyal szobra volt, mintha a „Gloria in excelsis Deo"-t énekelné, melynek kezdősorát ott
tartotta a kezében. A karácsonyi ünnepségek idejére a fenti szoborcsoportot szokás volt áthe
lyezni a főoltárra a tabernaculum fölé, s hogy a betlehemes istálló képét mutassák be, a kis Jézus
álló szobrát felcserélik a bölcsőben fekvő kisded Jézus szobrával, amelyet ugyancsak Betlehem
ből hoztak. A szobraitól megfosztott kis Jézus oltárra pedig a karácsonyi ünnepek idejére más
szobrokat tettek, rendszerint Alcantarai Szent Péterét.45
A gyöngyösi betlehemes oltár és a két gyöngyösi betlehemes misének szinte egy időben való
keletkezése minden valószínűség szerint nem véletlen, hanem összefüggésben van egymással s
Kernhofer, sőt, rajta túlmenően a Ferenc-rend azon törekvésével, hogy a katolikus egyház egyik
legnagyobb ünnepét, Jézus Krisztus születése napját, minél közvetlenebbül tegyék szemléletessé
és ünnepélyessé a nép számára, s így ez ünnepnapon minél nagyobb számban vonzzák a híveket
a templomba.
Századokon keresztül egyetlen szerzetesrend sem volt szorosabb kapcsolatban a néppel, mint
Szent Ferenc rendje, amely mindenütt hozzájárult ahhoz, hogy az élő népszokások ne legyenek
ellentétben az egyház tanításával, hanem keresztény tartalmat kapjanak.46 Egy gazdag, nagy for
rásanyag alapján írott tanulmányom egyik eredménye az, hogy a reformáció előtti évtizedekben
a magyar nép vallásos élete és szokásai ferencesek prédikációihoz igazodtak.47
Nem volt azonban passzív a magyarság szerepe sem a gyöngyösi betlehemes misék keletkezésénél.
Gyöngyös vegyes lakosságú volt: magyarok, németek, szlovákok egyaránt lakták. Nem lényegtelen
most az, hogy agyöngyösi Ferenc-rendi história domus kiemeli a magyarság irányító szerepét a lakos
ság vallásos életében. Magyar kezdeményezés 1743-ban a keresztút felállítása s a vele kapcsolatos
ájtatos szokást a magyaroktól veszik át a gyöngyösi szlovákok és németek.48 A két betlehemes mise
magyar szövege véleményem szerint arra mutat, hogy a magyar nyelvű betlehemezés élő szokás
volt. Kernhoferé lehetett a gondolat, hogy az élő népi szokást bevigye a templomba s a betlehemes
játékot beillessze a karácsonyi misébe, s Zrunek volt Kernhofer eszméjének megvalósítója.
3. - A jászolállítás igen gyakori, sőt, talán általános is volt mind a szerzetes-, mind pedig a plé
bániatemplomokban. Szokása éppen úgy visszanyúlik a középkorba, amint az a Gyöngyösön is
tapasztalt szokás, hogy a kis Jézus szobrát Betlehemből hozzák, s az elhozatal előtt hozzáérintsék
az ottani kis Jézus szoborhoz, hogy így ereklyévé váljon.49
45
„in sanctuario ex parte epistola e regioné arulae Virginis Czestokoviensis est arula gatiosi Jesuli,
instar arcae, vei arculae facta, ab ante est in duobus lateribus vitro clausa; in ipsa arca stat effigies
Jesuli in veste alba talari auro exsuta, hinc inde vero statua B. Virginis et S. Josephi. A foris ad latéra
sunt pastores neo-natum Salvatorem suis muneribus, agnello et caseo, salutantes. In summitate
vero Angelus, quasi Gloria in excelsis Deo canens, et in manibus depictum tenens. Haec arula etiam
patronum habuit A.R.P. Georgium Kernhofer anno 1760, et ideo hac modalitate fabricata, ut
memorata arca tempore solemnium Natalis Domini removeri possit, et supra tabernaculum ... collocari, qua occasione, ut speciem stabuli Betlehemiéi referat, in locum stantis Jesuli, alter in cunis
jacens Jerosolymis allatus supponi solet. Ad mensam vero hujus arculae, ne interea, vacet, applicari
solet aliqua honesta imago, ordinarie S. Petri de Alcantera sub vitro existens". Uo. 34.
46
Vö. Victor G. GREEN, The Franciscans in Medieval English Life (1224-1348) Paterson, N.J.
1939 (Franciscan Studies XX.). 25-47 (The Friars and the Crowd), 1. elsősorban 35-36; Margit
SAHLIN, Etüde sur la Carole Médiévale. L'origine du mot etses rapports avec l'église. These pour
le 47
doctorat, Upsala. 1940. 181-182.
PÁSZTOR Lajos, A magyarság vallásos élete a Jagellók korában, Bp. 1940. Vö. elsősorban
6-21:
Via Salutis.
48
A gyöngyösi Ferenc-rendi kolostor Historia-domus-a I. 95-96.
49
Vö. többek között, Georg RIETSCHEL, Weihnachten in Kirche, Kunst und Volksleben,
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Az átnézett XVI. század végi és XVII-XVIII. századi jezsuita és ferences história domus-ok
szerint a nép nagyon kedvelte a jászolokat. A Buda-vízivárosi templomban 1743-ban a jezsuiták
nem tudtak jászolt felállítani, mivel nem volt reá elegendő pénzük: a história domus szerint
emiatt ez évben karácsonykor kevesebben járnak a templomba, mint más években.50 Nem ele
gendő azonban egyszerűen a jászol felállítása: a nép elvárja, hogy látványos legyen s hogy áhíta
tát elősegítse. Besztercebányán, 1721-ben a jászol kevésbé volt gazdag kiállítású, mint az előző
években, s a hívek elégedetlenkedtek miatta.51 A soproni ferences templom betleheme faragott
szobraival több jelenetet mutatott be, úgyhogy mindig sok nézője volt. „A század második felé
ben azonban egy szigorú felfogású házfőnök a betlehem felállítását megszüntette, mert állítása
szerint inkább a bámulat, mint az áhítat fokozására volt alkalmas".52 Sajnos az adat közlője, Bán
János, nem idézi forrását s nem közli az ide vonatkozó egykorú szöveget és így nem áll módunk
ban a betiltás hátterét és jelentőségét világosan megismerni. Nem tudni azt sem, hogy e betiltás
nál szerepe van-e vagy nincs a népi vallásos élet s annak szokásai iránt majdnem semmi megértést
sem mutató felvilágosodásnak.
Karácsonyt szokás volt nemcsak a jászol felállításával, de sajátos ünnepi szertartással is
megünnepelni. „Musica pia", „musica natalitia" tette sok helyen ünnepélyesebbé a szentmisét.
A Buda-vízivárosi templomban 1745-ben az iskolamester vezetésével „varias pastorellas" éne
keltek.53
A gyöngyösi betlehemes miséken kívül más templomban is előadott betlehemes játékot nem
ismerünk ugyan, de valószínű, hogy nem elszigetelt kísérlettel állunk szemben, hanem az szo
kásban volt másutt is. A vallásos színjáték, amely a középkor végén - részben elvilágiasodása
miatt - kikerült a templomból, a barokk korban úgy látszik ismét visszatért oda. Az ellen
reformáció győzelmével, amidőn új erőre kap a katolikus egyház, új életre kel a nép vallásos
élete, számos vallásos szokása is. A templomi színjátszás terén lehetséges, hogy az egyház a
kezdeményező. Övé lenne így az érdem, hogy az egyes ünnepnapok egyházi szertartásához
fűződő, azok jelentőségét és értelmét megelevenítő és magyarázó színdarabok kerülnek az
előadásra a templomokban, hogy így a hívek előtt minél jobban érthetővé váljék az egyházi
szertartás.
Az újkori templomi színjátszás magyarországi történetével még kevesen foglalkoztak. A meg
levő, egy-két elszórtan ismert adat is mutatja azonban, hogy az szokásos volt. így például tudjuk,
hogy a kassai jezsuiták minden évben nagypénteken a templomban színielőadást tartottak, amely
minden bizonnyal Krisztus kínszenvedéséről szólt.54 A soproni jezsuiták 1642-ben, karácsony
napján, bemutatott templomi színjátéka a világmegváltó újszülött kis Jézust ünnepelte. A sop
roni templomi színjátékról majd száz évvel későbbi időből, 1731-ből is van adatunk. A soproni
Szent György-templomban az Aprószentek napján előadott karácsonyi játékra az egész szentélyt
a betlehemi istálló mintájára alakították át.55
Amint a középkorban, úgy az újkorban sem maradhatott meg sokáig a templomi színjátszás.
A játékok kiszorulását a templomból több tényező is előidézte, egyházi és világi hatóságok egy
aránt közrejátszottak benne. A felvilágosodás szinte semmi megértést nem mutatott a népi val
lásos élet szokásai iránt. Magyar betlehemes játékokra vonatkozó tiltó rendeletet nem ismerünk,
de a Vízkeresztkor szokásos énekmondó és színjátszással kapcsolatos házszentelések betiltásáról
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nálunk is van adat.56 Külföldön mindenesetre voltak karácsonyi játékokra vonatkozó tiltó rende
letek is.57 A templomi betlehemes játékok valószínűen hamarabb megszűntek, mint a templomon
kívüli házszentelések. Utóbbiak egyes helyeken még ma is szokásban vannak, amint megmarad
tak sok helyen a templomon kívül a betlehemes játékok is. A templomból azonban fokozatosan
kiszorultak. A XIX. század végén már csak a hagyományokat jobban őrző Erdélyben, a székely
Nyáradremete közelében, Gyergyóremetén volt szokásban, hogy karácsony éjjelén a csendes
mise alatt fehér ruhába öltözött leányok eljátsszák az egész betlehemi színjátékot.58 Az ország
más vidékén már csak a nyoma maradt, hogy a betlehemes játék egykor a templomban is szoká
sos volt. így például a Nyitra megyei Menyhén, ahol a XIX. század második felében a karácsonyi
mise alatt olyan énekeket, köztük víg táncnótákat is énekeltek, amelyek betlehemes eredetre mu
tatnak. A menyhei szokás leírója, Kodály Zoltán, kifejezetten nem említi ugyan, leírásából azon
ban arra lehet következtetni, hogy a gyöngyösi magyar nyelvű betlehemes misékhez hasonlóan
egykor Menyhén is a mise állandó latin énekei közé trópusszerűen ékelték be a betlehemes éne
keket.59 Hasonló betlehemes nyomokat mutat az a XIX. század eleji kéziratos kántorkönyv is,
amelyre 1942 nyarán a szentantali ferences könyvtárban akadtam. Az itteni énekek az ismeretes
Zala megyei mindszentkáli karácsonyi énekekhez hasonlóak, részben meg is egyeznek azokkal.60
A felvilágosodás azonban csak a betlehemes játékok előadását szorította ki a templomból, a
régi, egykor a templomban is előadott játékok éneke és zenéje legalább részben, továbbra is meg
maradt, több helyen egészen máig. így például a Baranya vármegyei Püspökszenterzsébeten és
Bakócon még 1937-ben is olyan pásztordalt énekeltek karácsonykor - két, az angyalok szerepére
fehérbe öltözött, leány az oltár előtt térdelve, s hat, a pásztorokat megszemélyesítő fiú fenn a kó
ruson - amely egy betlehemes játék egész tartalmát felölelte.61
A betlehemes játékok és a templom egykori szoros kapcsolatát mutatja az is, hogy egyes helye
ken, mint például az erdélyi Lövétén, Homoród-Remetén és Istenesen, valamint Kalocsa vidé
kén, a betlehemesek még az 1930-as évek végén is a templomból indultak ki, s játékukat befe
jezve oda is tértek vissza.62 Az udvarhelyi Lövétén a betlehemezők mind karácsony éjjelén, mind
pedig az ünnep első napján teljes mezben részt vettek az ünnepi misén s csak délután kezdték
meg a házról házra járást.63
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy az, hogy a magyar nyelvű, betlehemes játékok elárulják
a templommal való egykori szoros kapcsolatuk, még nem bizonyítja középkori eredetük, s a kö
zépkori liturgikus misztériumjátékokkal való közvetlen kapcsolatuk.64 Az eddig ismeretes adatok
alapján úgy tűnik, hogy a magyar nyelvű betlehemes játékok egyházi, templomi kapcsolata csak
újkori, amint újkori eredetűek maguk a magyar betlehemes játékok is. Az újkori eredet azonban
nem zárja ki középkori összetevő elemek jelenlétét. Egy-egy jellemző összekötő Szál a gyöngyösi
betlehemes miséknél is visszanyúlik egészen a középkorig, mint például a trópus.65
A Credo kivételével, a mise állandó latin énekeinek (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus
Dei) nem hivatalos, a nép nyelvén szóló, szövegekkel, az ún. trópusokkal való bővítése középkori
szokás: a IX. században keletkezik az egyházi ének fellendülésével kapcsolatban, legelőször talán
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az észak-franciaországi bencés monostorokban, s onnan terjed el, Rómát kivéve, Európa-szerte.
Először csak egyes sorokat toldanak be az előírt latin szövegekbe, utóbb azonban már egész vers
szakokat s a szöveggel együtt önálló dallamok is kerülnek a liturgiába. Egyesek szerint időrend
ben a dallambővülés jelenik meg előbb, s csak utóbb változik meg a hivatalos liturgikus szövegbe
beillesztett részek nyelve is, amelv a latin helvett egyre inkább az anyanyelv lesz.
A trópusoknak igen nagy a jelentőségük, mivel fokozatosan belőlük alakul ki mind a nemzeti
nyelvű népének, mind pedig a liturgikus dráma s az anyanyelvű misztériumjáték is. Ekkor már a
kórus által kérdés-felelet formájában énekelt trópusokat mimikus ábrázolásokkal is összekötik.
Trópus, ún. párbeszédes trópus, mind a húsvéti, mind pedig a karácsonvi liturgikus dráma csírája
is/16 Mivel utóbb világi énekek és világias dallamok is kerültek be a trópusok révén a liturgiába,
a tridenti zsinat hatására a hivatalos egvházi liturgiából kimaradtak,'17 a nép körében azonban,
mint már jeleztem, továbbéltek.
Hogv a középkori magyar liturgiában mennyire volt elterjedve a trópus, még nem ismerjük,
mutatja azonban létezésüket az, hogy úgyszólván minden XVII. századi magvar egyházi énekes
könyvben, a kéziratos Turóczi Cantionale-ban s az első nyomtatott egyházi énekeskönvvben, a
Kisdi-féle Cantus Catholici-ban is, találunk ilyen trópusokat, s majd minden XVII. századi éne
keskönyvünkben ott van az „In dulci jubilo" kezdetű kedves, középkori eredetű karácsonvi ének
trópusos változata.'* E karácsonyi éneknek talán nemcsak népszerűségét, de régi eredetét is bizonvítja, hogy egyik tropizált változatát a XVIII. században a pozsonyi evangélikus templomban is
énekelték.'11'
4. - A középkori eredetű trópusos költészetre emlékeztet a két gvöngvösi betlehemes mise is.
Míg azonban a középkorban a Credo-ba sohasem kerülhetett trópus, addig mind a két gyöngyösi
misében a Credo-ba is beiktatódott egy-egy magyar nyelvű szakasz.
Az első mise Kyrie-]c nem bővült még trópussal. A Gloria-\a\ azonban kezdetét veszi a magyar
nvelvű trópusok sorozata, s ezzel megindul a betlehemes játék. Az első Gloria-l mindjárt követi
Menalka pásztor magyar nyelvű ébresztője: „Bátyáim kelyünk fel ..., gyorsan indulvunk el ...".
Nem tudja mire vélni a hangokat, hívja társait, nézzenek körül miért „van nagv zengés, tanyánk
nál éneklés". Miután azonban azok nem mozdulnak, egyik társukat, Miklóst küldi csak ki, hogy
az bírja távozásra a váratlan vendéget, mert ha tovább is zavarja őket, „megrudallyuk elhidgved,
majd megfogjuk üstökét, kedvünkre megragadgyuk két fülét". Azt hinnénk, Menalka a „Noszsza
Miklós, ugorj ki"-val egyik fiatal társukhoz fordul. Miklós azonban, kimenve a szállásról, így
kezdi mondókáját: „Az öreg pásztor én vagyok ...", majd kemény, parancsoló szavakkal szólítja
fel az idegeneket, mondják meg mit akarnak. A választ egész angyali kar adja, tudatva, hogy
nincs okuk a pásztoroknak semmi félelemre, „ma született új király", keljenek fel ezért ők is, sí
pot, dudát vigyenek, s siessenek a Gyermek köszöntésére.
Mialatt Miklós visszamegy társaihoz, az angyali kar a Gloria-t énekli el. Visszatérve Miklós
beszámol az angyalok híradásáról, s most már ő is biztatja társait, sietve menjenek az új királv
köszöntésére, s vigyenek neki ajándékot, lisztet, vajat, sajtocskát, majd Menalkával együtt mint
egy seregszemlét is tart felettük, beosztva, milyen sorrendben haladjanak. A seregszemléből kitű
nik ki milyen zeneszerszámhoz ért: „Első lészen András, mert igen jó dudás és furulvás. Mi juhászi módra ugorjunk nótára. Bartos is jó hegedűs, korsó mellett mint tűz, igen jól tud hozzá, ha
fehajtya. Utánnunk jön János, mert ő igen okos, Gyurka az izákkal, úgy szép musikával, indu
lvunk minnyájan a városban".
A következő jelenet a bölcső előtt játszódik le. Amikor a pásztorok megérkeznek, már ott van
„Bíró Uram", s először ő adja át ajándékait, körtvélyt és almát, s irgalomért könyörög a bűnö
sök, oltalomért és áldásért a nyáj számára.
«-Vö.
többek között YOUNG. i. m. passim, pl. I. 195., II. 5-24.
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''"Vö. KÖVESI Béla, Katolikus énekeink és énekeskönyveink a XVII. században, Kecskemét,
1903. 47; BARTA József, A magyar katolikus énekköltészet a XVIII. századig in Katolikus Szemle
1901. 617-627, 690-701, 799-815; (KISDI Benedek) Cantus Catholici, 1651. I-II, Bp. 1935 (Ma
gyar Irodalmi Ritkaságok. 35,38). -ATuróci kéziratos gyűjtemény a XVII. századból: Canüonale
et Passionale Hungaricum a Bp.-i Egyetemi Könyvtár kézirattárában van. Jelzete: A. 113.
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A nép naiv szemlélete, s gondolkodása, vallásos vonatkozásban is minduntalan megnyilvánuló
egyszerűsége, tréfakedve és humorérzéke, eddig is fel-felbukkant egy-egy jelenetnél, igazán
azonban a pásztorok bölcső körüli játékában mutatkozik meg, amint egymást zenére biztatják,
majd pedig kicsúfolják, mivel nem elég szépen játszottak. Mintha nem is a gyermek Jézus böl
csője körül állnának, hanem még odahaza, szállásukon szórakoznának. A zenés, tréfás hangot
azonban csakhamar komolyabb szavak váltják fel a Kisdedben megtestesült Isten világot meg
váltó szeretetéről. Hálát adnak neki, s átnyújtják ajándékaikat: vajat, mézet, tiszta lisztet, sajtot,
juhocskát, kövér báránvkát. Visszatér majd ismét a vidámság, az öröm: borral köszöntik fel a kis
Jézust és táncra perdülnek tiszteletére: „Lőrincz, hozd el a kulacsot, tölcsél abban finom bort,
úgy azután a Jézusnál járjunk vigan egy tánczot".
A tánc után az előbbi mélyebb gondolatok fűződnek tovább, de most már nem a Megváltó, ha
nem az ítélő Isten alakja körül: irgalmat és kegyelmet kérnek, hiszen mindnyájan bűnösök,
Ádám vétke óta. Majd ismét a bölcsőben fekvő Kisdedhez fordulnak, oltalmat kérnek, s jó utat,
a kecskék számára védelmet. A búcsúszavakat a Sanctus megszakítja, a latin éneksorokat eddig
minduntalan felváltó magyar énekek abbamaradnak, s egészen az Agnus Dei-ig csak a latin mi
seének hangzik fel. A mise betlehemes hangulata azonban nem szűnik meg most sem. A Benedictus alatt mintha a bárányok bégető hangjait hallanánk.
Az Agnus Dei-ve\ azután ismét felhangzik a dudaszó, s a pásztorok befejezik búcsújukat; bé
kességet, szép egészséget, szeretetet és örök üdvösséget kérnek. Szeretnék magukkal vinni a Kis
dedet is, hívják: „Ha eljösz utánnunk, majd tejecskét adunk, kalácsunk, pogácsánk, vagyon
gyenge sajtunk". Majd még egy nótát fújnak a kis Jézusnak, s „zengő muzsikával" tőle szépen el
válnak, Mária és Szent József szülői oltalmába ajánlva őt.
A betlehemes játékok általában két fő részre oszlanak: az angyali hírüladásra és az imádásra.
Az első gyöngyösi misében megtaláljuk mind e két fő részt, mind pedig az egyes fő részeket ál
talában alkotó jeleneteket is:
I. a) az angyali énekszó felriasztja a pásztorokat,
b) felkelés és az örömhír megtudása,
c) útnak indulás.
II. a) a Kisded üdvözlése és imádása,
b) ajándékozás, s a Kisded szórakoztatása zenével, tánccal,
c) búcsú, útnak indulás.
Hiányzik az igen sok betlehemes játékot bevezető és záró jelenet: a bekéretőzés és lefekvés, s
a háziaktól való búcsú és adománykérés. A hiány érthető is, hiszen e jelenetek szorosan össze
függnek a házalással, s nem alkotják a játék tulajdonképpeni részét. A játék szereplői az angya
lok, az öreg bíró és hét pásztor. A szöveg a pásztorokat egy-egy szóval jellemzi is: András „jó du
dás", Bartos „jó hegedűs és furulyás", János „igen okos", Gyurka „az izákkal" bizonyára a teher
vivő, Lőrinc a kulacsos, talán ő szereti legjobban a bort. Az „öreg pásztor", Miklós, alakja azon
ban nem azonos a későbbi játékokban gyakran szereplő, öreg komikus alakjával (a sz. József-áb
rázolás egyik változata). Ő, kora miatt, a pásztorok feje, s vezetője is. Menalka szavaiból arra le
het következtetni, hogy ő a legfiatalabb. „Bátyáim"-nak szólítja társait. Az öreg bíró részvétele
szokatlan a betlehemes játékokban. Itt sem szerepel végig, csak a bölcső körüli jelenetben, s ott
is önállóan, függetlenül, ami talán arra vall, hogy idegen, a betlehemes játékokba kívülről beke
rült elem.
A játéknak néma szereplői is vannak: a bölcsőben fekvő kis Jézus, Szűz Mária és Szent József.
Ezek azonban nem élő szereplők, hanem a betlehemes oltár bábfigurái.
Az első misével ellentétben, a második gyöngyösi misében nem találjuk meg a betlehemes já
tékok teljes szerkezetét; az egész játék csak egy jelenetből áll, mely a pásztorok bölcső előtti imá
dása. Az első magyar nyelvű betoldás itt már a Kyrie-hez kapcsolódik, s mindjárt örömet, s vi
gasságot fejez ki: azt a boldogságot, amelyet a pásztorok az újszülött kis Jézus látásakor éreztek.
„Kyrie, jó hír e', Betlehembe születe, Kyrie eleison, meny és föld teremtője, Kyrie eleison. Ejj,
bizony nékünk öröm e', Kyrie, jó hír e', tánczollyunk kedvünkre."
Az első játékban is kedves, hogy a pásztorok magukkal szeretnék vinni a kis Jézust. A második
mise magyar betlehemes szövegében a pásztorok szinte magukénak tekintik az újszülöttet, mint
aki átveheti egyik meghalt pásztortársuk, „Pestának vén attya" helyét. Magyar nyelvű betlehe
mes játékokban emlékezetünk szerint nem szerepel ily gondolat, tót játékokban azonban gya
kori. Üdvözlés és öröm, hála és kérő ének tölti be az egész misét, illetve az egész magyar nyelvű
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játékot. A pásztorok kérése nemcsak a földi életre, békességre, egészségre terjed ki, hanem a
mennyországra is: „Menyország útyát, szentek nyomdokát, add, hogy kövessük ...". A túlvilág
azonban, sajátos népi gondolkodással, a földi élet folytatása lesz: „Hogyha színed eleiben jutunk,
ottan vigadni fog kezünk, s lábunk, Ott lejtőzni tótul, éneklünk Jésuskának magyarul, németül,
morvául, oláhúl, deákul." Kifejezi ez ének, ha önkéntelenül is, valószínűen mindazokat a népi al
kotóelemeket, amelyekből a betlehemes játék összetevődött.
A Sanctus-sal, amint az első misében is, megszűnik a magyar nyelvű énekek sora, s csak az is
mét jellegzetesen népies Benedictus-t követő Agnus Dei-nél hangzik fel újra a pásztorok ez alka
lommal búcsúzó éneke.
A két gyöngyösi betlehemes játék szereplői - mint ily játékokban másutt is - angyalok és pász
torok. Utóbbiak neve közül csak egy, Menalkáé, mutatja a latin iskolajátékok hatását; a többi
mind magyar név.
Hallva vagy olvasva a gyöngyösi betlehemes játékok magyar szövegét, az az érzésünk, mintha
szoros azonosságokat tartalmazna más, hasonló játékok szövegével. A tüzetesebb vizsgálat azon
ban nem látszik igazolni ezt a feltevést. Míg egyébként nem ritka az egyes népi játékok szövegei
között verssorok, sőt egész versszakaszok, illetve hosszabb szövegrészek egyezését is felfedezni,
ez esetben nem ez a helyzet. De ha hosszabb egyezések nem is tudják igazolni a gyöngyösi szö
vegeknek más betlehemes játékokkal való szoros kapcsolatát, az első gyöngyösi mise magyar já
tékának a szerkezete, a játék fordulatai, s egyes szavaknak az azonossága mégis arra mutat, hogy
nem egyedülálló szöveggel találjuk magunkat szemben, hanem máshol is ismert magyar betlehe
mes játékok szoros rokonaival, ha nem is fakadnak egy tőről. S a rokonságnak többnek kell len
nie, mint a közös helyzet, vagy a közös gondolat adta szövegkapcsolat. így pl. Menalka pásztor
ébresztője („Bátyáim, kelyünk fel, Gyorsan indulyunk el", megegyezik sok betlehemes játék kez
dőszövegével: „Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el"); az angyali beköszöntő („Juhászok,
ne féllyetek, új hírt mondok én nektek" emlékeztet a Göcsej, Kikinda s más helyütt is ismert szö
vegre: „Hallátok? Új hírt mondok én Nektek! Pásztortársak, új hírt mondok"), a különböző ze
neszerszámokkal való útnak indulás (vö. pl. a tapolcai, csomafajai stb. játékokban előforduló
szövegeket. „Te meg Dadó hozd a dudád, Fújj majd neki szép víg nótát", vagy „Fújd András sí
podat"), az ajándékozás országszerte sok-sok változatban ismert szöveg. Amíg azonban legtöbb
helyen a népi áthagyományozáson keresztül maradt fenn a szöveg, addig a gyöngyösi játékok ere
deti népi szövegét valószínűen egy „poéta doctus" átformálta, s többé-kevésbé jól rímelő ritmu
sos versekbe öntötte. A szöveggel tehát ugyanaz történt, mint a két misének a zenéjével, amelyet
a komponáló Zrunek népi dallamok, népi motívumok felhasználásával írt meg. Amint azonban
a zenei résznél is vannak önálló alkotások, úgy a szövegben is akad több, független, „poéta doctus"-i munka.
Verstanilag az első gyöngyösi játék szövege a sikerültebb, szinte végig jó ritmusú, rímes sza
kaszokra tagolható. Menalka ébresztője háromszakaszos s 6-5-5 sorból áll. Az első szakasz 1-2,
4-5 sora Balassa „Katonaének"-ével cseng össze („Vitézek mi lehet E széles föld felett" - „Bá
tyáim kelyünk fel, Gyorsan indulyunk el"; „Holott kikeletkor A sok szép madár szól " - „Mert
most van nagy zengés, tanyánknál éneklés"). Az első gyöngyösi játék bevezető 4-6 sorával egyez
nek ritmusban és rímképletben a Szent Gergely napján (március 12.) egykor, országszerte szoká
sos gergelyjáráskor énekelt népének kezdősorai: „Szent Gergely doktornak, Híres tanítónknak,
Ez ő napján".70 Az öt-öt sorból álló második és harmadik szakasz negyedik sora az előző sor ér
telmét kiegészítő egy-egy szó mindössze. Az 1-2, 3-5 sorok párrímek.
Miklós angyalokhoz intézett beszéde két négysoros szakasz, visszatérőnmes. Az angyalok
éneke egészen tiszta csengésű három négysoros szakaszból áll: tizenkét sora 'nindegyik hét szó
taggal, párrímes. Miklós jelentése a hallottakról ismét három, egyező ritmusú szakaszra oszlik,
hat-hat sorral. A hangritmuson kívül, felépítésben, gondolatritmusban is kerek kis vers párrímelésű. Az utolsó szakasz negyedik sorában ugyan megbotlik a rím és a harmadik sor helyett inkább
az ötödik-hatodik sorral rímel, de a ritmus világosan elválasztja az utolsó soroktól. A hiba csak
egy nem gyakorlott verselő kis botlásának tekinthető.
Menalka és Miklós seregszemléje három hatsoros strófa. Az első szakaszban az 1-3 és 4-6 sor
ritmusa megegyezik Menalka ébresztőjének 4-6 sorával és a már említett „Szent Gergely doktor70
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nak" 1-6 sorával. A második és harmadik szakasz ritmusában egy-egy variánsát találjuk az első
nek; 4-6 soruk megegyezik, 1-3 soruk azonban, valószínűleg a zene miatt megváltozott annyiban,
hogy az első sorok hat-hat szótagszámához a második szakaszban hét, a harmadikban pedig hat
szótagszámú sor csatlakozik az eredeti négy szótagszám helyett.
Bíró Uram köszöntése ugyancsak három hatsoros strófából áll, csoport- és párrímmel. A rit
mus mellett megint szembetűnik a gondolati gazdagság, s a pompás belső felépítés. Az első sza
kaszban irgalmat kér „mert csak ez szükségünk" és az ajándékot ezzel adja át: „mert szegények
vagyunk". A második szakaszban magához hívja és oltalomként említi a kis Jézust, mert „mi bű
nösök vagyunk", míg a harmadikban az előző irgalomkérés és bűnösségbeismerés után, ezekkel
szinte lerakva minden terhet, megkönnyebülve meri kérni: „agyál minden jókat", áldást a nyájra,
az embereknek pedig egészséget és részt szeretetéből.
A Gloria végén magyar felkiáltást találunk a „Quoniam Tu solus sanctus" latin szavai után; a
hét sorra tagolható szöveg nem vers, hanem ritmusos próza. A jászol előtti zenés éneklés öt sza
kaszra oszlik. Az első nyolc sorból áll, a második és a harmadik szakasz három-három nyolcszó
tagú sorból. A szakaszokat megszakítja a dudaszó, amelyre az első a felhívást tartalmazza s mely
nek rossz eredményéről a másodikból értesülünk. A negyedik szakasz rímnélküli, négysoros. A
hétsoros ötödik szakasz ritmusa Amadé László egyik versével egyezik: „Én ezer bajomban is
- Ha még annyi volna is - Vigan élek": „Fújd meg Miklós hangossan, Hagy hallyák meg minyájan, Betlehemben". Amadé az első három sort más szöveggel megismétli - ami nálunk nincs meg -,
majd így folytatja: „Félre gondok, hoppot mondok - Ha sántán is - Hopp éjfélkor, hopp ebédkor
- Vacsorán is", aminek ismét megvan a megfelelője nálunk: „Fújd el tegnapi notádot - A Jésusnak, - Ezzel szerzez szép hírt s nevet - minnyájunknak". Ez utolsó négy sor megkettőzve szerepel
a jászol előtti zenélés szakaszában is. A szöveg után két sorban danázgatnak a pásztorok, talán
a „tegnapi nótá"-nak a dallamára.
A zenélést követi a jászol előtt, a Credo megfelelő szövegrészébe szőve, két szakaszban, az Isten
Fia földrejöttének csodáján való elmélkedés. Az első szakasz a szabályosabb, négy nyolcszótagú
párrímű verssorral; a második szakasz hat sorból áll, ugyancsak párrímmel, de különböző szótag
számmal. Az ajándékozás háromszakaszú, mindegyik négy sorból áll, visszatérő és csoportrímmel.
Ezt követi, de még ugyancsak a Credo-ban, az „et iterum venturus est" szövegrész kiegészítésére
kétszakaszos elmélkedés az ítélet felett, párrímekkel. Az egész pásztorjátékban ez a három betol
dás van (egy a Gloria-ban, kettő a Credo-ban), amely a játékkal kevésbé szorosan függ össze, s in
kább csak a latin miseszöveg magyar kiegészítésére szolgál - amelyre a középkori trópusok gyakori
példát adnak - , de mindháromra a jászol előtti jelenetben kerül sor s így a játék egységét nem
bontja meg: a betoldások szépen beilleszkednek az üdvözlés és az ajándékozás szakaszai közé.
A búcsúvétel újra háromszakaszos, négy, három, négy sorral, melyből az első ritmusban meg
egyezik a jászol előtti éneklés egyes szakaszával és Amadé „Én ezer bajomban is" kezdetű, fent
már idézett versével. Az első és a harmadik szakasz visszatérő, a második párrímű.
A táncot és a vigadalmat megfontolás követi: a pásztorok a kis Jézus oltalmát kérik. A meg
testesülés képe átalakul az utolsó ítélet drámájába; az ünneplés az Újszülött jászla körül előreveti
árnyékát annak a pillanatnak, mikor mint bíró kerülnek majd Krisztus elé, sietnek tehát már
most biztosítani oltalmát. Az eddigi könnyed hangnem komollyá változik: az ítélet, Ádám és az
eredeti bűn, az emberi esendőség, a kárhozás mint isteni megvetés vonul végig a két szakasz pár
rímű négy-négy során.
Majd a hangnem újra változik és immár búcsúzásra fordul a szó: a pásztorok kérik a kis Jézust,
hogy örüljön egyszerű ajándékuknak, vigyázzon rájuk és állataikra - bárányokra, kecskére - és
mutasson mindannyiuknak jó utat. A búcsúzó szöveg három szakasza, kettő négy és a középső
három sorral, pár- és visszatérő rímeivel, átvezetőt képez az ítéletre való emlékezés és az Agnus
Dei között. Ez utóbbit megelőzően ismét danázgatnak a pásztorok.
Az oltalomkérés után az Agnus Dei szavaival, „Ó szelíd báránka, bűnöknek rontója", folytatják
a játékot, parafrazálva az első szakasz hat párrímű sorában a liturgikus szöveget s a második sza
kasz ugyancsak hat, az utolsó szavaiban tisztán összecsengő, sorában befejezik a búcsúzkodást.
Az útrakelés szövege hat szakaszra oszlik. Az első és a második négy-négy keresztrímelésű sor
ban ugyanolyan ritmussal épült, de a másodikban, valószínűleg a zenének megfelelően, a kereszt
sorok szótagszáma változik. A további három szakasz szintén négysoros: a harmadik és a negye
dik páros rímű, míg az ötödik és a hatodik szakaszban nem szabályosan követett keresztrímelést
találunk. Az utolsó szakasz csak három sorból áll.
423

Amíg az első gyöngyösi betlehemes szöveg verstanilag is értékes, jó ritmusú, szépen rímele
szakaszokra oszlik, addig a második szöveg ritmikailag sokkal kezdetlegesebb, rímeiben döcögőbb. Egyes szakaszok belső felépítése azonban olykor itt is figyelemre érdemes, így pl. a Glóriá
ba ékelt „Ó kisded gyermeske" kezdetű versé. Itt először csak szeretetükkel veszik körül, óvják
esőtől-széltől az Újszülött Istenfiút, majd megkomolyodik a pásztorok hangja, kérik, sőt „aján
dékkal intünk" mondják, hogv a halál után lelkük boldogságot találjon, a harmadik szakaszban
pedig a bűnbocsánatkérés mellett ígéretére emlékeztetik - „mit igirtél, add meg" -, s halál utáni
boldogságuk az Isten látásában remélik: „holtunk után Menyben, add lássunk lelkünkben". E
gondolatot folytatják még egy újabb könyörgésben is. Mennyországba kérezkedésük középső
szakaszának (3-5 sor) ritmusa megegyezik az első játék Menalka ébresztőjével, a seregszemlével
és a „Szent Gergely doktornak" kezdetével.
Az ítéletről szóló elmélkedésük, az első miséből már ismert módon, ismét a Credo „descendit de
Coelis" szavaihoz kapcsolódik. Érdemes összehasonlítani a két játék azonos tartalmú, azonos gon
dolatú szövegét. Az elsőben röviden és tömören az emberi gyengeségre hivatkozva, mely Ádám
vétkének következménye, kérnek irgalmat, szabadulást a megvetés elől, s jutalmat, míg a második
játékban, hosszan részletezve, Jézus földreszállását idézik fel, emlékeztetve „születésedre, gvermekségedre", s ezért kérnek az ítéletkor üdvözülést, a szentek nyomdokainak megismerését.
Az Agnus Dei-be illesztett magyar szöveg két tökéletesen gördülő, azonos szótagszámú, négy
négy sorból álló szakasz, párrímmel, amely az „Istennek báránnyá" fogalmából nem a bűnbocsájtót, hanem a „bárányt" emeli ki, mint az állatok védőjét, s oltalmat kér a juhokra.
A „Dona nobis pacem" szavaira, a Gloria-hoz hasonlóan magvar rímpárok felelnek: „Danana
-agy ma; pacem-szépen, szívesen, ellenségem, lelkem, kérésem; Danana-jó volna, agyál ma".
A két gyöngyösi misének zenei szempontból való tanulmányozására és ismertetésére Rajeczky
Benjámint és Szabolcsi Bencét kértem fel; szíves véleményüket itt is köszönöm.
Rajeczky szerint ha a miséket egy szóval akarjuk jellemezni a népszerű, karácsonyi hangulatot
tükröző „pasztoralisnál" alkalmasabb jelzőt kell használnunk. Találóbb a „ruralis" szó. Ezt a ter
minust használták általában a XVIII. századi, különösen dél-németországi kis szerzők falusias
hangokat megütő, technikában és választékosságban egyaránt kis igényű, különben is a kis vidéki
énekkarok számára komponált miséik jelzésére. Szerzőnknek is a falusias jelleg idézése adta meg
a jogot, hogy karácsonyi dallamegyvelegből állítson össze misét és a többszólamúságot leginkább
duda-kvinttel pótolja.
Az előzőekben láttuk, hogy több adat van, amely a betlehemes játékok, illetve betlehemes
énekek és a karácsonyi éjféli mise közti kapcsolatra utal. Kodálv Zoltán is azonban a Nyitra me
gyei Menyhe szokásáról csak annyit tud megállapítani, hogy a Gloria-ban és Credo-ban víg tánc
nóták (az utóbbiban a közismert Kánai-menyegző-dallam) is szerepeltek, a Kyrie-t pásztorjáték
szöveggel énekelték (valószínűen a „Mennyből az angyal" dallamára), továbbá, hogy ugyancsak
pásztorjátékokra való szövegeket használtak az Offertoriumra és Úrfelmutatásra is.71 Hogy ezek
nek a miséknek zeneileg mennyire egységes benyomást keltő formájuk lehetett, azt már nemigen
tudjuk megállapítani. Hazai katolikus liturgiánk eléggé szigorú purifikálása és egységesítése
ugyanis annyira haladt, hogy nyolcvan évre visszamenőleg sem tudjuk megállapítani, milyen le
hetett az a karácsonyi, különösen éjféli misei templomi vigasság, amelyről az öregek beszélnek.
Zrunek két miséje most úgy látszik feleletet ad erre a kérdésre is. Mind a két mise ugyanis nem
más, mint „víg táncnóták" sorozata, amelyet a szerző úgy igyekezett egyházi énekekkel és műzenei részletekkel tarkázni, hogy az egyhangúságot lehetőség szerint elkerülje. Már ezért is
mondhatjuk őket zeneileg érdekesnek és közzétételüket szükségesnek. Az a körülmény pedig,
hogy ezeknek a dallamoknak forrása északi szláv szomszédságban keresendő, a miséknek a hazai
érdeklődéskört túllépő jelentőséget is ad.
Sajnos, zenei ismertetésünk a leglényegesebb pontban, a dallamok kiderítésében csak hozzáve
tőleges és ezért ideiglenes lehet, mert a cseh és szlovák források a nehéz körülmények miatt nem le
hetnek kéznél. Meg kellett elégednünk azzal, hogy a figyelmet felhívjuk a megoldás irányára.
A felhasznált dallamok legnagyobb része abba a pastorale csoportba tartozik, melyet Bárdos La
jos a következőkkel jellemez: dúr hangsor, az ötödik fok gregorián értelemben domináns, egysze
rű, népies ritmika, a kanásztánccal rokon hétszótagos képlet, bizonvos „pásztori" instrumentális
71
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karakter.72 Adatok híján, a kölcsönzést csak kevés dallamról tudjuk kimutatni. Az első Gloria et
in terra-yd a nálunk is közismert „A kis Jézus megszületettének variánsa; ugyancsak az első mise
Dona nobis pacem rondójának másodtémája („nossza még egy nótát Gyura") a Kájoni kódex
Apor Lázár táncának első részével, illetve a népi gyűjtésből „Hidló végén" szövegű táncdallam
mal rokon.73 Bárdos Lajos fentebb idézett cikkében, Koncz Gábor74 pálos 1771-es gyűjteményé
ből közölt „Jertek frissen pásztorok" kezdete szerzőnk első miséjének Credo-)ában is sorkezdő.
„Most azért hálát agyunk"; a jellegzetes 3-VII-l sorzárás számtalanszor előfordul mind a két mi
sében. A második Gloria (Cum Sancto Spiritu) és Benedictus (basszus) talán tudatosan utal a né
met területen is közismert „Nesem vám noviny" cseh karácsonyi énekre.
Gyűjtemények segítségével bizonyára nem is egy tucat dallam származása kimutatható: kará
csonyi énekek és dudadallamok között lesz a helyük. Nem valószínű, hogy a szerző maga kompo
nálta őket ún. népies modorban. Feltűnő, hogy egyiket sem találjuk meg a ma ismeretes magyar
betlehemesekben (az első Gloria „Bátyáim kelyünk fel"-sora valószínűleg a dallamkezdeti hason
lóság miatt kapta ezt a szöveget). Arra kell következtetnünk, hogy az idegen származású szerző
dallamait is idegenből hozta.
A zenei anyag egy másik része (I. mise Kyrie, Christe, Gloria, Quoniam, Credo, Qui propter
nos, Et incarnatus, Crucifixus, Benedictus; II. mise: Kyrie bevezetése, Christe, Gloria, Laudamus
Te, Gratias agimus, Quoniam, Credo, Qui propter nos, Et incarnatus, Crucifixus, Et resurrexit,
Sanctus, Osanna, Benedictus) stílusban merőben elüt az előbb tárgyalt dallamcsoporttól: a kora
beli műzenében gyökerezik. Vajon a szerző saját kompozícióit kell-e bennük látnunk? Nem felel
hetünk határozott igennel. Ha összevetünk olyan részleteket, mint a Sanctus bevezetései, vagy az
első Gloria laudamus Te - Adoramus Te és a hozzá hasonló átvezető részeket, pl. az Et incarnatus
esí-tel, igen nagy értékbeli különbségeket találunk az egyes részek között. Vegyük még hozzá a
második mise Christe-]ét (hangszeres darab később megszövegezve), vagy a második Credo Et in
carnatus - Crucifixus-át (egy dallamra két elütő tartalmú szöveg), nem valószínűtlen az a követ
keztetésünk, hogy a szerző, illetve kompilator szívesen felhasznált olyan darabokat, melyeket ta
lán más misékben, vagy nem is egyházi zenében megszeretett. Ebből nem következik, hogy ze
neileg járatlan emberrel állunk szemben. Az első Gloria megszerkesztése, általában, a zárórészek
felépítése jó zenei érzékre vall, mely a legegyszerűbb hangnemkeretek között is változatosságot
tud teremteni a dallamok, ritmus, illetve tempó alapján való, csoportosítása által. A számozott
basszus kezelése a gyors lejegyzés okozta hibák mellett is gyakorlott, bár nem nagy műveltségű
muzsikusra enged következtetni.
Szerzőnket leginkább a két Benedictus alapján tarthatjuk önállóan komponáló zenésznek is.
Mind a kettő a fentebb említett rurális misék naiv, majdnem triviális, esetlenül népieskedő modo
rát árulja el (lásd még a második Gloria Domine Deus-a előtt a kanásztülök-utánzást) és minden
esetre zenészi fantáziáról tanúskodik.75
Szabolcsi szerint a betlehemes misék magyar zenetörténeti jelentőségét talán azzal foglalhatjuk
össze a legtömörebben, hogy első (s máig egyetlen) példái a betlehemes népi dallamok miseszerű
összefüggesztésének, általában népi dallamok ciklikus összefoglalásának. Egyes dallamok rokon
ságát későbbi gyűjtésekből ismerjük, sőt abban a menyhei kéziratban, amelyet Kodály Zoltán is
mertetett három évtizede,76 bizonyos összefűzési törekvésnek is nyoma van, de a forma sehol
nem öltött ennyire kész és zárt formát, a teljes mise klasszikus, amellett rendkívüli lehetőségeket
nyújtó formáját. A kor ilyen irányú ébredő érdeklődését egyébként már azok a karácsonyi dalla72
BÁRDOS
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Lajos-, Magyar karácsonyi dalok a XVIII. századból in Zenei Szemle, 1929. 56-62.
* [Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Kájoni kódex (Csíkcsobotfalvi kézirat a XVII.
századból. 1634-1671.) a második világháború végén a háborús károk következtében elveszett.
Vö. A Magyar Népzene Tára, szerk. BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán, II. Jeles Napok, Bp.
1953. 1233. - Kájoni János kiadásban is megjelent énekeskönyvére (Cantionale catholicum, régi
és új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek, dicséretek, zsoltárok és Utániak, Csíksomlyó, 1676);
vö. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp. 1964. (A ma
gyar
irodalom története II.) 319.]
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A „Cantilena per R. Patrem Gábrielem KONCZ Ord. Sti Pauli Primi Eremitae. 1771" A Bp.-i
Egyetemi
Könyvtár Kézirattárában van.
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mok sejtették, amelyeket néhány évvel Zrunek után ugyancsak egy magyar vidéki pap, Koncz
Gábor pálos szerzetes gyűjtött össze kéziratában.77
Magábanállóan érdekes a két pásztormisében az a technika, amellyel a szabadon variált népi
dallamokat beékeli a németes rokokó keretanyagba, abba a délnémet s éppen cseh-morva zenei
ségbe, amely latin szövegei mellett is éppoly népies szövésű akár a magyar. Menüett- és kolomejka-ritmus (I. mise: Gloria; II. mise: Credo, ill. I. mise: Kyrie) zavartalanul találkoznak, mixolys és lyd népi hangnemek (I. mise: Kyrie, Gloria, Credo, II. mise: Credo) harmonikusan si
mulnak a dúrmelódiákhoz, a regősének-szerű magyar tematika (melyben még a kvart-transzpozí
ció is előfordul: II. mise: Kyrie és Dona) könnyen találkozik a népies osztrák-latinnal. Valóban
szinte programszerű a II. mise Credo-jának ez a szövegrésze: „ottan vigadni fog kezünk, s lábunk,
ott lejtőzni tótul, éneklünk Jézuskának magyarul, németül, morvául, oláhúl, deákul ..."; s ez a
bátor népi szellem nem riad vissza az olyan naiv-profán bizalmaskodástól az isteni Gyermekkel,
amilyen az I. mise Benedictus-ának a bégetése, vagy a II. mise Gratias-ában Jézusnak bojtárrá in
vitálása, s amely már-már a nyugati középkor híres táncmiséinek határát súrolja.
Újszerű ebben a keretben a hangszerek megszólalása is (orgona mindkét misében, orgonaszóló
a II. mise Et resurrexit-jében, Tuba pastorum, mint basszus-hangszer az I. mise Credo-\a végén
és Agnus-ában) még hangszertréfára is sor kerül (az I. mise Gloria-ja végén).
Ami talán legjelentősebb a két pásztormisében az a tematikus összefüggesztés és visszatérés
érett, magasfokú, művészi készsége, amely az I. mise Gloria-jában és Agnus-ában a refrénes
rendszerű szerkezetig is eljut. Alább rövid áttekintését adjuk a motivikus összefüggesztés tervé
nek: az I. mise Kyrie-\e visszatér a Gloria-ban („Bíró uram: Irgalmazz minékünk") és az Agnusban („Ó szelid báránka"); Gloria-\a („Fújd meg tehát"), a Credo végén („Már mi tehát") és {Qui
tollis) az Agnus-ban; Credo-]a a Sanctus-ban; Agnus-a a Gloria-t (Qui tollis) és Kyrie-t rekapitulálja; a II. mise Credo-]a a Gloria-bó\ idéz („Még az vagyon" - Credo - „Hogyha színed elei
ben"); Sanctus-a ugyanerre tér vissza; Agnus-a a Gloria-bó\ merít (Qui tollis, Ó kisded gyerme
kecske) és Dona-\a a Kyrie-re tér vissza.
Hogy mindez tervszerű, művészi munka, öntudatos kompozíció, ahhoz kétség sem férhet. A
magyar zene első formaművészei nemcsak a népdalok és históriás énekek névtelen énekeseiből
kerültek ki, hanem szegény vidéki plébániák és kolostorok egyszerű lelkészei, fráterei és orgonásai közül is.
A két magyar betlehemes játék szövege
I.
Tutti Andante: Kyrie eleison etc.
Solo Andante: Christe eleison etc.
Solo Angeli: Gloria.
Menalka Pastor:
Bátyáim kelyünk fel.

Menalka Pastor:
Mert most van nagy zengés,
tanyánknál éneklés,
vigyázzatok.

Angeli: Gloria.

Angeli: Gloria.

Menalka Pastor:
Gyorsan indulyunk el.

Menalka Pastor:
Noszsza Miklós ugorj ki,
lásd meg ki van odaki,
minket ne háborgasson
szálláson,
itten ne parancsollyon.

Angeli: Gloria.
Menalka Pastor:
Mennyünk sietséggel.

77
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Angeli: Gloria.

Közzétette BÁRDOS Lajos, i. m. in Zenei Szemle, 1929. 56-62.

Ha ő nékünk nem enged
megrudallyuk, elhidgyed,
majd megfogjuk üstökét
kedvünkre
megragadgyuk két fülét.
Angeli: Gloria etc.
Miklós:
Az öreg pásztor én vagyok,
jól rám hallgassatok.
Küldettem a' társaimtúl,
hogy ti mit akartok.
Ha ti meg nem mongyátok,
azzal nem gondolok,
majd az oldalatokon
görcsös bottal dudállok.
Angeli: Gloria etc.
Juhászok ne féllyetek,
új hírt mondok én néktek.
Ma született új király,
kit szélles világ csudál.
Ma akit ti vártatok
s régen óhajtottatok,
Betlehemben született,
dütsősége megjelent.
Azért ti ne késsetek,
csak őtet tisztellyétek,
szép musikát tegyetek,
sipot, dudát vigyetek.

vigyünk ajándékocskát,
lisztet, vajat, sajtocskát.
Sietséggel tehát menyünk,
őtet látni igyekezzünk,
szép ajándékokat vigyünk
és az új királyt köszöntsük.
Betlehemben keressük,
ottan őtet tisztellvük.
Tutti: Domine Deus etc.
Menalka és Miklós:
Pásztorok minyájan
legyünk egy tanácson
az út felől.
Első lészen András,
mert igen jó dudás
és furolyás.
Mi juhászi módra
ugorjunk nótára.
Bartos7s is jó hegedűs,
korsó mellett, mint tűz,
igen jól tud hozzá,
ha felhajtva.
Utánunk jön János,
mert ő igen okos,
Gyurka az izákkal,7y
ugy szép musikával
indúlyunk minyájan
a városban.
Tutti cum tuba pastorum: Qui tollis etc.

Tutti: Gloria etc.
Miklós:
Már az dolgot elvégeztem,
és mit hallottam, jelentem.
Az angyalok hozzánk jöttek,
a gunyhónál énekeltek.
Dütsőség az Istennek,
békesség az embernek.
Messiás már elérkezett,
Máriátul születetett,
de mivel nagy szegénységben,
értünk vagyon nagy ínségben,

Bíró uram:
Irgalmazz mi nékünk,
mert csak az szükségünk,
téged szépen kérünk
ártatlan kisdedünk.
Körtvélyt, almát adunk,
mert szegények vagyunk.
Ó szelid bárányunk
és kegyes Jésusunk,
mi jöttünk tehozzád
és te jöj mi hozzánk,
mi bűnösök vagyunk,
te légy mi oltalmunk.
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Bartos régi személvnév. A Bartholomaeus becéző alakja. Vö. BALASSA József, A Magyar
Nyelv Szótára, I. Bp. 1940. 52.
79
Ma már nem használt szó. A latin saccus, vagy a német Sack szóból ered. Vö. SZARVAS
Gábor-SIMONYI Zsigmond, Magyar Nyelvtörténeti Szótár, I. Bp. 1890. 1634.
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Vedd ajándékinkat,
agyál minden jókat,
áld meg az nyáj unkát,
szép sereg juhunkat,
minket egésségben
tarcs meg szeretetben.
Solo sine organo: Quoniam tu solus etc.
Szent, te legszentebb
menyei szentek közt
ó kis Jésus.
Mi áztat jól tudgyuk
és igazán vallyuk,
hogy Te Mesiás vagy
és szent vagy
Jesu Christe.

Tutti: Credo etc.
Solo andante: Qui propter nos etc.
Melly nagy csuda, hogy az Isten
mi érettünk emberré lett,
emberek közt vagyon itten,
Máriátúl születetett.
Vallyon mond meg Jésuska,
ó te szelid báránka,
miért te úgy szerettél,
hogy hozzánk lejöttél,
látogatni, megváltani
és boldogítani.

Tutti: Cum Sancto Spiritu etc.

Tutti tardissime: Et incarnatus est etc.

Fújd meg tehát ahogy tudod
trombidádot,
majd Gyurka is előhozza
furulyádot.
Hic inflatur tuba pastorum, sed non bene.
De hiában annyi csuhát
elszaggattál,
az mikor te a musika
után jártál.

Most azért hálát agyunk
s ajándékokat nyújtsunk,
vajat, mézet, tiszta lisztet
és néki sajtot agyunk.

Noszsza próbáld meg mégegyszer,
ha jól fújod, akár kétszer,
adok egy bütykös pálinkát.
Inflatur secundo similiter.

Tutti Crucifixus etc.
Martzi hozz egy juhocskát
és egy kövér báránkát,
köszöntsd azzal Jésuskát,
a' született új királyt.
Lőrincz hozd el a' kulacsot,
tölcsél abban finom bort,
úgy azután Jésusnál
járjunk vigan egy tánczot.

Ó jaj kérlek csak hagy békét,
mert nem adnék egy vad körtvélyt
ilyen csúfos musikáért.

Tutti: Et resurrexit etc.
Solo: Et iterum venturus est.

Hozd el Miklós a' te
penyéses dudádot,
mert te billegtetni
áztat jobban tudod.

Midőn ítilni,
fogsz hozzánk jönni,
kérünk irgalmas
és légy jutalmas.

Inflatur tertio, sed bene.

Tudod, hogy elestünk,
Ádámban vétkeztünk,
azért tehát légy kegyelmes,
kérünk téged, hogy meg ne vess.

Fújd meg Miklós hangossan,
hogy hallyák meg minyájan
Betlehemben.
Fújd el tegnapi nótádot
a Jésusnak,
ezzel szerzez szép hírt s
nevet minyájunknak.
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Dana, dana, dana, dana, dajdom,
dajdom, dana, dana, Amen.

Tutti: Et vitám etc.
Mármi tehát kegyes Jésus visszatérünk.
Amint tőllünk kitelhetett kedveskettünk.

Kedves légyen ajándékunk,
mellvet szivessen nyújtottunk.

Lőrincz a vén Jósefnek
adgy egy pint bort szegénnek.

Már oltalmazz és igazgass,
mi nékünk jó utat mutass
és Darányinkra jól vigyázz.

Már itt hagyuk Jésusunkat,
kegyes Pásztorunkat.
Mi az útra elindulunk,
bárányinkhoz futunk.

Téged kérünk szép Jésusunk,
légyen gondod ketskére,
ne légyen kár ezekbe,
ezeket őrizzed Mesiássunk.

Azért kérünk Szűz Mária,
vigyázz Szent Fiadra.
Oltalmazzad ó Szent Jósef,
hív atyai módra.

Dana, dana, dana, dana, dajdom, dajdom.
Tutti: Dona nobis pacem, etc.
Tutti: Sanctus etc.
Solo sine organo: Benedictus etc.
Tutti (Tuba pastorum): Agnus Dei etc.
Ó szelid báránka,
bűnöknek rontója,
agyál békességet
és szép egyességet.
Kérünk szeretetet
s örök üdvösséget.

Te pedig dícsírtessél Atya Isten,
hozzánk küldött Szent Fiadért,
mindörökké Amen.
Dona, dona, dona, dona pacem, pacem.

Tutti Andante: Kyrie, Kyrie eleison etc.
Már mi elbúcsúzunk
tégedet itt hagyunk,
ha eljösz utánnunk,
majd tejecskét adunk,
kalácsunk, pogácsunk,
vagyon gyenge sajtunk.

Solo Allegro:
Kyrie jó hír e'
Betlehembe születe
Kyrie eleison
Meny és föld teremtője

Tutti: Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Solo:
Noszsza még egy nótát, Gyura,
Jésusunknak fújjunk,
azután pediglen visza
az útra indúllyunk.

Kyrie eleison
Ejj bizony nékünk öröm e'
Kyrie jó hír e'
tánczollvunk kedvünkre.
Solo Secondo:

Solo:

Kyrie, jó hír e'
Ma lett föld üdvössége,
Kyrie eleison
mert megtestesült Ige.

Jó étzakát Mesiásnak
minyájan mongyunk
és úgy zengő musikával
tőlle szépen elvállyunk.

Kyrie eleison
Én nékem megjelentette,
Kyrie, jó hír e' ^
hogy földre lejőve.

Tutti: Dona nobis pacem, etc,

Tutti:

Solo:

Kyrie, jó hír e'
Máriának gyümölcse,
Kyrie eleison
Szentléleknek ereje

Tutti: Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

És te öreg Bartus,
légy úti kalahuz,
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Kyrie eleison
megjelent emberi testbe.
Kyrie, jó hír e'
öröm szál szivünkbe
e-e-e-e-e-e-leison.
Solo Andante: Christe eleison etc.
Solo: Gloria.
Tutti: Gloria.
Solo: Gloria etc.
Tutti: In excelsis etc.
Tutti: Et in terra etc.
Solo: Laudamus te etc.
Ó Jesus dicsírünk
s nagyon örvendezzünk,
hogy eljöttél.

Kiknek nagyok füli,
Unigenite,
mint a többieké,
Jesu Christe,
hajcsd a folyóvízre,
az itatóhelyre, e-e-e-e.
Do-Domine Deus,
légy tehát kalahusz.
Agnus Dei,
juhokat vezetni,
Filius Patris,
tanuld Gáspártúl is,
több pajtásidtúl is, i-i-i-i.
Tutti: Qui tollis etc.
Solo:

Ma halt meg nálunk
egy pásztortársunk,
Pestának vén attya.
Ha el akarsz jönni,
birkákét őrzeni,
meleg tejet inni,
jöjj el.

Ó kisded gyermeske,
gyenge csemetétske,
fogj bundát, ha fázol,
kankót8", hogyha ázol.
Immár téged kérünk
s ajándékkal intünk,
midőn elvál testünk,
légyen boldog lelkünk.

Az árnyékba ülni
bundádra ledűlni
juhoknak fütyölni
jöjj el!
Ó szép Jésus.

Vétkeink bocsásd meg,
mit igírtél add meg,
holtunk után Menyben
add lássunk lelkünkben.

Tutti: Gratias agimus tibi.

Solo: Quoniam tu solus Sanctus etc.
Tutti: Cum Sancto spiritu in glória, Amen.

Csak értsük, hogy kedved van
juhok után,
mingyárt első lészez az hegy
oldalán,
furolyával megajándékozzunk
és táskával.

Még az vagyon
amiért könyörgünk.
Menyország ajtaján
midőn zörgünk,
mondgyad: szerelmesim,
jöjjetek kedvesim.
Ez szükségünk.

Solo:
Do-Domine Deus
Júh lesz alattad húsz.
Rex coelestis,
avagy legalább tíz.
Deus Pater,
hogyha valaki kér,
öld meg melyik kövér, e-e-e-eDo-Domine Fili,
x,l

Ottan három nótát
egy szívvel mondunk
és három személyben
egy Istent áldunk.
Dojdom, dojdom, dojdom,
Dudanom. Amen. Amen.
Credo in unum Dei etc.
Solo andante piano: Qui propter nos etc.

Ma már nem használt szó, jelentése szűr. Vö. SZARVAS-SIMONYI, i. m. II. Bp. 1891. 96.
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Kisded Jézuska,
Atyának fia,
ma hozzánk lejött,
testben öltözött,
hogy szemlélne.
Elhatta Attyát
s választa Anyát,
hogy az ember
el ne veszne.
Értünk ember lett,
értünk szenvedett,
hogy Istenhez vezethetne.

hej, hej, hej, hej, hej.
Amen. Amen.
Tutti: Sanctus etc.
Tutti: Osanna etc.
Solo: Benedictus etc.
Tutti: Agnus Dei etc.
Solo:
Istennek báránnyá,
Egek adománya,
juhoknak jó telet,
agyál sűrű tejet.

Szentlélek ereje,
Mária gyermeke ma születik.

Farkasoktúl tarcsd meg,
bárányokkal áld meg,
hidegben ápolgasd,
szelekben takarkasd.

Crucifixus etiam etc.

Solo:

Születésedre, gyermekségedre
kérünk emlékezz.
Ha ítílet lesz,
ne bány erőssen
velünk, keményen,
hanem üdvözíts
útban igazíts.
Menyország utyát,
szentek nyomdokát
ad hogy kövessük
s megismerhessük.

Dona, danana
Te békességet agy ma.
Dona nobis pacem,
mi kérünk téged szépen,
dona nobis pacem,
üdvözíts minket szívesen,
dona, danana, dona, danana
dona, danana,
mert ez bizony jó volna.
Dona nobis pacem,
űzd el az ellenségem,
Dona nobis pacem,
hogy el ne vészen az lelkem.
Dona, danana, dona, danana,
dona, danana.
Csendességet agyál ma.
Dona nobis pacem,
Halgasd meg szép kérésem.
Dona nobis pacem,
téged szépen kér az lelkem.
Dona, danana, pacem.
Dana, dana, dana, dana,
dana, dana, dana-na.

Solo secondo: Et incarnatus est etc.

Tutti: Et vitám etc.
Solo:
Hogyha színed eleiben jutunk,
ottan vigadni fog kezünk s lábunk.
Ott lejtőzni tótul, éneklünk
Jesuskának magyarul, németül,
morvául, oláhúl, deákul.
Ne nézünk másokra,
zengjünk illyen módra.
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ÉSZREVÉTELEK ÉS JEGYZETEK A KOTTÁK KIADÁSÁHOZ
Az eredeti kéziratban a két mise 29 lapot foglal el. Zrunek, eltérően a jelenlegi kiadástól, nem
mindig jelzi a legato-íveket. Minden hiányt pótló vagy pedig módosító jel a hangjegy felett talál
ható. A két mise kottájára vonatkozó jegyzetekben részben Rajeczki Benjamin megjegyzéseit
követem.
II. lap 2. sor 2. ütem: sic!
3. sor 2. ütem: a basszusban hibásan G-d.
V. lap 1-2. sor: a basszusban a „d" hiányzik.
VI. lap 7. sor: a sor elején a 2-ik kereszt hiányzik.
VII. lap 1. sor 8. ütem: a kéziratban „e-d-d" (mi-re-re) az „e-e-d" (mi-mi-re) helyett.
8. sor 4. ütem: a kéziratban a feloldójei tévesen a „h" előtt.
2. sor elején a feloldójei hiányzik.
10. sor végén az „Amen"-re nincs sem kotta, sem ütem.
11. sorban és a következő lap első sorában esetleg cisz a dallam egész első felében, míg a máso
dikban feloldva.
VIII. lap 3. sor 4. ütem: a kéziratban feleslegesen áll az ismétlőjel, valószínűleg az ismétlődő
dallam hatására.
6-7. sor: a kéziratban a „b" hiányzik, illetve csak a 6. sor 5. ütemében van jelezve.
IX. lap 1. sor 1. ütem: a „b" hiányzik.
1-3. sor: cisz hiányzik.
2. sor: a szövegből a második „te" valószínűen kihagyandó.
4. sor 2-3 ütem: a basszusban az „a" felett a kereszt hiányzik.
4. sor 4. ütem: sic! a „factus" fölé valószínűen gisz kellene, amint a 2. ütemben.
4. sor 2. ütem: a „b" hiányzik.
6. sor 2. ütem és a 7. sor 1. ütem elején a „b" hiányzik. A kéziratban csak a 6. sor 5. ütemében
van egyszer jelezve.
X. lap 3. sor 5. ütem: a kéziratban: „aurexit"; recte „resurrexit". •
6. sor 9. ütem: a kéziratban az ütemek első negyede mellett is pont; tévesen.
XII. lap 2-3. sor: a „pleni sunt" 3. és 4. ütemének basszusa „G-d", „d-a" helyett.
7. sor 8. ütem: a kéziratban a „tutti" jelzés hiányzik.
XIV. lap 4. sor 2. ütem: a kéziratban a „solo" jelzése hiányzik.
XVI. lap 3. sor: discantja eredetileg elírva, a „c-fisz"-t utóbb azonban maga Zrunek javította
ki „d-g"-re.
5. sor: a „pax, pax stb." valószínűen szándékolt.
6. sor: „Laudamus"-tól a XVII. lap 5. sorában lévő „táskával"-ig a cisz hiányzik, illetve csak a
XVII. lap 3. sorának 4. ütemében van jelezve.
XVII. lap 2. sor 6. ütem: esetleg „egyik", vagy a két nyolcad helyett egy negyed veendő.
5. sor 8. ütem: a feloldójei hiányzik.
7. sor 7. üteme a discantban pótlódott, a basszusban nem.
XIX. lap 2. sor: a kéziratban a szövegelosztás pontatlan, egy „dojdom" hiányzik.
6. sor: a kéziratban 2-2 nyolcad legatóval kötve van. A legatókat azonban el kellett hagyni,
hogy a szövegből hiányzó, de a Credo szövegébe odatartozó „verő" szó pótolható legyen.
Az utolsó sor utolsó előtti ütemétől a XXI. lap 3. sorának 3. üteméig („et resurrexit") a kézirat
ban előjegyzési hibák vannak, így pl. egészen hibásan van három „b" és egy „gisz" a XIX. lap
utolsó üteménél.
XX. lap utolsó sor 4. ütem: a kéziratban „ma" helyett eredetileg „hogy" volt, amit azonban
még maga Zrunek javított ki.
XXI. lap 3. sor: a kéziratban az „Org." jelzés hiányzik.
XXII. lap 1. sor 10. ütem: a kéziratban „ha te szined" áll, a „te" szó azonban át van húzva. Ha
megmaradna, a szöveg nem lenne összhangban a dallammal. A kéziratban a „le" szótag a követ
kező sorban áll.
XXIII. lap 4. sor 2-3 ütemében a középszólamban tévesen bekerült a basszus két megfelelő
üteme; a kiadásban kihagyva.
Utolsó sor: a kéziratban nem „domini" áll, hanem tévesen ismét „nomine".
XXIV. lap 8. sor utolsó két üteme: a kéziratban „meg a szép kérésem" áll, az „a"-t azonban el
kellett hagyni, hogy a szöveg összhangban legyen a dallammal.
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