
Móser Zoltán

"PÜNKÖSDNEK JELES NAPJÁN"

Tudod, Anna,

soha nem volt ennyi könyv és kotta körülöttem, s nem ültem ennyi ideig írólap fölé
hajolva, mint most, amikor Kodály remekművéről, a Pünkösdölő-ről szeretnék írni.
Szavakat kerestem, hogy legalább megközelíteni tudjam a kórusmű szépségét, amely
1929. február 19-én készült el.

Látod, Anna, már az elején bajban vagyok, és nagy szavakat használok. Sok műről

tudunk szólni - ki könnyebben, ki nehezebben -, ám a remekművek előtt tehetetlenül
állunk, lehajtott fejjel, csöndben. Keressük, kutatjuka titkot - hogy egy mű mitől örök
érvényű, remekmű -, de csak megközelíteni, körbe járni tudjuk. Hogy ezt a tévelygést
kikerüljem, korábban írtam egy mondatot a Pünkösdölő-ről, és mentem tovább a felsoro
lásban. De a minap, amikor beállítottatok, hogy hallgassam csak, mit tanultatok, és
elénekeltétek a következő dalt, úgy éreztem, hogy nem kerülhetem el a részletesebb
leírást, és szólnom kell a Pünkősdölőről! Mert amit énekeltetek, az ott lélegzik, a
Pünkösdölő kórusában:

Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok,
Mégis az Istennek
Dicséretet mondok.

Gyönge vessző vagyok,
Mindenfelé hajlok,
Szüleim kertjébe
Most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni,
Mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyflhatok,
Csak úgy illatozok.

A rövid ismertető gyermek kantátának mondja e művet, "hangulati és ritmusbeli kont
raszthatásra épülő négyrészes népdalszvit"-nek, amely "úgy fogja egymásba a páratlan
tételek templomi áhitatát és a párosok felszabadult vigadozását, mint ahogya nép ősi

szokás szerint együtt ünnepli a liturgikus ünnepeket és a természet évente megújuló
csodáit." .

Mivel e megfogalmazás túl tömör, bontsuk elemeire: pontosabban beszéljünk a pün
kösdölésről, a régi szokásról.

A pünkösd - a karácsony és a húsvét után - az egyházi év harmadik legnagyobb
ünnepe. Húsvét utáni hetedik vasárnapra, tehát az ötvenedik napra eső ünnep. Neve is
innen származik, a görög pentekoste, azaz ötvenedik szóból. Mind az egyházi liturgiában,
mind az emberek lelkében nagy örömnek, a tavaszvárásnak, a jó idő megérkezésének,
a virágfakadásnak az ünnepe: Áldott szép pünkösdnek gyönyörü ideje, / Mindent egész
séggellátogató ege, / Hosszú uton járókat könnyebbítőszele!- festi szép szavakkal Balassi
Bálint a Borivóknak való versében a pünkösd közeledtének és megjelentének felemelő

érzetét. A tavaszt ünnepli, "amely eljövetelét évezredek óta megünnepelte az ember", s
"minden kultúrában megteremtette a maga szokáskörét" - írja Bognár István a Régi
magyar mulatságok című könyvében, majd így folytatja: "Amikor a római birodalom
romjain Európa kereszténnyé lett, régi és új népei kialakították életformájukat. az egyház
az ősi hagyományokat igyekezett keresztény tartalommal megtölteni. Igy kapcsolódott

A "Levelek Annának" cimű sorozat egyik darabja
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a tavaszünnep szokásköre pünkösd ünnepéhez, amelyet a Szentlélek eljövetelének szentel
az egyház."

Hogyamagyarságnak volt-e az őshazában tavaszünnepe, vagy csak itt ismerkedett
meg vele, nem tudjuk. Későbbi adataink azonban valószínűsítik azt a feltételezést, hogy
már a kora középkorban élt két jellegzetes szokása: a pünkösdi király választása és a
pünkösdi királyné járás. Arany János a Toldi szerelmé-ben I. Lajos király korára már
mint régi szokást említi mindkettőt.

Történeti adataink azonban jóval későbbiek, és csak az elsőre vonatkoznak. Kállay
János 1528-ban kelt, Báthory Andráshoz írt levelében I. Ferdinándot "rex
pynkesthyensis"-nek, azaz pünkösdi királynak nevezi. Ezt őrizte meg az a szólásmondás
is, amelyet a dicsőséget érdemtelenül, de rövid ideig birtokló - bitorló! - személyre
mondunk: múló - vagy: rövid ideig tartott - mint a pünkösdi királyság! Történelmi tény,
humoros, könnyen megjegyzed. Ferenc Józsefet a kiegyezés (1867) után pünkösd vasár
napján akarták királlyá koronázni. Valakinek azonban még idejében eszébe jutott a
pünkösdi királyság egynapos dicsősége. A kedvezőtlen előjel elkerülése végett előrehoz
ták a koronázási ceremóniát pünkösd szombatjára.

A hagyomány, a szokás első magyar feljegyzése Geleji Katona Istvántól származik
(1647), aki ezekről a ,jarsangos, pünkösti királyokrál" elmondja, hogy "királyi ruhába
öltöztettetvén, egy falkáig magokat királyok gyanánt viselik, valamely királynak históriá
ját és magaviseletét tűntetik, tettetik, sőt, a nézőktől is mind annak ábrázoltaknak lennie,
de ez csak addig tart, míg a komédia elvégződik, mely meglévén, mindjárt levonnák a királyi
ékességet rólok és a magok viselt rohájokra szorulnak,"

Jókai Mór pedig a Vasárnapi Újság 1856-os évfolyamában egy dunántúli szokásról
számol be, és ez alapján írja meg az Egy magyar nábob című regényének egyik fejezetét,
amelyalóversenyben győztes pünkösdi király választásáról szól, már kissé módosítva
a szokásformát.

Arról is tudunk, hogy a király mellett pünkösdi királynét is választottak. .Szokás
ugyanis az Al/öldön - írja 1851-ben Erdélyi János - pünköst első napján egy szép kis
gyermeket, néhutt csak leányt, csinosrafelöltöztetni, versekre betanitani, mikor aztán megy
házrul házra, hirdeti az ünnepet, ajándékot kap."

Dugonics András is említi az Etelka című regényében fiú és leánygyermekek házról
házra járó pünkösdölését az Alföldön. Van adatunk Csallóközből is, 1851-ből: a legé
nyek maguk közül s a leányok is maguk közül pünkösdi királyt és királynét választanak.

Századunkra már csak a leány-szokás maradt fenn. Régente hajadon, eladó sorban
lévő lányok jártak pünkösdölni, de ez is átalakult, és kisgyermekek vették át a pünkösdi
királyné hordozó szerepét, jogát.

A Sopron megyei Vitnyéden Pünkösd napján kendővel kis királynét vezettek a leány
pajtásai házról házra. Beköszöntek s megkérdezték: - Nénémasszon, nénémasszon,
szabad-é pünkösdűnyi? - Szabad - volt a válasz -, szabad, csak szépen pünkösdüjjetek!
Így kezdték:

A pünkösdnek jeles napja,
Szentlélek Isten küldötte,
Erősíteni híveket,
Az apostolokat.

Ez a középkori húsvéti énekkel rokon dallam már megtalálható a Kájoni kódexben is
(1676). Kodály ezt a szöveget és dallamot dolgozza fel a kórus első énekeként. Ezután
- folytatva a szokás leírását - a következőt éneklik, miközben tánclépésben körbejárják
a kis királynét:

Ácintos pácintos. tarka tulipános.
Hintsetek virágot, az Isten fiának!
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Meghozta az Isten piros pünkösd napját.
Mi is meghordozzuk királyné asszonyát.
Ejne, d~ne. denejde. ejne. dejne, denejde!

A mi királyénkat nem is anya szűlte,

A pünkösdi harmat rózsafán termette.
Ejne, dejne stb,

A szép leányoknak háromágú haja,
A szép legényeknek vőlegény bokréta.
Ejne, dejne stb.

Öreg embereknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
Ejne, dejne stb.

A szép menyecskéknek utcán az ülésük ..
A kisgyerekeknek porban heverésük.
Ejne, dejne stb.

Zomborvidéken így szól ma ugyanez a szokásdal (Jókai Mária gyűjtése):

Elhozta az Isten piros pünkösd napját.
Mi is meghordozzuk királyné asszonykát.

Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
A kertek, a mezők virágba borulnak.

Még kicsike vagyok. mindenfelé hajlok.
Szűleim kertjében most nyí/ni akarok.

Ki akarok nyí/ni. mint pünkösdi rózsa.
De ki nem nyí/hatok csak úgy illatozok.

Fejnek illatozok, mint rózsa a kertben,
Jó apám, jó anyám gyönyörködik bennem.

Én kicsike vagyok. nagyot nem szálhatok.
Mégis az Istennek dicséretet mondok.

Gyenge vessző vagyok, mindenfelé hajlok.
Jó apám. jó anyám. köszönetet mondok.

Ugye ráismersz a Te dalodra is?! De Kodály Pünkösdölő-jében is ott van e két dal.
Vannak helyek, ahol a kérdés után - Szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét? - ezt

énekelték:

Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja;
Hónap lösz. hónap lösz
A második napja.
András (Andorjás) • bokrétás,
Feleségiis, jó táncos.
Jól möghúzd, jól möghúzd
A lovadnak kantárját,

Ne tipödje, ne tapodja
A pünkösdi rózsát!
A pünkösdi rózsa kihajlott az útra;
Szödje föl a menyasszony,
Kösse koszorúba!

Szeged (Csongrád megye)

Ez pedig a Kodály-kórus utolsó, negyedik részének kezdő dala, hogy aztán megállás
nélkül váltsák egymást a lassú, halk, gyors, harsány dalok, az egyházi énekek és a
gyerrnekjátékdalok:

4 pünkösdi rózsa kihajlott az útra.
En édesem, én kedvesem szakassz egyet róla.

Egyet szakasztottam, de elszalasztottam,
Forgó bábó kis menyecske, akit szeretsz, vedd be!

(Gyűjtötte: Sztankó Béla, 1891)

A kórusban utolsóként feldolgozott játékdalnak sok ismert változata van. Ha kicsit
nagyobbacska leszel, biztosan te is fogod körbe állva játszani a Csíllag Boris, a Fehér
liliomszál. a Haj szénája, szénája, vagy az Érik a meggyfa kezderű énekek valamelyikét.
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Az erdélyi Kalotaszeg "fővárosában", Bánffyhunyadon gyűjtötték a következö változa
tot:

Érek a meggyfa, hajlik az ága,
Alatta van egy barna kislányka,
Kapd be. szivem, kapd be, akit szeretsz, kapd be.

Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes kedvesem!
Ha pénz volna, pendülne, Rózsa volna csendülne,
Mégis kifordulna.
Ég a gyertya, ha meggyújtják,
Mikor ezt a táncot járják.
Járjad, járjad jó katona, hadd dobogjon ez az utca,
Állj ki márt

Ezzel ér véget a Pünkösdölő kórusmű is.
A templom és a Biblia világa, egyházi ének s a természet szépségét dicsőítő, szerelmet

valló énekek, dalok váltják egymást: a Pokol kapuját Szent János földig letapodja, tüzes
nyelvek szólnak, szelek zúgnak, rózsakoszorúk és szegfűbokréták illatoznak, a mezők

virágba borulnak, leányok fiúk ugrálnak, pörögnek. ..
A legtöbbször ezt a Kodály-művet hallottam, hallgattam. Betéve tudtam minden

hangját, ám akkor csodálkoztam el nagyon, midőn megpróbáltam lejegyeznia szöveget.
Mert ez csak nagy nehezen sikerült! Az elején ment minden simán, de ahogyaközéptájt
a kórus egy új hangon elkezdte: "Felállott Szent János, meglátott egy várost, / A Pokol
kapuját földig letapodta."

Ahogy ezt elkezdték, megállt a kezemben mindig a ceruza, és képtelen voltam a
szövegre figyelni. Megtörtént a csoda: hatalmába kerített a zene. Öntudatlanul is foglya
voltam mindahányszor! Vitt magával, repített rendkívüli ereje, s észrevétlen a játék
komolyra fordult: jóról, a rosszról és a választásról énekeltek a gyerekek. Ilyen emelke
dett itt is a szöveg: a játékból- Kodály zsenije kellett ehhez! - filozófia lett, anélkül, hogy
erre valakit erőltetne, anélkül, hogy a fiatal énekesek tudnák, mi a filozófia. Hogy mire
képes a zene, az emberi hang szépsége, súlya, lebegése, azt bárki itt lemérheti! Lebegtem
hát, repültem a zenével, míg egy súlyos, sokértelmű leütéssel- felszólítással! - véget nem
ért: - Állj ki már!

Így babonázták meg Kodály legelső gyermekkari művei is a közönséget:
"A Zeneakadémia dobogójára kisereglik egy csomó kisfiú. Két oldalról jönnek ügyet

lenül botorkálva, az élen állók kissé zavartak, a hátul állók örülnek, hogy a publikum
elől társaik fedezik őket. (...) A gyerekek toporognak, mint a ház előtt várakozó fogat.
Na, kezdjük már uraim, kezdjük, mert este lesz. ,

A pálca lecsapódik. Kodály lángelméje leüti az első akkordokat. Es a hallgató megba
bonázva mered a gyerekseregre. A hallgató fel szeretne állni a helyéről megdöbbenésé
ben, ha ez hangversenyeken nem volna annyira szokatlan. Nem egy csoport gyerek
énekel, hanem egyetlen bámulatos hangszer .. ." (Harsányi Zsolt)

1925. április 2-át írtak.
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