ADATTÁR

Schräm Ferenc
HÁROM TÖRTÉNETI BETLEHEMES JÁTÉK
A XVII., de különösen a XVIII. sz. karácsonyi pásztorjátékainak felfedezése és kutatása
iránti érdeklődés
az elmúlt évtizedben örvendetes módon megnövekedett. Az eddig ismert
négy játékból 1 Dömötör Tekla kísérelte meg az eredmények összefoglalását.2 Az azóta eltelt
évek kutatásai újabb három történeti betlehemes játékot hoztak felszínre, ezeket szeretnénk
bemutatni, s röviden megvizsgálni, módosítja-e felfedezésük a kutatás álláspontját.
Az első játék az Országos Széchényi könyvtár kézirattárában található Czerey János
énekeskönyve és feljegyzései című könyvecskében.3 összeírója több ízben is megnevezi magát,
Kézdiszentléleken volt rector, azaz iskolamester. A többi írásból álló könyv 134—137v folioin
találjuk meg az eddigi legelső magyar nyelvű betlehemes játékot. Czereyn kívül még egy
névvel találkozunk a 174 f.-n: Finis per me Andreas Bede Anno 1668. A könyvet Czerey kró
nikának is használta, Kézdiszék eseményein kívül saját életének kisebb-nagyobb történéseit is
feljegyezte, ami több dátumnak leírásával is járt, ezek legelsője 1633. Ez azonban csak ter
minus ante quem-ként fogadható el, előtte nem jegyezhették fel a betlehemes játékot. írása
alapján a század közepére kell lejegyzését datálnunk. Sajnos a megörökítésnek nemcsak idő
pontja, hanem leírója is homályban marad, nem tudjuk ki jegyezte fel. A játékot valószínű
feljegyzési helyéről Kézdiszentléleki betlehemesnek nevezzük el. A kézirat nagyon nehezen olvas-,
ható, roppant apró betűkből áll. Két szereplőnek a nevét, valamint ét egyéb szót az írás nehe
zen olvashatósága miatt nem is tudtunk megfejteni,4 néhány más szónál pedig, ahol az olvasás
nem egészen biztos, kérdőjelet tettünk. A játékot betűhíven közöljük, csupán néhány rövidí
tést oldottunk fel a könnyebb olvashatóság kedvéért.
In Die Festi Xti.
Most örüllyen vigan egész kereszténységh
Távol leszen töllünk minden kedvetlenség
Mert születet Jesus Idvezülesünknek
Oka semmi hellyé nincz rettegésünknek
1
Kronológiai sorrendben: Rithmi pro Epiphania Domini in processione. Közreadta: HOLL BÉLA:
Egy régi magyar Betlehemes játék. Vigília, 1952. 12. sz. 617—626. Feljegyzési ideje: 1684—1694, Ecseg, Liptay István plébános.
Edj kis tractus Mely bé foglallya Miképen a három Böltsek az uj tsillagnak látásától fel inditván men
tenek az uj Királyt keresni, vivén néki ajándékul Aranyat, Tömjént, mirhát és Aloest és miképen az Angya
lok az Pásztoroknak jelentenek uj hirt hirdetvén az Uj Királynak születése felöl. Közr.: SZABÓ T. ATTILA:
Egy XVIII. századközép! népies betlehemes játék. Erdélyi Múzeum, LI. kötet, 1946. Í22 —127. Feljegyezte
Csorik András valószínűleg Hétfalun, 1750—51-ben.
Karácson éjjeli mulatság, mellyben a Pásztoroknak angyal jelenése és az ő látogatások, nem külömben a Szűz Máriának hozzájok tett beszédgye. Közr.: SCHRÄM FERENC: Egy régi magyar nyelvű betlehemes
játék. Ethn., 1956. 294-298. Feljegyezte: Kováts István iskolamester Dörön, 1763.
Három Szent Királyok utazása, az az Némely rendes Magyar versek, mellyekben Le irattatik az
Három sz. Királyoknak Csillag vezérlése által Bethlehembe az újonnan Született Királynak Jesusnak köszön
tésére és imádására való utazások
Közr.: MATHIA KÁROLY: Dunántúli karácsonyi játék a XVIII. sz.
közepéről. Vigilia, 1954. 1. szám. 19—27. Feljegyezte: Herschmann István cisztercita szerzetes. Előadták
Győrött 1 és Székesfehérvárott, 1767 —1768-ban.
Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ethn, 1957. 253—269. Az általa még felsorolt három
játékból az ismeretlen helyen lappangó „Gyöngyösi kézirat" két változata nem volt számunkra hozzáférhető, a
harmadik pedig, Czombó Mihály Versus Natalisa kántáló éneknek tekintendő, (annak is kontaminált változata),
amilyent kéziratos, de még nyomtatott énekeskönyveink is tucatjával közölnek, sikerültebb formában is.
Maga a közreadó KOOZIÁN LÁSZLÓ (Őszi harmat után. Bukarest, é. n.) is több ilyent közöl (50., 59., 61., 81. 1.)

mint azt3 DÖMÖTÖR TEKLA is megállapítja.

Oct. Hung. 1609. 178 f. 150 x 100 mm. Felsorolja STOLL BÉLA: A magyar kéziratos énekeskönyvek
és versgyűjtemények bibliográfiája 1565-1840. Bp„ 1963. 55. sz. alatt.
* Itt is köszönetemet kell kifejeznem MEZÉT LAszLónak, aki tizenegy szó megfejtésében volt segít
ségemre a kézirat olvashatóvá tételében.
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El távozót homal nincz semmi setetség
Poklotis által iar ez may feniesseg
Egy szóval egh alat ninczen semmi állat
Az ki nem diczerne az Istennek fiat
Ugy mint ki attianak igaz képe leven
Hasonló angialhoz mindenekbe leven
Meny országból feoldre ertünk ala íoni
Emberre érettünk nem altalla lenni
Epilo.

15

20

134v
25

Dobok és trombiták zengedözö harfak
Orgona hegedő es egyéb musikak
Zengienek örüllien egez keresztenseg
Távol legyen tollünk minden kedvetlenség
Mert születet Jesus Idvözülesünknek
Oka semmi hellyé ninczen rettentünknek
El érkezet az üdöknek tellyes volta
Mellyben Isten szeretetet világhoz mutata
Harmatyábul (?) sugara Szent fiat botzátá
Kinél szerelmetesb (?) szeb kincze nem vala
lm lássatok milly nagj nyomorúságban van
Oktalan barmok közt gané Istaloban
Nagj alázatosság ez világ uratol
Ki menyből ala iöt az ö szent attiatol
hogj ez setets eghnek minket rabságából
Ki szabadittana erdög hatalmából
Sibbil

30

Egj szűz leányzó Sidok közül származik
Maria nevel hivattatik
Ez szent szűztől születtetik
maga férfi it nem ismertetik
Semmi gonosz vélekedés nekül
35 Szül fiat fajdalmon kivül
Hevén Istent világ urat
Bűnösöknek megh valtoiat
Ez szűz pedig szülés után
marad mint volt ollian osztan
40 Ez kis gyermeki pediglen
Igaz ember Isten leszen
Ez az kirül szo hallatik
Égből ez ige hallatik
Ihon az en szerelmesem
45 v Minden ember erre nézzen
135 Ettől fellien es halgasson
hogj eö velle örülhessen
Ez kevéssé szegénységben
Uralkodik az feöld szinen
50 Az után nagj feniessegben, biralkodik fen az égben
Ez kis születet gyermeknél, szép szűz méhe gyümölczinel
Leszen az igaz emberség meg fokhatatlan Istenség
midőn idő rea telik világra iöni láttatik
Istaloban hellieztetik kis posztóban takartatik
55 Szűz leánytól fel tartatik Ez világért arultatik
- Ecce virgo Concipiet et pariét filium
Erit in illa die lux magna. Stillabunt
montes dulcidine et Colles fluent lacte
Lupus cum Agno habitant Olympiadis
60 Ducentesimo nonogesimo tertio in Betlehem

Juda, Az az Augustus Czászár birodalmában
két száz kilenczven harmadik hetiben Isus
Christus Istennek fia születik Bethlehemben
Opó
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135v

Kelliunk fel hamaréb czuda dolog vagion
Ni melj rettenetes világosság vagion
Czak el nem ájultam annira ijettem
hogj éledvén czudat hogj eszemben vettem
Angelus

Most mar semmit ne fellyetek
Pásztorok ne rettegietek
70 íme nagj örömöt nektek
örvendhessél ielentek
Mely öröm szelies világnak
Egész emberi állatnak
leszen születetet ime
75 világnak Idvezittöie
Christus Urunk Sidosagban
David kiralj varosában
Hogj pedigh megh ismérietek
Ez ielt észtekbe végietek
80 Sietve innét indulván
es bötlehemben be iutvan
találtok kedves gyermeczket
mennyei kis születeczket
Gyönyörűséges szép Isust
85 kit születet menniei szűz
Veszteg fekiven iaszoljban
be takartatvan polaban
Mariaval es Josephel Istennek kedves Szüzivel
e Lészen az kis gyermeki sz. szűz méhének gyümölczi
136/90 Attianak e leven képi Menyorszagnak ékessége
kinek illik hogj aggiatok megh találván nagj halakat
Jun.
Mennyünk be immáron rendben vigiazzatok
köszönetet amit utannam mondgiatok
95

* Idvöz légy kis gyermek Istennek szent fia
Idvöz legj meszszias (?) angialoknak ura,
Es fiaddal eggiüt idvöz légy sz: annya,
Idvez légy szent Joseph Christusnak Tutora
Joseph
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Ez születet Isus tukteket ezekért
viszontag algion megh szép köszönetekert
Jöveteleteknek örülök felette
Tudván hogj tukteket Isten küldőt ide
Ez kisded gyermeknek az eö szent neveben
tű köszöneteket el veszem ió szivei
Miért tüis aldast io nevel végietek
Ezért az világban boldogul ellyietek

136v
110

Pro.
Távozzék el az keserves üdö, Jhuven imar vigassagos
esztendő, Hetekkel holnapokkal el mulandó
az mennyei iokra vezérendö
Mert születet Jesus nincz semmi setetsig
Poklotis által iar ez may feniesseg
Egj szóval egj alat ninczen semmi állat
az ki nem diczerne az Istennek fiat
Ki menyből ez földre ertünk ala iöni
Emberre érettünk nem altalla lenni
Jun
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137 f.

135

140

Bar el menniunk de elsőbben adgiunk halat
Énekelvén szépen egj pásztori notat
Osztan térdet hajcziunk ne mulassunk semmit
menniunk ismét arra'merről jöttünk ide
íme en immáron el kezdem az notat
magam megh indulok osztan előtétek
hatra it közöttünk senki ne maradgion
mert mint latom szinten ebed fele vagiunk
Istent áldok ertetek vig örömmel
hogj ertetek ez napot uj örömmel
öszve gülekezven ekés nemzetekkel
örülvén hiv kereszteniekkel
Ezeket (?) énis tinektek (?) ajándékul
Kedvemből szorgalmatossan Istentol kivanom (?)
Kiáltásomat hallia megh
kérésimet (?) adgia megh születöt
szép Jesustol várom.
Dem . . .
Jay minden remenseg engem táplálván
mely nagj bizodalom bennem régen volna
de megh romlót minden remenségem
Semmit nem könniebbül nagj ken szenvedésem
Jay semmiben nincz immár módom
Semmiben mincz mar hatalmam
Hol vattok pokolbeli társaim
Siessetek édes hit(?)baratim
minden képpen már ihedgietek
mert imár velem egiüt oda lesztek.
Opuo
Mondom ezt czudanak nevezetességet
de épületes es gyenerusegesebbet (?)
az ember szemei soha nem láthattak
Jun.

145

Látom tudatlannak mindenkor an baia (?)
Szép az éneklésis de szép Isten fia
Kiről mostan szollott az angial minekünk
arról imhol kellene mostan emlékeznünk
137v Azért mindgiart menniunk
......

es idvezitönköt keressük meg bátran
menniunk mindgiart bátor enis arra állok
mert mar alig ötöt hogj lathassam varom (?)
Prolo

'.*'.-

Akariuk urunknak az eo születését
az világra való czuda el iovesét
bizonios szemeliek . . .által megh mutatni
szükség azért erre most vigiazni
íme mint el iönek kik jobbot beszelnek
Most békesség lészen en tollem mindennek
Halgassatok iol ra, tu kereszten népek
hogj gyumolczot hozzon az ti szivetekben.
Mielőtt a játék cselekményére rátérnénk, néhány homályos kifejezést szeretnénk érthetőbbé
tenni. 39 sor: osztán = azután, ti. olyan marad mint volt a szülés előtt.
Az 56—61. sorok az ún. Pseudo-Sibilla jóslatot tartalmazzák, 5 a 293 hetet
(helyesen: évet) írja a születés időpontjaként. Nem „ab űrbe condita", hanem az olimpiai
játékoktól,
melyek utolsója a 293. volt, 393-ban tartották — számítja Krisztus születésének
évét. 6 A Gergely féle naptárreform óta már ritka ez a számítás.
A 92. sor vigiazzatok igéje egyaránt lehet alanyi és tárgyi ragozás.
99. sor. köszönetekre = köszöntéstekre.
127 sor. ezeket, ti. az örömet, congaudiumot.
Az utolsó négy sor értelme, hogy akik „jobbot beszélnek", vagyis a jót követik, azok
nak békességet kíván, hallgassanak a jóra, hogy gyümölcsözzék szívükben.
A szöveg külső formájára vonatkozóan látjuk, hogy túlteng benne, szinte kizárólagos
nak mondható a 12-es és 8-as szótagszámú verssor, melyeket a legmagyarabbnak tartanak. 7
A tizenkét szótagú sorok 6 + 6, a nyolcasok 4 + 4 tagolásúak> trochaikus lejtésűek. Nem
téveszthet meg, hogy az író takarékoskodni akarván a hellyel, néhol két nyolcas sort egybe ír.
Egész kivételes, ha verselése döcög, ennek okát később adjuk. Rímelésében páros ríméket
használ; nem ritka az alliteráció sem, sorkezdetben, de főleg szomszédos szavakban szerepel
A külső formához tartozik még az interpunctio, a pont és vessző használata, ilyet azon
ban pár kivételtől eltekintve nem találunk, következetesen mellőzi a játék. Hiányuk néhol
homályosabbá teszi a szöveg értelmét.
Szereplők: Sibbillfa] Angelus, Junfior], vagyis ifjabb pásztor, bojtár, Joseph. Az Öpo,
Opua szereplő valószínűleg az idősebb pásztort jeleníti meg. Az epilog[us] és prolo [gus] szavak
használatát valószínűleg összetévesztette a feljegyző, azért kezdődik epilógussal s végződik
prológussal játékunk. Ezeket egy szereplő mondhatta el, akinek ezeken kívül még egy mon
danivalója volt, a 106—115. sorokig, ahol csekély változtatással megismétli az 5—12. sorok
szavait. Az azonos szerep azonos szereplőre engedne következtetni, még akkor is, ha a pro,
prolo egyezés ezt nem bizonyítaná.
Legnehezebb a Dem. betűkkel kezdődő szereplő nevének magyarázata, két vagy három
betű olvashatatlan utána. Démonnak nem lehet azonban olvasni, jóllehet pokolbeli társait
hívja. Talán értelmezhető Demiurgos szellemnek, vagy a deminutio (kisebbítés, csökkentés)
főnév rövidítésének, kisebbíteni akarja Krisztus születésének jeentőségét; esetleg a demoror
ige (késleltetni, akadályozni) rövidítése. Feltételezhetjük még a demutatio rövidítésének is
ijedtsége a Jézus születésével beállt változással magyarázható, uralmának vége. A dementia
(esztelenség) főnévre csak a 145. sor „tudatlannak" kifejezése alapján gondolhatnánk, ezt el is
vethetjük.
Hol adták elő játékunkat? Tudjuk, hogy Csík megyében szinte napjainkig élő szokás,
hogy az éjféli misét a szereplők jelmezesen, az összes kellékekkel felszerelve a szentélyben
hallgatják végig. Valószínű, hogy régen a misével kapcsolatban játszottak betlehemest, ennek
maradványa lehet a szokás. Megerősíti feltevésünket, hogy éppen Csík megyében él a nép a
legtöbb szokással az éjféli misén. Feltételezhetjük, hogy a középkor és újkor mesgyéjén is ott
állottak szereplőink, és mise előtt, 11 és 12 óra között — zsolozsma helyett — eljátszották a
betlehemest, nemcsak Csík, hanem a szomszédos Kezdi székben is. A játékot azután másnap,
akárcsak manapság, végig játszották a falun, bemenve minden érdeklődő házába.
6

L.: BUCHBERGBR: Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg, 1937. IX. 525—529. és passim»
• PBOZ VILMOS: Ókori Lexikon. I—II. Bp., 1904. Olympia címszó, II. 253—268.
' HORVÁTH JÁNOS: Rendszeres magyar verstan. Bp., 1951. 18. és kk.
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Dallamok nem tartoznak játékunkba, bár több ízben utal az énekekre: szép az éneklés
is; énekelvén szépen egy pásztori nótát; immáron el kezdem az notat. Ad natam utalást nem
találunk, mindamellett valószínű, hogy a játék élénkítésére az egyes szerepek, mozzanatok
között betétként elénekeltek egy-egy karácsonyi éneket. Hogy az elején és végén volt ének,
azt a számtalan analógia alapján biztosra vehetjük.
A feljegyző eredeti alkotásával, vagy másolással állunk-e szemben? A verstanilag jól
sikerült alkotásban egy-egy rím félrecsúszása, a néha ingadozó szótagszám másolásra engednek
következtetni, a másoló néhány hibát ejtett és nem vette észre, ez okozza a néhány fogyatékos
ságot. A Pseudo-Sibilla jóslat szereplése is a másolást látszik alátámasztani, nem tételezhetjük
fel, hogy a feljegyző a kronológiában ennyire járatos lett volna, ezt mástól kellett vennie,
anélkül, hogy értette volna, lemásolta a jóslatot az olimpiai játékok szerinti időszámítással.
A jóslat szereplése a játékban azt mutatja, hogy betlehemesünk nagyobb helyen keletkezhe
tett, ahol képzettebb papok voltak. Hol születhetett az eredeti? Csak feltevésekre vagyunk
utalva. Kolozsvár, Nagyvárad, Gyulafehérvár, ahol időnkint az elűzött bihari és erdélyi püs
pökök vikáriusai mellett jezsuiták is voltak, egyaránt lehettek játékunk születési helyei.
Nem szabad megfeledkeznünk a szomszédos Csíksomlyóról sem, ahol a ferencesek voltak a
katolikus vallás gócpontja. Mivel Kézdiszentlélek — játékunk feltehető lejegyzési helye —
ehhez esik legközelebb, ez utóbbit kell legvalószínűbbnek tartanunk, annál is inkább, mert
tudjuk, hogy az itteni kolostorban őriztek egy — a hagyomány szerint — XVII. században
keletkezett betlehemest. Amíg ez elő nem kerül, nem dönthetjük el játékunk keletkezési
helyét.
A fenti helyek valamelyikéről kerülhetett tehát közvetlenül vagy közvetve betleheme
sünk a feljegyzőhöz, aki bizonyára nem azért másolta le, mert tetszését megnyerte, hanem
hogy előadathassa. Érdeme semmivel sem kisebbedik azonban azáltal, hogy másoló és nem szer
ző, hiszen neki köszönhetjük az eddigi legelső magyar nyelvű betlehemes játék megörökítését.
Viszont ha másolóval és nem szerzővel van dolgunk, akkor játékunk még régibb,
hiszen a másolásnak kellett a század közepén, 1633 után történnie, tehát a keletkezés idejét a
legóvatosabb becslés mellett is a XVII. század első negyedére tehetjük.
összefoglalva közölt játékunk jelentőségét, megállapíthatjuk, hogy szövege alapján
feltételezhetjük mind a templomi, mind az azon kívüli (esetleg egymással párhuzamos) előadást.
A cselekmény magja, az epilógust és prológust nem számítva, az evangélium elbeszélése.
Kifejezéseiben, sorrendjében, primitív dramatizálásában egyaránt felismerhető Lukács 2.
8—21 versei. A 6—7. verseket technikai okokból a pásztorok köszöntésébe olvasztotta bele a
szerző. A dramatizálást az angyal és két pásztor dialógusában végezte el, a kisded köszöntésé
nél József is szerepet kap. Ezekhez járul Sibilla és az ördög szerepe a cselekmény végén. Mind
ezek egyházi, méghozzá kimagasló teológiai tudással rendelkező papi emberre vallanak.
Játékunknak a recens anyagban nem találjuk változatát, nem illeszthető be a tipológia egyik
kategóriájába sem, egyéni változatnak kell tekintenünk.

*
Második darabunk a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárból került elő, a rendezetlen,
bencés szerzőktől származó kéziratokat tartalmazó fasciculusok egyikéből.8 A játék körülmé
nyeiről nem sokat tudunk meg, ismeretlen bencés szerzetes írhatta vagy jegyezhette fel 1759ben. Szerzetesi mivoltára a rendi kéziratok közé való besorolásából következtethetünk, a nem
rendtagok kéziratait külön kötegekben őrzik. A feljegyzés helye valószínűleg Nyugat-Dunán
túl, elsősorban Győr megye (a volt főapáti egyházmegye) területe jöhet számításba, itt játsz
hatták valamelyik faluban. Iskolában való előadásra nem gondolhatunk, 1802 előtt nem voltak
bencés gimnáziumok. Nyugat-Dunántúli eredetét kétségkívül eldönti még, hogy szerkezetileg
és énekeiben, sőt néhol
szószerinti egyezésekkel, rokonságban áll a döri betlehemessel, esetleg
ősének tekinthető. 9 Erre azonban csak korábban történt megörökítéséből következtethetünk,
lehetséges, hogy mindkettő egy darabnak másolata. Ebben az esetben viszont mindkettőnek
korát antidatálnunk kell legalább a XVIII. század 3—4. tizedére.
In die natali Xti A" 1759.
Angelus

Dittsöségh az menyben légien az Istennek
És az földön penigh békességh embernek.

•Jelzete: B. 1431. A játékra KOLOS ENDEB főkönyvtáros volt szíves figyelmemet felhívni, neki kell
köszönetet mondanom a lemásolhatásért is.
• A döri betlehemesnek csaknem szóról szóra való másolata (4 szó eltéréssel) is megtalálható a kézira
tok között Sztachovics Rémig hagyatékában.
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íme nagj hirt mondok mostan én ti nektek
Menyből alá szálva örömmel jelentek,
Mert születet földre Jesus Isten fia
Minden bűnösöknek telkek váltságokra
Azért ti is többé semmit se féllyetek
ördögh hatalmaiul már ne rettegjetek,
Féniesek az felhők változást Ígérnek
Cath., Miket régen kértek mostan mind betolnék.
(Cantat: Cath..) Tsorda pásztorok, Habet melódiám propriam vide in Cant.
Tsorda Pásztorok midőn Bethlehemben
Tsordát őriznek éjjel a mezőben. Tsordát őriznek etc.
Isten Angiali jövének melléjek,
Nagy félelemmel telék-meg ö szivek.
Örömet mondok néktek ne féllyetek,
Mert szülétek ma néktek üdvösségtek.
Mennyetek tsak el gyorsan a városba,
Ott talállyátok Jesust a Jászolyban.
us
Pastor l
Pásztor társak ti kik szüntelen vigiáztok
Hallyátok az Angialt vélem vigadgiatok
Mert egj Angialt láttam a ki ujj hirt mondott
Hogj született nekünk az mi meg Váltásunk.
Angelus
Dittsöségh az menyben légien az Istennek
És
az földön penigh békességh embernek.
Pastor 2 US
Hallod-e te Pista angiali ének szó
Az Angial azt mondgya születet Meg Váltó.
Pista adiunctus l u s

Hallom kedves Pajtáss hogj az Angial szollot
Siessünk hát menniünk keressük a Jesust
Tisztellyük meg eötet nótával és tántzal
Vigjünk ajándokot túrót sajtot Báránt.
(Pastores
Pásztorok kellyünk fel hamar indullyunk el
cantant)
lm az Angjal hirdeti hogy Messias születik
Siessünk ne késsünk fárattságunk érette ne sajnállyuk
Még az éjjel talám megh is talállyük.
íme már nints meszszi féniességh jelenti
Bethlehem határában rongios istálotskában
Jászolban szalmában be vagion takargatva posztotskában
Szegény kis ded szenved már az polában.
Jaj szegény mint fázik könyveitül ázik
Mert nints meleg dunyhája sem czifra nyoszolája
A himes jo párna barmok szája melegéttö kálhája
Eökör szamár lehölése ruhája.
Mit adgyunk hát neki ajándékul ki ki
Hogj kedvet találhassunk szivünkből imádhassuk
Egy Báránt mint arant illyen szegény Pásztoroktul elég leszsz
Talám mégh az arannál is betsesb leszsz.
Pastor 2d"s
Nézd Jantsi városnál nagj féniességh le szál
Ez leszsz tám az a helj kit az Angial mondót.
Menniünk be nézzük megh, Jesust keressük megh
Jantsi adiunctus 2 u s
Hogj ha megh talállyük szépen köszönésük megh.
(Omnes can Hol fekszik Jesus mond megh az Jászolyban
tant)
Kit bé takartál mostan a Pólyában.
Maria
Isten titeket hozott Uratokhoz
De nem szólhattok mostan Szent Fiamhoz.
Mert ő aluszik pólyában nyugoszik
Hideg jászolyban szénán bádgyadozik.
Nem fekszik ágyban, sem friss palotában,
Hanem Jászolyban romlott Istálóban.
Serkencsd-fel Jesust, Szent Fiadat nékünk
Pastores
Mert Angialoktol hozzája küldettünk.
Serkeny fel Fiam ! Pásztorok el jöttek,
Maria
Szent Angialidtol kik hozzád küldettek.

Pastores

Pastor l u s

(Cantant)

Üdvöz légy Jesus Pásztorok Pásztora
Mennynek és földnek teremtő szent Ura
Ha nem utálsz-megh, te szolgáid vagiunk,
És azért jöttünk hogy téged imádgiunk.
Kérünk tégedet, mint üdvözítőnket
Bűnünkért el ne üzz előled minket.
Maria te-is könyörögj érettünk,
Hogy ez vilagbul boldogul ki mennyünk.
Ditsiret néked örök Atya Isten,
Kitsinded Jesus, és Szent Lélek Isten. Kits. etc.
Eörömmel siessünk a nyájunkhoz viszsza
Szemeinkel láttunk az kit regnen vártunk
Eö neki adhatunk méltán nagj hálákat
Hogj a bűneinkből minket szabadita.
Kelj-fel Keresztyén lélek, a nagy Istenre kérlek,
Tékints-bé a Jászolyba, Ur Jesus fekszik abban.
Oh én szerelmes Jesusom!
Nézd melly kemény az ágya, tiszta szerelmünk tárgya,
Azért fekszik olly ágyon, hogy szerelmünk gyulladgyon. Oh én etc.
Szűz Annyának szent teje, Ur Jesus eledele,
Kinállya sziveinket, hogy űzze vétkeinket. Oh én etc.
Hirdessük egész földnek, nagy voltát ez gyermeknek
Legyünk kedves hajléki, szivünket adgyuk neki. Oh én etc.
Tsókoljuk megh kezeit, törölgessük szemeit,
Bűneinket utállyuk, magunkat néki adgyuk. Oh én etc.
Ditsiret és ditsöségh az Atyának ki felségh
Ur Jesusnak tisztességh, mongya minden nemzetségh
Oh én szerelmes Jesusom. Amen.

(Az énekek és szöveg sorokba tördelése hiányzik az eredetiben, a könnyebb olvashatóság ked
véért közöltük így.)
Feltűnő a helyesírás nagy ingadozása, legkönnyebben azzal magyarázhatjuk az eltérést,
hogy a három éneket másolta, itt az előtte fekvő szöveg helyesírását vette alapul, a komponált
részeket pedig saját ortográfiájával írta.
A döri betlehemes közreadásakor megkíséreltük a játékot és énekeit elemezni is, a két
változat közt az eltérés annyira csekély, hogy ettől itt eltekinthetünk. Mindössze a záróének
más, a szöveget dallamával együtt az 1674-ben Kassán megjelent Szegedi féle Cantus Catholiciben találjuk meg első ízben, közismert a recens anyagban is.10 Sajnos a Csordapásztorok éne
kénél csak megjegyzi, hogy dallama a Cantus Catholiciben található, mivel ez összesen hat
kiadásban ismert, nem tudjuk, melyikből vette az éneket.
A játék énekanyaga alapján is dunántúli típusba tartozik, s azáltal is hogy a Csorda
pásztorok éneket dramatizálja, határozott helyre azonban nem sorolható, ezt is egyéni vál
tozatnak kell tekintenünk.
*
Harmadik játékunk szintén az OSzK kézirattárából került elő: Karátsony-éjjelre való
pásztori beszélgetés címmel.11 A kézirat a katalógus szerint a XVIII—XIX. században kelet
kezett, írása, helyesírása nyelve sem ad közelebbi támpontot, 1780—1810 között írhatták.
Egyik tulajdonosa paginálta is, 511—534, pp-ig, a más színű tinta mutatja, hogy ezt nem az
író végezte. A javítás nélkül végzett írásból látszik, hogy másolattal van dolgunk, ritka egyegy szó áthúzása, vagy föléírt betű. A játék iskoladráma jellegű, valószínűleg diákok adhatták
elő karácsony táján. Stílusán kívül énekeinek ismeretlen volta is ezt bizonyítja, egyetlenegy
sem szerepel közülük a magyar népénekkincsben, a játék írója erre a célra szerezhette őket.
A hat éneknek
ad notamját sem közli, valamelyik ismert karácsonyi ének dallamára énekel
hették. 12
10
. L. Magyar Népzene Tára II. Jeles Napok. Bp., 1953. Sajtó alá rendezte: K E R É N Y I GYÖRGY. 491.
542. sz., valamint MANGA J Á N O S : Ünnepi szokások a Nyitra megyei Menyhén. Bp., 1942. Néprajzi füzetek
9. sz. Bővebben 1.: SCHRÄM F E R E N C : Adalékok Betlehemes-játékaink dallamainak eredetéhez. Kodály
emlékkönyv. Zenetudományi tanulmányok VI. Bp., 1957. 487.
11
Quart Hung. 3572. 12 f. 272x218 mm.
12
Dallamazonosításuk megkísérelhető esetleg metrikájuk alapján. Csak a kis és nagy politikus
formának találunk megfelelőit, vagyis a 3. és 5. számú énekeknek. A negyedik sz. ének a négyszer 7 + 6
szótagszámával számtalan dallamra lenne ráhúzható, legrégibbtől legújabb énekeskönyveink anyagában.
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A pásztorok nevei s az egész játéknak bukolikus hangja egyaránt az iskoladrámát
juttatja eszünkbe, úgyszintén a tárgynak kiszélesítése. Nemcsak hosszadalmasabban szövegez
meg minden jelenetet — mint pl. az útrakészülődés, Jézus köszöntése —, hanem más témákat
is belesző, mint a pásztorélet feldicsérése, egész napjuknak leírása, a próféták jövendölései.
Különösen ez utóbbinak részletezése alapján gondolhatnánk papi szerzőre. A darabnak arány
lag késői származása piarista szerzőre vallana, a pálosokat, minoritákat II. József ismert ren
delete feloszlatta, a jezsuiták pedig a Dominus ас 13
Redemptor bulla alapján hagyták abba
működésüket 1773-ban. Sem ezekben a darabokban, sem a piarista drámákban1* nem talá
lunk azonban nyomára játékunknak.
A darab vége hiányzik, valószínű azonban, hogy ez csak a tanulságra (esetleg a pászto
rok hazatérésére) szorítkozik, erre mutat a bevezetésnek az időtartamról mondott része.
A hiányzó befejezés után lehetne találni valamit a játék körülményeiről, szerzőjéről, helyéről
és idejéről, melyekről a kézirat egyéb helye nem árul el semmit. így a mondottak alapján
papi szerzőre, elsősorban piaristára következtethetünk, anélkül azonban, hogy elvetnénk azt a
szintén valószínű lehetőséget, hogy az iskoladrámák mintájára valamelyik iskolamester
(természetesen nagyobb hely, város tanítója) írta a darabot tanítványaival való előadásra,
esetleg recordálási célzattal. Elképzelhető, hogy a darab hiányzó végén erre is hallanánk félre
érthetetlen célzást.
Karátsony-éjjelre való pásztori beszélgetés.
Éneklő
Kik e földön sóhajtozunk
ez itzaka vigadozunk
Mellyben ollyan időt érünk
minőt rég óhajtva kérünk
lm az egek fényeskednek
jó új hirrel kedveskednek
szivünkbül
lelkünkbül
Istennek hálát adjunk
és minnyájan vigadjunk.
Miket régen jövendöltek
azok már mind be tölték
kérésünk meg hallgattatott
Üdvözítőnk meg adatott
Ma étzaka el küldetik
ki egy szüztül születtetik
szivünkbül rep.
Könnyű ebbül észre venni
mi fog mai trilank lenni
Kisdi 1651: 65, 184, Szelepcsényi 1675: 22, Náray 1695: 215, 107, Illyés 1693: 134, Bozóki 1797: 7, 87, 182,
Kovács 1842: I. 17, 20, 33, 31, Zsasskovszky 1855: 22, 83, Szemenyey—Kapossy 1871-: I. 32 (1—2), 191,
264, Kersch 1901: 11, 25, Harmat-Sik 1931: 61. A harmadik ének a 8 + 7 , 8 + 7 , 8 + 8 , 8 + 7 tagolású
metrikájával is közkedvelt lehetett, ez azonban csak a XIX. században bukkan fel első ízben énekesköny
veink dallam anyagában. Kovács 1842: I. 131, 211, II. 23. Zsasskovszky 1855: 29, 56, 71, 230, 279, 301, Sze
menyey—Kapossy 1871-: I. 23, 25, 29 (1, 3, 4), 38, 180. Kersch 1901: 182, Harmat-Sik 1931: 238 sz. A hato
dik ének pontos megfelelője nem került elő, nagy hasonlóságot mutat azonban a nyomtatásban először 1855ben megjelent, valójában legalább 150 évvel korábbi: Mennybői az angyal kezdetű ének sajátságos metri
kájával, 13a második rész 1—1 hangjának diminuálásával.
BAYER JÓZSEF: Pálos iskoladrámák a XVIII. sz.-ból. Bp., 1897.
14
PRÓNAI ANTAL: A piaristák színjátéka Pesten a XVIII. sz.-ban. Budapesti kegyesrendi főgimná
zium értesítője, 1907. KOLOZSVÁRI JÁNOS: Magyar piarista iskoladrámák. Pécs, 1938. PRÓNAI ANTAL: A kegyes
rendiek magyarországi iskoláiban 1670 —1778-ban előadott drámák jegyzéke. ItK-, 1915. 114 — 123. és 206 —
219.
Hagyatékából közr.: CSÁSZÁR ELEMÉR. Ebben darabunkhoz hasonló témát kettőt találunk: Desericzky Ince: Karácsonyi előadás. Pest, 1728(122 1.) és Emerich Vince: Egy címnélküli pásztorjáték. 1754ben Veszprémben adatta elő. Általános összefoglaló irodalom: BAYER JÓZSEF: A magyar drámairodalom tör
ténete. Bp., 1897. DOMBI BÉLA: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI—XVII. sz.-ban. Pécs, 1932.
ALSZEGHY ZSOLT: A XVII. század. Bp., 1935. Uő: Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. Bp.,
1914. SÖVEGES DÁVID: A karácsonyi játék. Bp., 1943. (Pannonhalmi füzetek 34. sz.) ZAMBRA ALAJOS:

Metastasio és a magyarországi iskoladráma a XVIII. század II. felében. EPhK., 1919. DÖMÖTÖR TEKLA:
Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészet
tudományi Karának Évkönyve, 1952—53. 194—218. Jó szolgálatot tesz NAGY SÁNDOR katalógusa a Magyar
Könyvszemle 1883. és 1884. évi évfolyamaiban: Hazai tanodái drámák a Nemzeti Múzeum kézirattárában.
BENEDEK ANDRÁS: Les jeux hongrois de Noel. Fólia Ethnographica, 1950. Bár játékunk témájánál és
feldolgozásánál fogva csak katolikus lehet, megemlítjük BERNÁTH LAJOS: Protestáns iskoladrámák (Bp.,
1903.) с könyvét. Fenti dolgozatokban nem akadtunk közölt játékunk nyomára.
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Betlehemnek pusztájában
ekis játék summájában
Két óra közt meg láttyátok
mik történtek meg hallyátok
szivetek
szemetek
Tsak reánk fordítsátok
és jól halgassátok.
(2 f.) Dámon Hala az Istennek! hogy tanyánkra jöttünk
Újra egy szerentés(!) napot el töltöttünk.
Nintsen e társaim karotok a nyájban?
Elek
enyimben nints, detsak hogy nem lett dél tájban
Nyájamat a vadok nagyon kerülgették,
és a mint láthattam, hárman körül vettek
Mint ama vad tigris midőn meg éhezik
még prédát nem talál addig igyekezik
Azok is szinten ugy ütöttek nyájamra,
de erős kutyáim voltak oltalmamra
Ketteit közüllök jól meg tanítottak
hogy kel júh húst enni mert vérét ontották
Harmadik elszaladt de az is meg kapta
jussát mert akutyám fülét el harapta.
Tudom azt, hogy még él, nem is kerülgeti
Nyájamat, ha kapott sebét emlegeti.
Menalkás
Én szerentsés voltam akét forrás mellet
Harmadik ebédkor hét juhom meg ellett
Hat közüllök jerke, és kos a hetedig, (!)
Ha rá nézek vélem szint ugy inderkedik.
Dámon
De boldog ember vagy lam hogy gyarapodol
meg is mi előttünk mindég panaszkodol
<2V f)
Hol ebben, hol abban mondod rövidséged,
pedig van mindened mire van szügséged.
Menalcas
Hogy ne panaszkodnék? mikor minden felül,
sanyargat bennünket mind hátúi mind elöl
A sok nyomorúság? annyi rajtunk abaj
mint adagadozó Tengereken azaj.
Tudod magad is jól hanszor rövidséget
elünk eletünkben s ihesztö Ínséget
Egyszer sartzol minket anyár szárazsága
máskor pedig átél nagy mustohasága
Ha pedig nyájunknak nintsen jó tartása
akkor tudod magad nints szaporodása.
Elek
Nehid azt Menalka! bár fogyatkozásunk
van olykor deismet meg tér ujulásunk
Egy jó tavasz egy nyár mind helyre potollya
amiben sorsunkat szügség ostromollya
Azért tsak tűrnünk kel áztat békességgel
mert üstökben kapni nem lehet az éggel
Vagyon ugyan bajunk áztat nem tagadom
de hogy másnak több van véled fel fogadom
Azért mégis élnek és noha tengődnek
ollykor ollykor mégis meg engesztelődnek
E földön szebb, jobb nints apásztor életnél
boldogabbat annál már nem kereshetnél.
Dámon
Nevetem avilág tündér sok fiait
kik noha hogy birjak aföldnek javait
Dea szivek nintsen soha bátorságban
hanem tsak szüntelen nyukhatatlanságban.
Mi szegény Pásztorok sorsunkat meg érjük
és tsak minden napi kenyerünket kérjük
Hogy ha az meg vagyon már meg van
mindenünk
mi kell azon kivül jól tudja Istenünk.
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(3 f.)

Elek

(3V f.)

Mopsus

Világ fiainak nagy vendégségére
nem vágyunk sem tele töltött üvegére
Egy kis sajt, vagy hagyma, kenyér és forrás viz
nekünk leg kedvesebb étel és leg jobb iz.
Nem vágyunk á világ búja pompájára
sem ujabb meg ujabb tzifra ruhájára
Bár ugyan födözik azok atesteket
de bezzeg alattok találsz hány vétkeket?
Istan botsásd meg! tán roszszul is beszéllek
midőn avilágrúl illy képen itilek
Mi nekünk egy ködmön esegy hoszszu szűrünk
elegendő, mellyben sok változást tűrünk
Esső vagy hó esik meg húzzuk magunkat
honnét fuj szél oda fordítjuk hátunkat
Estve midőn haza jutunk aszállásra
nagy örömmel nézünk minnyájan egymásra
Egy kis tüzet öszve tördelt száraz fákbul
élesztünk vagy mezőn fel szedet dudvákbúl
Azután meg eszszük mi van tarisznyánkban
jól lakván le fekszünk száraz gulyibankban
Nem kell itt nyoszolya sem puha vetett ágy
a földön nyutodzunk szivünk másra nem vágy.
Jól mondod ezt Dámon: a Pásztor életnél
szebbet evilágon már nem kereshetnél
Mikor más emberek mélyen gondolkoznak
akkor a Pásztorok kedvekre nugyosznak(!)
A Pásztor életnek van nagy boldogsága
Nem ád nyugodalmat világ méltósága.
Tsendes élet sokszor nagyobb nyugodalom
mint sem afényesség és pompás hatalom
Télben a mezőre mikor nem mehetünk
öszve ölvén ötenhatan beszélgetünk
Ha áztat meg únnyuk, fogjuk furuglyankat
és fújjuk azokon Pásztori nótánkat.
Furollyázás közben meg ismét beszellünk
azis meg törtinik, hogy ollykor mesélünk
Ritka órát töltünk mi el hivalkodva
Hanem dolgainkhoz latunk iparkodva
Ha üdéje eljön nyájunkat etettyük
és midőn jól laknak a vizre vezettyük
Onnét haza hajtván zárjuk az akolyban
és fris szénát rakunk nekik ajászolban.
Midőn pedig múlik átél kemensége
és aszép tavasznak el jön kedvessége
Ki hajtyuk nyájunkat az újult mezőre
el vezetvén őket jobb legelőre
Le döllünk, hol tettzik afa árnyékában
szépen tsörgedező pataknak folytában,
Ottan a táskánkat nyakunkbúi le veszszük
és eleségünket, jó izün meg eszszük.
Jól lakván fogjuk tzifra kanalunkat
s azzal a forrásbúi mérjük italunkat
Juhaink legelnek, mi pedig heverünk
kutyáink vigyáznak, alunni is merünk
Semmi féle gondok nem gyötrik szivünket
a Lélek ismeret nem sajtol bennünket.
Nem vétünk senkinek, azért nem is félünk
. . . És miért is félnénk ha igazán élünk
nem parantsol senki el végzük dolgunkat
Es azért sokan is irigylik sorsunkat
Jól mondod azt Elek a Pásztor életnél
Boldogabbat soha már nem tserélhetnél
Midőn ezen helyre akivant tavasz ér

(4 f.)

Menalkas

Dámon

Elek

Dámon

Mopsus
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Örül minden féle fűben fában azer
A ki zöldült fákban meg újult ruhája
Olly kedves, hogy kiki örömmel néz rája
A gyönyörű mező mikor virágozik
az egész térségen sint(!) ugy illatozik
Valamerre ember fordítta szemeit
Örömnek mindenütt lattya új nemeit
Tavaszkor szedjük aszép gyöngy virágokat
Mellyek szolgáltatnak kedves illatokat.
Nyárban pedig tele kosárral epreket
szedünk midőn öszve járjuk aberkeket
Szedjük ások gombát, mellyet hameg főzzünk
elegendőt abbul enni állig győzünk
A magyarott midőn somzik szedegettyük
Es télben délután tsak ugy törögettyük
Ama hegy oldalban sok fákon gesztenye
terem amott meg alaposon berkenye
Almát körtvelyt szilvát teremnek sok fáink
a mellyekkel körül vannak atanyáink
Egy szóval valami terem etérségen
nekünk adta Isten nemveszszük költségen
Van ehát jobb élet a Pásztor életnél
— Boldog volná(!), hogy ha kedvedre élhetnél
semminek tartom én azt a boldogságot
Melly a földön nyúthat nékünk boldogságot
mind mulandók ezek, nem meszsze tenyésznek
Aliig láttyuk őket és már el enyésznek
Ti tsak a világi dolgokrúl beszéltek
De ami örökös arrúl nem eszméltek
mit használ evilág kintsesgazdagsága
Hanints az embernek örök boldogsága?
e világon ugyan te itt boldog lehetsz
De boldogságodbul ugyan mi részt vehetz?
az nem sokáig tart, tsak egynehány hetik
Ollyanra igyekez melly tart öröketig.
Mit használ e földön neked vigasságod?
Ha amas világon nem lesz boldogságod?
Ne felly az is meg lesz én bizok Istenben
Hogy, nem tsalatkozok meg reménységemben
Még Ádám Atyánkrúl mi átokban voltunk
Es általa tiltott gyümölsöt kóstoltunk
Atyáinkai együtt vagyunk setétségben
Kik ülnek szegények agyászos mélségben
Demár nem sokára vége lesz mindennek
Mert más rendelése vagyon az Istennek
Be kell tellyesedni Próféták szavának
Mert igazak azok amikat mondanak.
Majd küld üdvözítőt ki Ádám átkátúl
fel szabadit minket pokol rabságátúl
Azon arany idő demég mikor lészen?
Négy ezer esztendő el múlt már egyészen
Miolta Atyáink sirva és sóhajtva
Várják vélünk együt, ötét sziv szakadva
Óh pedig,melly nehéz ott avárakozás
Midőn a dologban nagy avárakozás(!)
Azt az arany időt igaz régen várjuk,
De reménységünket azért kine zárjuk
Mikor nem is vélnénk akkor el érkezik
A ki kételkedik ebben avétkezik.
Ne essünk kétségben, légyen reménységünk
Fel derül bizonnyal nékünk anap fényünk.
Már anap fel nékünk nem etzer derüle
Meg is akik varunk vagyunk ö kivüle

Oh pedig melly nagy kin áztat el szenvedni
Ha akivánságban kezd asziv epedni.
Pásztorok fohászkodása.
Ének 2ik

(5f.)

2ik

3ik

Dámon

Elek
(5V f.)
Dámon

Menalkas

Dámon

Melly gyászos az életünk
melly méltó a siralomra
Lefektünk fel keltünk
van szüntelen fájdalomra
Bár élünk nem égünk
Mert mindenkor félünk
Megváltót régen kérünk
denem érünk
A mikor üt az óra?
Bár tsak etzer már hangozna
Mellyben reménységünk jóra
és Atyáinké változna
A kik setétségben
Vélünk nagy ínségben
Mint vannak reménységben
Ugy kétségben.
Magas Egek adgyalok
Minekünk már üdvözítőt!
Ah jaj el ne hadgyatok Külgyétek azt asegitöt
Ki a bün sullyátúl
Pokol homállyátul
Meg ment minket kinnyátúl
rabságaiul.
Törüld szemeid érzékeny könnyeit
s rakd azok helyébe örömnek tseppeit
Isten ö fölsége tudod tsalhatatlan
Azért amit igert az el múlhatatlan
Ö pedig meg váltót igért Atyáinknak
Vélünk együt minden maradékainknak
Kinek légyen tehát azokban kétsége
A miket fogadott Isten ö fölsége.
Meg hiszem Ígérte az Isten végzése
De mikor lesz annak be tellyesitése.
Hiszen régen várjuk és még sem érkezik
Tán felölünk már az ég is felejtkezik.
Üsd meg aszád Elek! most nagyot vétettél
Midőn ajakidbül illy szókat ejtettél.
Bekell tellyesedni Próféták szavának •
.
Mert igazak azok amiket mondának
Egy két esztendővel előbb vagy lfésöbben
hogy ha jön lehet é, azt venni kérdőben?
Meszsze illy gondolat! tán nem lesz egy óra
hogy kételkedésed válik leg jobb jóra.
Én ugyan ki vetem leg kissebb kétségem
s meg érjük hogy el jön van nagy reménységem.
Régi Atyáink is vannak reménységben
De aremény mellett ülnek setétségben.
Várjuk naprul napra szabadulásukat
De még sem érik el nagy kívánságokat.
Mért teremtett volna hát az Isten minket
Hogy ha kétségtetné igyen sziveinket?
Mi gyönyörűsége volna neki abban
Ha minket tartana kétségben hoszszabban?
Igaz az ö szava maga meg igirte
Hanem hogy med(!) adja kérjük ötét érte.

Menalkas
Dámon

(6 f.

Elek

Menalkas

Mért halasztya tehát annyi kérésünket
s mért nem tellyesiti etzer reményünket.
Nints még it üdéje meg nem érdemellyük
Hogy (?) azon meg váltót lassúk és tisztellyük
A világ vétkei és mi gonoszságunk,
Okozzák hogy nem jön kivánt orvosságunk
Nem élünk Istennek szent törvénye szerint
Ha vétkünk meg bánnyuk újra vetünk megint
Pedig meg kivánnya ö áztat mi töllünk
Szent törvénye kine aludjon belölünk
Hanem hogy szemeink előtt azt visellyük >
s tselekedeteink aszerént rendellyük
Demi azabolát ki vettyük aszánkbúl,
Mellyet tapasztalunk tulajdon példánkbúi
Tsuda lészen éhát, ha minket függőben
Üdvösségünk iránt tart hoszszabb időben.
Mind igazak Dámon, a miket beszéllesz
énis azt reménylem amit te reménylesz
De már a fias tyúk fel tettzet az égen
A három kaszás is utánna van régen
Hellyben hattuk hiszem minnyajan nyajunkat
• Tsendes nyúgovasnak adgyuk hát magunkat.
Én sem bánom pajtárs, mert ma sokat jártam
Hogy le nyugothassam már tsak állig vártam,
Nem féltem aklyunkban be zárt juhainkat
Melléjek rendeltük örvös kutyáinkat
A kik meg is őrzik tudom jószáginkat,
és el távosztattyák minden kárainkat.
Mondgyuk hát Istennek haladó éneket
A ki ma meg tartott vélem benneteket.
Estvéli Ének 3ik

P

2ik

(6 V f.) 3*

4ik
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Menynek Földnek teremtője
Felséges Úr Istenünk
Kitül vagyon mozdulásunk
Életünk és mindenünk
Te szent neved szenteltessék
Mennyen földön ditsirtessek
Áldott légyen mi Teremtönk
Meg tartónk s éltetőnk.
Hálát adunk szivbül néked
Hogy minket meg örzöttél
Minden veszedelemtül ma
és tanyánkra vezettélőriz tovább is meg minket
és gerjeszd fel sziveinket *
Nagyobb ismeretedre
s buzgóbb szeretetedre.
Mivel már be estveledett
le fekszünk szent nevedben
Azért kérünk ezen éjjel
Tars(!) meg minket kedvedben
Add meg nékünk jó álmunkat
Hogy ki nyugodván magunkat
Holnap reggel ha erünk
Téged újra ditsirjünk.
Parantsold meg Angyalidnak
Hogy mellettünk legyenek
Magunkra is nyájunkra is
örizetet tegyenek
Kik ellenség sokaságát

Dámon

Minyájan,

Lelki s testi álnokságát
Töllünk meszsze űzzenek
Kártúl minket mentsenek.
El végeztük immár szokot énekünket
Tegyük hát a földre el fáradt testünket
ó te ditsöült nap ! áldom le mentedet
De hányan nem érik holnap lementedet.
Jó étzakát társok és tsendes álmokat
. . . adgyon Isten néked szinte ollyanokat.

Le fekszenek minnyájan muzsika tartatik a többiek elalusznak, de Elek
forogván fel ül.
Elek

(7f.)

Mi dolog lehet ez? hogy szememre álom
nem jön? Oh Istenem meg igen tsudálom
Ennek előtte én igy élnem fáradtam,
meg is ha le dőltem mingyart el alhattam
Alusztok társaim! ez egyik sem felel,
kérdésemre fejet sem fület nem emel
Te Dámon ! Menalkás ! el aludtak ezek
Mopsus! illy álmokrúl még nem emlékezek
No tsak aludgyatok ti szegény jámborok
Eleget szenvednek ugy is a pásztorok.
Igazgatván feje alatt tarisznyáját
Le döllök még egyszer és majd meg próbálom
hogy ha szemeimre jöhetne az álom.
Forog és fel ül
Nem lehet hijjában, ugyan mit tsinállyak,
Tehát egész éjjel igy ébren strazsállyak
Strázsálok örömest bátran aludgyatok,
Tsak ellenem semmi roszszat ne mondjatok.

Fényesség lesz a felyhőkben azt Elek látván fel kel tsudálkozván.
Mitsoda új látás tűnik aszememben?
még soha sem láttam illyet életemben.
Óh Egek engemet ne hadgyatok kérlek!
reszketek, örvendek reménylek és félek
Kérésemnek mi lesz akimenetele
nem tudom előttem de szörnyű ajele
ó h Isten ! tán ugyan annyi esztendöktül
Kivant Üdvezitönk most jön a felyhokbül.
A félelemtül tántorogván.
Egy belső félelem szálta meg szivemet
ébrebben
De más részrül érzem titkos örömemet.
Nagyobb fényesség lesz a felyhőkben Elek meg ijedvén költi társait
Kellyetek fel frissen te Menalkás Dámon
és tsudálkozzatok ezen nagy villámon
íme őket miként húzom rántzigálom
Még is fel nem kelnek oh denagy az álom
Te Mopsus Menalkás ! ti álmos emberek!
Kellyetek fel más kép mert majd rátok verek
Mint alom ezeknek hijjában beszéllek
Én pedig meg vallom hogy felettébb félek.

Ismrt nagyobb fényesség leszen, Elek retteg és futni akar.
(7V f.)

Egek őrizzetek ! mert nagyon rettegek
Tán ránk szakad az ég, égnek a fellyegek
Egy látatlan Angyal
Ének 4

lö

2

Pásztorok ne féllyetek
Kik vattok itt széjjel
Hanem vigan legyetek
Minnyájan ez éjjel
íme ollyan újságot
Nektek most hirdetek
Arne Ily nagy vigasságot
Közöl ti veletek.
El érkezett az óra
mellyet rég kértetek
Már sorsotok vált jóra
meg váltót nyertetek,
A ki meg igértetett
Ebben az órában
Épen mostan születet
Dávid városában.

Elek halván az éneket, örül, fél és külömb féle változásait mutattya.
3

Azért hát mennyetek el
gyorsan Betlehemben
Ez lészen néktek a jel
Én tőlem mindenben
Egy gyermetskét találtok
Barmok jászollyában
Kit Istállóban láttok
takarva pólyában.

Vége lévén az éneknek ki jön az Angyal, Elek látván tsudálkozik, és bámul retteg.
Angyal

(8 f.)
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Oh Pásztorok Kedves emberi Istennek
ne féllyetek, helye nints itt félelemnek !
lm mostanság ollyan arany időt értek
Minött régtűi fogva sziv szakadva kertek.
Nem volt soha még illy szerentsés éjeitek
midőn ezen pusztán nyájakot legeltek
Mint e mai mellyben Jesustok születik
A ki ajaszolyban epén most tetetik.
A kit a Szent Atyák regen jövendöltek
és a Sybillak is vélek énekeltek
Az emberi testet fel vévén magára
El jött avilágnak nagy vigasságára
Mennyetek minnyájan tehát sietséggel
határos szállása közel etérséggel
Betlehemen kívül lattok egy istállót
mellyben talállyátok azt a kedves szállot(?)
Ringy rongy szakadozot pólyákba kötözve
sir ri könnyeitül agya van öntözve
Ágya egy rósz jaszoly, kemény szalmán fekszik
szeretet vélletek ime mit tselekszik
Fázik melegedne nints melegítője
Hanem Ökör Szamár hideg enyhítője
Sürög forog Annya mennél serényebben
oda áll honnét fúj a szél keményebben

Nevelő Attya is ötét apolgattya
hogy nem segítheti szánnya és jajgattya
Mennyetek hát frissen semmit sem késsetek
Hogy mennél hamarább ottan lehessetek.
Az Angyal el tűnik nagyobb fényesség tesz.
Angyalok éneke 5lk
A magosságban lakozó Istennek
Ki üdvezitöt ma küldött mindennek
Legyen anagy ditsöség
Oh mennyei felsöség
az embernek békesség
földön legyen egyesség
Istennek amagosságban ditsösség
(8 V f.) Elek

Meg bátorodva és vidámúlva.
Nohálá Istennek már felelmem meg szűnt
De hol van az Angyal előlem hova tűnt

A Többi Pásztorok egyenként fel ébredvén és ásítozván tsudálkozva.
Dámon
Menalkas
Mopsus
Elek
Mopsus
Elek
Menalkas
Elek

Mopsus
Elek

(9f.)

Mitsoda ének szó hangzott afülemben
és melly nagy fényesség tűnt vala szememben?
Óh Isten hol vagyok? még illy fényességet
Nem láttam miolta lakom etérséget.
Mi dolog óh Egek jaj de meg ijettem
Mit láttam nem tudom midőn fel ébrettem.
Semmit se lattatok, ha lattatok volna
amit én szivetek még többet gondolna.
Mert nem költöttéi fel kérlek az Istenre
Hogy vigyáztunk volna mi magunk mindenre.
Hisz nem etzer, hanem töbször költöttelek
Titeket de sehogy fel nem verhettelek.
Ej nagyott hibáztál hogy fel nem költöttéi
és ha fel nem keltünk rank mert nem ütöttél.
Ne tulajdonítsad azt nékem vétkemnek
Mert eleget tettem kötelességemnek
Sokszor rángattalak s vontalak titeket
fel nem költhettelek még is benneteket.
Közöld tehát vélünk áztat az újságot
hogy mi is vehessünk abbul vigasságot.
Midőn le feküttünk elébb nem régiben
s ti el aluttatok volna egyszeriben
Szokatlan fényesség latzott az egekben
minőt én nem láttam még etérségekben
Nem láttak Atyáink, sem az ö Attyai
Tudom nem is látnak soha magzattyai
Szép Angyali sereg az égbül le szállott
és itten felettünk tsoportosan állott.
Nem ragyok atsillag jobban, mint azö ruhájok
rettegve állottam midőn néztem rajok.
Tüzünket sem láttam anagy fényességtül
Mellynek terjedése földig volt az ágtül
Kellemetes hangot az égben emeltek
ha jól emlékezek imig(!) énekeltek
Ditsösség legyen az Istennek, mennyekben
és Szent békesség aföldön emberekben
Sött egy ki atöbbit nagy fényességével
Meg haladta, mint anap aholdot fénnyévei
Le szállott s mellettünk itt meg állapodott

7 Irodalomtörténeti Közlemények
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Mopsus

Elek

(9v f.)

Dämon
Mopsus
Elek
Dámon

Dámon(!)
Menalkas
Dämon
Menalkas

Dámon
(10 f.)
Menalkas

mellyre egész nyájunk fel is háborodott
Meg vallom magam is igen meg ijettem
Demás részrül titkos örömet érzettem.
Ki ne ijedne meg illy nagy ritkaságon
minő még nem történt soha evilágon
Én ugyan meg vallom: hogy talán kétségben
estem volna lévén olly nagy fényességben
Beszeld tovább kérlek, addig nem nyukhatok
Még mindent egészen kinem tanúihatok
Halljad hogy meg állott épen tsak mellettem
igy szóllot és szavát igen jól értettem
Ne felly Pásztor semmit, ne reszkess előttem
örömet hirdetni nem félelmet jöttem
Nem vesz már a pokol rajtatok hatalmat
Hanem már tik vesztek azon diadalmat
lm üdvözítőtök épen most született
ki régenten nektek meg jövendeltetett
Értetek emberi testben fel öltözött
rongyos istállóban fekszik barmok között
Mennyetek hát hozza gyorsan el minnyájan
Ezen mezöségben vattok valahányan
Betlehemen kivül egy istállót láttok
mellyben meg váltotok fekve találjátok.
Ezt mondván el tüne s azonnal az égben
Újra énekeltek nagyobb fényességben
Ditsösség Istennek amagos mennyekben
és Szent békesség aföldön emberekben.
Óh te kivánt óra áldott légy ezerszer
mellyben már meg váltónk el érkezett egyszer.
Hat ugyan Atyáink eként hallották é
vallyon az Angyalok tudtokra attak é?
Tudom Isten küldött oda is követet
Aki hirül vitte ezt az izenetet.'
Mennyünk tehát látni azt anagy újságot
melly örvendezteti az egész világot
Szegény tanyáinkban amit találhatunk
keressük ki néki mivel szolgálhatunk
Ami szállásunkon termett szükségére,
Attyának Annyának vigyük élelmére.
El megyek előre hát én Bethlehembe
indul
mert repedesz szivem érzékenségemben.
Meg ally egy kévésé hald meg beszédemet tartoztaííya
.. .Ne távoztasd kérlek tovább örömemet
Vagy te is jöjj velünk vagy eresz bennünket
látni meg váltónkat ne epeszd szivünket.
Tehát el hagygyuk anyáját éjfél tájban
hát ha valamelly kár történik anyájban
Bezzeg ha a farkas aklyunk meg próbállya
és Pásztorok nélkül juhaink talállya
Ki fogja majd őket kérlek védelmezni
avad ellen melly nem szokot kegyelmezni
öszve foltogattya mind őket kedvére
Ugy hogy holnap válik szived keservére.
Ne fellyetek semmit, bátran el mehetünk
meg őrzik az egek nyajunkat helyettünk
Azon kivül pedig vannak jó kutyáink
kikkel ditsekednek az egész tanyáink.
Kérlek meg is Dámon, hagygyunk itt valakit
Akar engem akar pedig más akar kit
mert meg vallom néked, hogy én igen félek
Nintsen más jószágom anyájambúl élek
Hat ha addig avad tesz egy mesterséget
Ki pótollya nekem kia rövidséget.
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Mopsus

ó h dekis hitű vagy! hiszen nem küldetnénk
Betlehemben, hogy ha kárunktúl félhetnénk
Menalkas
Kérlek még is pajtás nagy barátságunkra
légyen gondod ezen mi kisded nyájunkra.
Mopsus
Ne tartóztasd kérlek elmenetelemet
Mert meg rövidited azzal eletemet
Ne gondolly anyajjal bizzuk az egekre
Tudom hogy gondjok lesz ö nekik ezekre.
Dámon
Hijjátok mind öszve pásztor társainkat
akik lakják velünk ezen tanyáinkat
Hogy lehessen részük azon vig újságban
melyben részeltetnek élők evilágban.
Mopsus
Hát a bojtárjaink el jönnek évelünk?
Dámon
. . . Hogyne jönnének el hiszen együtt (?)élünk
Nem tennénk mi akkor semmi igasságot
Ha meg vonnánk tülök azt a vigasságot
Együtt van abajunk és szomorúságunk
Közös legyen tehát haván vigasságunk
Azon halhatatlan dolgot kiki lássa
mellynek még soha sem volt e földön mássá,
Kitsiny és nagy aki lakja e tájékot
Jöjjön és magával hozzon ajándékot,
Elek
Egy baranykam vagyon, épen ma négy hetes
Mivel jó tejjel él, kövér s kellemetes
Meg váltómnak viszem áztat ajándékban
és amellet édes tejet egy fazékban.
(10 v f.) Mopsus Két pár kötés szöllőm vagyon kamarámban
áztat nyújtom neki kézi kosárkámban
Tudom Édes Annya hogy kedvesen vészi
és Ő jegyessévei jó izűn meg eszi.
Menalkas
Énnékem ugy tettzik, hogy aszállásomon
két pár galambotskám vagyon padlásomon
Minő fejér ahó, szinten olly fehérek
ajándékul adom, ha Jesushoz érek.
Dámon
Egy kis sejtes mézem van irós vajam is
viszek én azokbúl ö nekik magam is
Ezt Menalkas Mopsus hozzátok mind elé
azután indullyunk el Betlehem fele
Mopsus
Mennyünk es mingyárt itt leszünk mind azokkal
az Üdvezitönek szánt ajándékokkal.
Elek
Azon meg váltónkhoz miképen járullyunk
Dámon
. . . mihelyest meg lattyuk artzunkra borulunk
Földig meg alázzuk előtte magunkat
imádván mutassuk be ajándékunkat
Kérjük szent áldását tőle minnyájunkra
vélünk egygyütt hogy azt terjeszsze nyájunkra.
Menalkas
Itt vagyon már minden mit parantsoltatok
Elek
. . . hát még mást valamit miért nem hoztatok
Mopsus
Eztet adja kinek más semmié sintsen
ugy is tudom nem kap akisded a kintsen
Dámon
Indullyunk el tehát, óh Isten utunkat,
rövidítsd s őrizd meg addig is nyájunkat.

.

Két vagy három lépést tesznek azomban ki nyittatik aszin.

Elek

Ez azon istálló mellyben van aza kints
mellyhez még hasonló nem volt nem lesz és nints
Latodé odabent anagy fényességet?
— Látom és érezek nagy érzékenységet.
Ki jönek a bojtárok is ajándékokkal.

Dámon
7*

Járullyunk hozzája alázatossággal
és imadgyuk ötét méltó buzgósággal.
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(11 f.) Mopsus

Dámon

Ah félek rettegek eleibe menni
és olly nagy méltóság előtt meg jelenni
Mert én bűnös vagyok, és nem érdemelem
hogy egy házban légyen üdvezitöm vélem.
Ne félly semmit, gyere bátran be hozzája
látod, hogy mosolyog reánk az ortzája
Mintha hina minket, magatok láttyátok
Tehát le borulva jertek imádgyátok.

Két felölrül térdre borulva aPasztorok abojtarokkal kezdődik amuzsika.
Ének 6ik
lö

Imádni jöttünk, ki vagy előttünk
tégedet, küldetett
Világ meg váltója, Pokolnak rontója
Üdvezitönk
Földre borulván, Hozzád járulván
szivünket, Lelkünket
Nekem(!) fel áldozzuk, és ajándékozzuk
Meg hódúiván.
Hozzád sóhajtunk, könyörülly rajtunk
Nyájunkra, Magunkra
Adgyál Jesus áldást mert te kivüled mást
nem óhajtunk

2ik

3ik

Ezen éneket 4 énekli vége lévén egy kevés vártatva
Dámon

( l l v f.)

Elek
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Óh szentséges gyermek jobb világ kezdete
Kinek onnen felül van az eredete
Hát el jöttél hozzánk, hogy abün súllyátúl
meg mentenél minket pokol rabságátül
El jöttél, hogy minket mennyek országában
Be vigyél az Atyák szent társaságában?
Négy ezer esztendő, múlt hogy sóhajtottunk
és érkezésedért imigy kiáltottunk.
Egek onnan felül oharmatozzatok !
És fellyegek nékünk igazat hozzatok !
Nyillon meg már aföld annyi varasunkra
s Teremjen meg váltót vigasztalásunkra
Demeg hallgattattunk be tölt kivánságunk,
már itt vagy előttünk omi boldogságunk.
Ma töltöd be földet s eget vigassággal
azért hozzád jöttem alázatossággal
Ajándékul adom tenéked szivemet
egy kis iros vajjal esejtes mézemet.
Ugy is azt hallottam öreg emberektűi
kik áztat hallották azö elejektűl
Tudni illik vajat és mézet fogsz enni
hogy tudgy ajó s rósz közt külömbséget tenni
Vedd tehát meg váltóm ezt tőlem kedvesen
látod hogy áldozom neked örömesen.
Oh te drága kisded, világ reménsége !
Üdvözlégy emberi nemzet üdvössége !
Melly boldogok azok, kik te hajlékodban
laknak és ditsirnek nagy miitóságodban
Enged hogy tégedet is ditsirjelek
lábad meg tsokollyam, mégis ölellyelek!
Te Isten Báránya ki világ bűneit
el jöttei törleni, és annak szennyeit
Ha kedvesen vetted Izsák helyet az kost
tsekely áldozatom meg ne vesd kérlek most!

Menalkas

Mopsus

(12 f.)

Thyrsis
Sylon
Thyrsis

Oh Bárány ! ebárányt vedd tőlem kegyesen,
Lattya az ég és föld hogy adom szívesen
Ez lészen záloga az én hivségemnek
hozzád meg váltómhoz és szerelmemnek
Többel is tartoznék denem telik töllem
hogy pedig az igaz hitesd (!) el felölem
Üdvözlégy ezerszer régen vart gyermetske
Üdvösségünkre el küldöttt kis dedetske !
Enged méltalannak elődbe járulni
és szent szined előtt földig leborulni!
Oh gyönyörű szemek! mellyek nagy kintseket
meszsze felül múltak, és drága kintseket
Midőn rátok nézek Örömben ájulok
lelkemben s testemben egészen újulok
Nem elég anékem hogy tsak most szemléllek
hanem napjaimban még emezön élek
Minden nap te véled leszek ohszent gyermek!
Bár hol legyek nappal de estve itt termek
Neked áldozom ekis ajándékomat
ne nézd azt hanem az én jó szándékomat.
Valamint e galamb bir egygyügyüséggel
ugy te hozzád szivem van nagy szivüséggel.
Imádlak tégedet világ meg váltója
Jesze gyükerének ki nyílt szép bimbója !
Szent jászolod előtt artzomra borulok
és tőled kegyelmet s malasztot koldulok
Óh te szentséges Szűz az Aszszonyok között
kitül ma eföldre olly magzat küldetett
Melly földet az éggel egygyüve kaptsollya
van e méltóságod aki el titkollya
Te üdvösségünknek vagy egygyik szerzője
azért holtig leszek neved tisztelője
Oh szent öreg Atya melly boldoggá lettél
midőn meg váltónknak attyával(!) tétettél
íme én tinektek ajándékul hozok
egy pár kötés szöllöt mellyet fel áldozok
Nem hozom ugyan Engádi Hegyérűl
hanem atanyámon nyölt szöllö tövérül
De mégis jó édes szaga kívánatos
Kérlek nallatok ne légyen utallatos.
Oh te háládatlan Betlehem varosa
mellynek nem ember devad minden lakossá
Mért nem attál szállást ezen ártatlannak?
. . .azért kebelében mert tigrisek vannak.
Hisz kinem döntötte volna az ház falát
sem pedig bástyádnak« kösziklás oldalát
Ugyan drága kisded én gyönyörűségem
életem reményem minden édességem !
Mért nem jöttél hozzánk szálni atanyára
hol jobb szállásod lett volna bizonyára
Jöl be vagyon födve ottan meg nem áznál ,
akár melly hidegben tudom meg nem fáznál
Hagyd itt az istállót, gyere hozzánk szálni
meg látod hogy fogunk te néked szolgálni
Mi nálunk nem lészen(!) tudom illyen bádgyat
mert kunyhónkba vetünk néked puha ágyat
Vagyon jó fris szalmánk, van szűrünk bundánk is
azon kivül pedig meleg gulibánkis
Ha el jösz bár kit'siny vagyok, és erőm nints
deha kezem közé veszlek óh drága kints
Meg is majd el viszlek kár nélkül ölemben
tsak hogy ne lássalak illyen gyötrelemben
Hogy pedig nem jösz ime bőrt leveszem

(12 v f.) Silón

Lycius

'

Ágon

nyakambúi és áztat testetskédre teszem
Tiszta és jó meleg nem fázol alatta
emlékez meg, hogy egy kis ded pásztor atta
Oh el jött meg váltónk Pásztorok Pásztora
Kit imád az egész egeknek tábora
Előtted kis bojtár le borúiván állok,
parantsolly mit akarsz, mindenben szolgálok
Látom nints it senki(!) ki valamit tenne
parantsolatidra ide s oda menne
Azért jöjj el hozzánk, nem messze van tanyánk
meg latod, hogy szolgál néked ami Anyánk
Ott mi Juhásznéink majd ápolgatnának
midőn édes anyád alszik ringatnának
Néked édes tejet vagy pépet főznének
mihelyt meg érkeznél mingyárt etetnének
Egyik tenne téged lágy meleg fürdőben
másik helyheztetne aringó bötsöben
Hol néném hol húgom venne téged kézre
és hogy már másnál vagy akor vennéd észre.
Engem ötséimmel éltető reményem
ez éjjel fel derült régen várt nap fényem !
Én is hozzád jöttem mert óhajtottalak
áldott azon óra mellyben megláttalak
Óh te drága kisded olvadok szivemben
midőn ragyog szemed rád néző szememben
Óh vajha örökre véled itt lakhatnék
Vajha mindég kegyes ortzádra nézhetnék
Akkor fogná öröm el az én szivemet
boldognak mondanám akkor életemet
Denékem anyájhoz el kel viszsza menni
azért oh meg váltóm ha el fogod venni
íme egykis kalátsot ajándékban hozok
amellyet szivembül neked fel áldozok
Üdvözlégy ezerszer világ meg váltója
minden setétségnek világosítója
Mért nem tettzet venni néked nállunk szállást
hogy találtál volna tsendesebb, s jobb hálást?
Dehogy ha igy tetzet légyen akaratod
kétség kivül avolt ate gondolatod
Tudni illik hogy te magad meg aláznád
alázatossággal apoklot gyaláznád.

.

A darab dramatizálásáról látjuk, hogy az nem a népi betlehemes játékokéval rokon.
Nem Lukács evangéliumának a Kézdiszentléleki betlehemesnél már idézett helyeit eleveníti
meg, hanem a messiás-várást állítja elénk. A pásztorélet feldicsérése, bukolikus boldogságának
emlegetése észrevétlenül torkollik ebbe bele. Vergilius eclogáját csak úgy felvonultatja itt
mint Isaiás adventi énekben is ismert jövendölésének parafrázisát (45., 8.). A negyedik ének
ben már az evangéliumot halljuk, az énekelt részeket az angyal utána meg is magyarázza.
A recens anyagban álmukban kapnak a pásztorok angyali figyelmeztetést, itt Elek ébren
hallgatja végig, s adja tovább a hírt felébredt társainak. Az ajándékvivés, s az ajándéktár
gyak (bárány, tej stb.) már ismerősek a népi játékokból, valamint azok átadása és Máriától
való kedvesen fogadása is. Hasonlóképpen Máriának és Józsefnek köszöntése is. Jézus köszön
tése után. A köszöntésnek biblikus hangja (pl. zsoltáridézetek, Ábrahám áldozata, Ain hegye,
profetikus jóslások) miatt újra papi szerzőre kell gondolnunk.
A színpadon való előadást bizonyítja a mozgás jelölése, pl. a pásztorok elindulásánál
„2 vagy 3 lépést tesznek" utasítást találunk, ezzel érzékelteti, hogy úton vannak. Gondosan
megjelöli a darab a mozdulatokat is, kiírja a dinamikára való utasításait. Ha egyik szereplő á
másik szavába vág, ezt pontokkal jelzi a kézirat.
Mindezek alapján, bár a játék iskoladráma jellege elvitathatatlan, átmeneti típusnak
kell tartanunk a népi betlehemes játékok felé, ezért is érdemli meg történeti játékok társa
ságában való közzétételét.
A három játék bemutatása után az első, ami szembetűnik, hogy közöttük semmiféle
rokonság nem áll fenn, nem variánsai egymásnak. A pannonhalmi a döri betlehemesnek vál518

tozata, a harmadik pedig egyes soraiban több recens játék töredékeit juttatja eszünkbe.15
Közös a három játékban, hogy mindegyik litterátus szövegnek látszik, bővebben vagy gyé
rebben megtűzdelve népi fordulatokkal.
Módosítja-e fenti játékok előkerülése, valamint az eddig közzétett négy történeti
darab a betlehemes keletkezéséről kialakult véleményt? A régebbi kutatás16 álláspontja
szerint a betlehemes játékok a középkori misztériumjátékok leszármazottai. Az újabb felfo
gás — Benedek András már idézett kitűnő tanulmánya — a XVII—XVIII. század idejére
teszi a játék kialakulását, amikor az ellenreformáció az akkor még élő pogánykori alakosko
dásokkal s a reformációval egyszerre kezdett harcba. Felhasználta ehhez az akkor fellendülő
hazai nyelvű népéneklést, az iskoladráma tapasztalatait, pásztorokká szelídítve a pogány
regösöket, kukákat.17
A hét történeti játék ismeretében változtathatunk-e valamit ezen a felfogáson? Néze
tünk szerint — anélkül, hogy a betlehemest mai formájában a középkori misztériumjáték
utódának tekintenénk — bizonyos összefüggést nem lehet a kettő között tagadni. Nemcsak
az éjféli mise számos népi szokására gondolunk, hanem arra az 1597-ben, a sellyei jezsuita
rendházban feljegyzett tényre is, hogy a mondott évben már játszottak magyar nyelvű betle
hemes játékot. „In Residentia Scheliensi feriis Nataliciis Domini ad excitandum populum,
<|ui maiori ex parte
adhuc est haereticus, recitati sunt a pueris, angelos cultu albo referentibus,
ritmi hungarici.18 Mivel ilyen korai évszámról van szó, joggal gondolhatunk arra is, hogy a
szokást nem a jezsuiták vezették be Sellyén, hanem egy még a reformáció előtt meggyökerese
dett szokásról van szó.
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy hazánkban a papnevelés a tridenti zsinatig (gya
korlatilag a XVI. század végéig) nem szemináriumokban történt, hanem az egyes plébániákon,
minden plébánosnak volt néhány növendéke, akiket előkészített a papságra, így biztosították
az utánpótlást. Nagyobb helyeken az egyik káplán
feladata kizárólag a klerikusok nevelése
volt, számuk tehát 10—20 között váltakozhatott,19 elegendő arra, hogy egy kisebb lélegzetű
karácsonyi játékot bemutathassanak. Ahol ez nem volt lehetséges, ott az egyház a templomból
kiszorítva a félig pogány szokásokat, azok „megkeresztelésével" igyekezett azokat ellenőrzése
alá vonni, s az általa kívánt mederbe terelni. A pogány alakoskodók egyre jobban értelmét
vesztett mondókái helyett karácsonyi énekeket énekelve járhattak a klerikusok házról házra.
Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy a Pázmány-féle Rituale (1625) Vízkereszt
napján (tehát a karácsonyi ünnepkör legkiemelkedőbb napján, mely az ünnepek kihirdetésével
a farsang kezdetét is jelentette) tartja a házszentelést, szemben a Rituale Romanummal, mely
nagyszombaton tartja a zsidók egyiptomi kivonulásával kapcsolatos események emlékére.
Vízkeresztkor még a három királyok köszöntésének dramatizálása is kínálkozott, melynek
szintén számos nyoma maradt mind a népi, mind az írásos kultúrában. Idők folyamán a szerepe
ket a klerikusoktól átvehették a világi diákok — céhek — konfraternitások, mint azt az
ecsegi betlehemes is bizonyítja, melyet céh számára jegyeztek fel.20 Az egyre szaporodó iskola
mesterek kezében pedig később recordálási alkalommá is vált, s bizonyára nagyobb jövedelemre
tettek szert, ha a kántálok mellett egy-egy játék betanításával is tudták szórakoztatni tanít
ványaik szüleit. Ahol az ellenőrzés meglazult, ott tréfák is kerültek a betlehemesbe, amely
amúgy sem tudta — még papi, iskolamesteri kézen sem — a pogány eredetet teljesen levet
kőzni.
Az énekelt kántáló és megelevenített cselekmény közötti összefüggést mutatja még,
hogy a hét játékból három (döri, pannonhalmi és a Karátsonyi beszélgetés) karácsonyi éne
keket hoz dramatizálva. Ugyancsak kántálószerű, de inkább köszöntő, mint énekelt jellegű a
kézdiszentléleki is, melyet a cselekmény ötvöz össze kerek egésszé. (Említettük, hogy cselek
mény nélküli, csupán kántáló a Czombó-féle betlehemes is.)
Lukács már többször idézett evangéliumi elbeszélésének dramatizálása mellett a kará
csonyi énekek egy bizonyos fajtája is szinte kínálta a cselekményt, ezeknek a később pasz15
Meg kell jegyeznünk, hogy a kézdiszentléleki játék a csaknem 300 évvel később ugyanott gyűjtött
betlehemestől teljesen különbözik. L.: BALÁZS MÁKTOK: Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsi
szentgyörgy, 1942. 80—86. Két másik ugyaninnét gyűjtött játék magántulajdonban lévén, nem volt szá
munkra hozzáférhető.
" GYULAI PÁL: Karácsoni mystériumok és vízkereszti játékok. Magyar Népköltési Gyűjtemény I.
Bp., 1872. SOLYMOSSY SÁNDOR: A betlehem a népmystériumokban és a dráma történetében. EPhK, 1894.
295. SEBESTYÉN GYULA: Betlehemes játékok és karácsonyi énekek. M. N. Gy.,VIII.ViSKi KÁROLY: Betlehemezés. Magyarság Néprajza. Bp., é. n. III. 335.
" Véleményünk szerint ez csak részben helytálló, hiszen a pásztorok a misztériumjátékoknak — köz
tük a győri
Tractus Stellae-nek is — szereplői voltak.
J
» Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár: Jesuitica 118. G. 13. Annuae Provinciáé Austriae 1575 —
1607. 373 p. Idézi: SZABÓ FLÓRIS: Adatok a legrégibb jezsuita drámákról. Kézirat.
"Vö.: BÉKEFI RÉMIG: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910. üő: A
népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1906.
" Vö.: BENEDEK ANDRÁS i. m. és Dömötör Tekla: Történeti rétegek.
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torelláknak nevezett énekeknek elsője volt a Csordapásztorok kezdetű, XVI. sz.-i ének.21
A XVII. de főleg a XVIII. sz.-ban egyéb énekek is járultak e mellé, elsősorban Péczeli Király
Imre verse, a Krisztus Urunknak áldott születésén, majd a XVIII. sz.-ban a Mennyből az
angyal, Pásztorok keljünk fél, Ne féljetek pásztorok. Szemügyre véve a Magyar Népzene Tára
II. kötetét, alig találunk betlehemest, melyben a fenti énekek valamelyike ne szerepelne.
Hogy régen a most közölt kéziratokhoz hasonló feljegyzést tartalmazó gyűjtemények
nek nagyobb szerepe lehetett, bizonyítja, hogy a M. N. Gy. anyagunkat tartalmazó kötetei
(különösen az I.) nagyon sok játéknál megjegyzi, hogy
„kéziratból való". Ezeknek a népnél
való szerepére már rámutatott a legújabb irodalom.22
Hét történeti betlehemes, különösen ha összevetjük a recens anyag 1872 óta gyűjtött
több, mint félezernyi darabjával, kevés ahhoz, hogy vizsgálatukból ne ilyen szerény eredmé
nyeket legyünk kénytelenek levonni. Be kell érnünk azzal, hogy a középkori és barokk játé
kok közti esetleges összefüggést próbáljuk adataik nyomán elképzelhetővé tenni, s ehhez az
eddigi kronológiát módosítani. Reméljük, hogy a további kutatások néhány szerencsés lelete
újabb adatok birtokába juttatva nagyobb távlatok felderítését teszi lehetővé.
József Farkas
ZALKA MÁTÉ ISMERETLEN LEVELEI
Zalka Máté unokahúgához, F. Laurához (Lőcsei Józsefné) 1934 őszétől 1937-ben be
következett haláláig írt leveleit adjuk közre az alábbiakban. E nyomtatásban mindeddig
meg nem jelent levelek több vonatkozásban is kiegészítik Zalka 1936 őszétől feleségéhez írt
leveleit, amelyek a Zalka Máté Válogatott elbeszélései с kötetben (Bp., 1952.), felesége, Vera
Zalka kommentárjaival láttak napvilágot. Főként spanyolországi élményeiről számol be
feleségéhez írva, ezért természetesen gyérebbek az irodalmi vonatkozások e levelekben. F.
Laurához írt levelei nagyrészt békés időkben íródtak, s gondolatilag szélesebb témakört
ölelnek fel, bár e levelek is, miként a feleségéhez írottak, elsősorban magánjellegűek, telítve
családi vonatkozású mozzanatokkal. Ilyen állandóan visszatérő momentum bennük például
az anyagi támogatás ügye; Zalka rendszeres pénzküldeményekkel támogatta unokahúgát.
E levelek jelentősége, hogy sok apró mozzanaton keresztül képet kapunk belőlük
Zalka Máté gondolkodásmódjáról, irodalmi-esztétikai nézeteiről; több esetben szól bennük
írói terveiről, pl. Doberdo с regénye megírásának indítékairól. Utalásokat találhatunk e
levelekben a hazai irodalomra vonatkozóan is, főként az olvasmányairól tett megjegyzések
ben. Közöttük talán legfontosabb az az új momentum, hogy ismerte, olvasta a Világirodalmi
Szemle és a Gondolat számait s kapcsolatot keresett szerkesztőségükkel, bár ez a kapcsolat
végül is nem jöhetett létre. Ugyanakkor néha épp e levelekben tett megjegyzései mutatnak
a korabeli hazai irodalomtól való nagyfokú elszigeteltségére is. Az irodalmi vonatkozásokon
túl Zalka írói portréját is számos életrajzi adattal teszik teljesebbé e levelek, s mindenek előtt
talán emberi jellemvonásainak, írói-emberi arculatának belső feltárulásával hozzák közelebb
Zalka Mátét a mai olvasóhoz.
F. Laura, Lőcsei Józsefné már a húszas évektől rendszeresen levelezett Zalka Máté
val; levelei főként Csehszlovákián vagy Franciaországon keresztül érkeztek a Szovjetunióból.
1933-ban azonban egy rendőrségi feljelentés s az azt követő házkutatás és kellemetlenkedések
miatt az addig gondosan őrzött Zalka-leveleket megsemmisítette. így Zalka hozzá írt levelei
csak 1934 őszétől maradtak meg a birtokában, s e leveleket az ötvenes évek elején a Párt
történeti Intézetnek, illetőleg a Honvédelmi Múzeumnak ajándékozta. A Zalka-levelek
közül jelenleg a 4., 6., 9., 11., 12., 13., 15. és 20. sorszámú levelek a Párttörténeti Intézet
Archívumának Zalka Máté gyűjteményében találhatók; az 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 14.,
16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25. és 26. sorszámú levelek, valamint a 27. sorszámú
távírat s a haláláról értesítő (jegyzetben közölt) levél a Hadtörténelmi Múzeum emlékanyag
gyűjteményében lelhető fel.
A leveleket keletkezésük sorrendjében, szöveghűen közöljük, csupán a nyilvánvaló
elírásokat (a gépen írt leveleknél) javítottuk, s egyes rövidítéseket — szögletes zárójelbe téve
— kiegészítettünk. A 7. és 15. sorszámú levelek egy-két szavas hiányos részeit (ugyancsak
szögletes zárójelbe téve) értelemszerűen szintén kiegészítettük. A keltezés általában a helység
nevet is feltünteti, csak a 4. és 12.. sorszámú leveleken nincs helységnév, de valószínűleg
ai
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