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KÉT GYÖNGYÖSI "BETLEHEMES MISE" 1768-BÓL

Huszonegy évvel ezelőtt, az akkoriban induló Vigilia 1936. évi kará
csonyi száma (ma már szinte jelképi értékű irodalmi gesztus) Dallos
Sándor "Betlehemesek" című bájos karácsonyi elbeszélését közölte. Az
író - ritka kompozicíós leleménnyel - teljes népi karácsonyi játékot
"dolgozott bele" hangulatos elbeszélésébe. Nemcsak a "Mons Sacer
Pannoniae" lábánál elterülő Győrszentmárton buzgó katolikus népének
egyik legszebb hagyománya vált ezzel a művelt magyar katolikus világ
közkincsévé, hanem a Vigilia munkaközösség programjának teljes föl
tárulásához is hozzáj árult ez a közlés. A magyar katolikus népélet ha
gyományainak szcmmeltartása, s - hogy Hont Ferenc szavaival éljünk
- az "eltünt magyar színjáték« vallási nyomainak kutatása azóta is hoz
zátartozik a Vigilia munkatervéhez.

Igy látott napvilágot e hasábakon két fontos fölfedezés: legrégibb
karácsonyi játékaínk teljes szövege,! de "népi ájtatosságaink" énekha
gyományainak védelmében is ugyanez átfogó program alapján emelte
föl szavát nemrég a Vigilia.2

Pár év óta komoly lendületet vett nálunk is, Közép-Európában is
a régi karácsonyi játékok hagyományainak kutatása, Erre vallanak Manga
János hasznos útmutatója," Ortutay Gyulának a betlehemes játékok gyűj

téséhez ajánlott kérdőpontjai," nemkülönben Schram Ferenc népszerű

sítő tanulmánya." Ugyanő közli a Pannonhalmi Szerit Benedek-rendi
Könyvtárban őrzött Döri énekeskönyv betlehemesjátékának szövegét is."
Az eddigi eredmények körültekintő értékelése s a Vigiliában, valamint
egyebütt megjelent közlések világos rendszerbefoglalása Dömötör Teklá
nak az Ethnographia legutóbbi számában megjelent átfogó tanulmánya."

Ausztriában is nemrég került közlésre az 1600 körüli években kelet
kezett "Abel et Cain pastores" című gráci dlalógusjátéknak, valamint
Johannes Haiden 1617-ből való klagenfurti karácsonyi játékálllak teljes
szővege."

Mi - sajnos - nem dicsekedhetünk ennyire régi írásbeli emlékekkel.
Mindamellett - bár az osztrák karácsonyi játékoknál másfél évszázaddal
'későbbiek - érthetően közelebb áll hozzánk az a két gyöngyösi "betlehe
mes mise", amelyet Pásztor Lajos tett közzé" Firenzében az "Archivum

1 Holl Béla: Egy régi magyar bettehemcs játék. Vigilia 1952. december és Mathia
Károly: Dunántúli karácsonyi játék a XVIII. század közeperől. Vigilia 1954.
január.

2 Magyar Fercnc: Szőlő és bojtorján. Vigilia 1956. szeptcmbcr.
3 Manga János: Tájékoztató sztnjátékszerű népszokásaink gyűjtéséhez. Bp, 1953.
4 Ortutay Gyula: Kérdőiv betlehemes játékok gyűj téséhcz. Ethn. LXVII. évf. 1-2.

szám. Bp. 1956.
5 Schram Ferenc: Betlehemes játékaink. A Néprajzi Múzeum Baráti Körének

rotaprtnt-sokszorosításn. Bp. 1956.
6 Schram Ferenc: Egy régi magyarnyelvű betlehemes játék. Ethn. LXVII. évi'. 3.

szám. Bp. 1956.
7 Dömötör Tekla: Történeti rétegek a magyar népi szinjátszásban. Ethn. LXVIII.

évf. 2. szám. Bp. 1957.
B Leopold Kretzenbacher: Frühbarockes Weihnachtsspiel in Kiirnten und Steier

mark. Klagenfurt, 1952.
9 Laios Pásztor: Two Franciscan Christmas Hig'h Masses containing Hungarian

shepherd plays.
Archívum Franciscanum Historieum. Ad Claras Aquas, F'Io rc n tí ae. Annus XLIII.
1950. Julius-Octobris. Fasc. III-IV. 411-432. p.
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Franciscanum Historicum" 1950. júl.--okt.-i számában.' E közlésre dr.
Balanyi György professzor úr volt szíves figyelmemet tolhívní.

Ezek a betlehemes misék a gyöngyösi ferencrendiek könyvtárában
kerültek elő. Összeállítójuk ·Georgius Zrunek, a rend tagja és akkortájt a
gyöngyösi templom orgonása. A kézirat jelenleg Olaszországban van. Ke
letkezési évéről címoldalának kronosztikonja tájékoztat bennünket:

CVM gyöngyösInI soLo saLVbrI qVereret De poLo.
(1768)

A két betlehemes mise föórdelcessége, hogy a karácsonyi nagymise
u. n. állandó részei (Kyrie, Gloria stb.) közé íktatva a mise alatt a temp
lomban kerültek előadásra. Kései utódjai tehát a középkor folyamán ha
sonló körülmények között előadott liturgiai misztériumoknak, a karácso
nyi játékok - eddigi tudomásunk szerint - legrégibb típusainak.

Keletkezési évüket tekintve időrendben a negyedik és ötödtk legré
gibb karácsonyi játékunk ez a két betlehemes mise.

A játékok dallamai (részben kompilációk!) is fennmaradtak. Az
"Archivum" külön történő közlésüket Igéri. (I. h. 413. l.) Ez a közlés még
nem történt meg. Pár dallamot közölt és méltatott cl játokokból Ra;iec;:ky
Benjamin rövid ismertetésében.!" Ugyanő a misékben tekintélyes helyet'
elfoglalo betlehemes dallamok révén a "pásztormise" elnevezést ajánlja.
Találó is lenne ez az elnevezés, ha nem okozna fogalom zavart. Katoli kus
népünk ugyanis a karácsony első napján mondható három szentmise kü
lönböző evangéliumainak finom megkülönböztetésével az ünnep hajnal (In
mondott szentmisét nevezi pásztormisének. Ennek a rrnsének az evangé
liuma tartalmazza ugyanis a pásztorok Betlehembe indulását és hódo
latát a Gyermek előtt. (Luk. 2, 15-20.)

Az első játék egyébként - szerkezetét tekintve - 2 "felvonás"-ra
osztható:

I. felv.

a) Az alvó pásztorok felébrednek az angyali énekszóra.
b) Az angyal közli velük Jézus születését.
c) Elindulnak Betlehembe.

II. felv.

a) A gyermek Jézus üdvözlése és imádása.
b) Az ajándékok felajánlása és a Gyermek szórakoztatása énekkel,

muzsikával, tánccal.
c) Búcsúzás, indulás hazafelé.

Ez a keresztmetszete egyébként a nép ajkán még élő betlehemes já
tékaink legtöbbjének is.

A második játék szerkezete sokkal egyszerűbb. Tulajdonképen nem
más, mint az imádás, öröm és hála - éneksorozattal történő - kifejezése.

Ezek után fölmerülhet az a kérdés: milven célt szelgálhatott ennek
a két betlehemes miséne.k a XVIII. század közepen történt összeállítása
és előadása.

ENe a kérdésre a betlehemes misék több helyen is föllelhetö trópus
elemei adják meg a választ. A danam-trópu.sok a középkor elején kelet
kezett olyan egyházi da11:amok, amelyek - jóllehet nem volt biblikus

10 Rajeczky Benjamin: A gyöngyösi pásztorrnisék (1767). Bp. 1955. Szabolcsi
Bartha: Zenetudomány i Tanulmányok. IV. 99-102. 1.
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szövegük - a liturgikus énekek közé keveredtek. A szövegtrópusok pe
dig - mint K. Young irja a középkori liturgia misztériumokról szóló mű

vében _11 szavakkal történő kibővítésci a jóváhagyott (hivatalos) litur
gia egy-egy fejezetének (esetleg csak mondatának), mégpedig bevezetés,
közbeiktatás vagy befejezés, vagy ezek kombinációinak alakjában. Cél
juk a liturgikus szöveg díszítése, azok értelmének megvilágítása és ér
zelmi tartalmuk kiemelése. Nyilván ez volt Zrunek György ferences atya
célja is a gyöngyösi betlehemes misékkel.

A trópusok hatása a vallásos dráma fejlődésére közismert. Altaláno
san ismert példájuk nálunk az "In dulci jubilo" kezdetű karácsonyi ének
szővegónek kibővítése közbeékelt magyar mondatokkal a 17. századból
való Jancsó Benedek-kódexből. (Orsz, Széchényi Könyvtár kózirattára.)
A tropizált éneknek ez a I'aj tája - mint Kövesi Lajos tanulmányábóll"
tudjuk - "a váltóéncklósből keletkezhetett, midőn a nép a pap vagy
k:5ntor által latinul énekelt szakaszokat anyanyelvén zengte utána".

Nézzük ezekután a két betlehemes mise teljes szövegét:

L

T'ut.ii Andante: Kyrie eleisen
etc.
Solo Andante: Christe eleison
etc.
Solo Angeli: Gloria
Menalka Pastor:

Bátyáim kelyünk fel
Angeli: Gloria
Menalka Pastor:

Gyorsan indulyunk el
Angeli: Gloria
Meruüka P.:

Mennyünk sietségge!
Anqeli: Gloria
Menal1ca P.:

Mert most van nagy zengés
tanyánknál éneklés,
Vigyázzatok.

Angeli: Gloria
Ivlenalk t: Pastor:

Neszsza Miklós ugorj ki,
lásd meg ki van odak í,
minket ne háborgas-sori
szálláson,
itten ne parancsollvon.
Ha ö nékünk nem enged,
mearudallyuk. elhidavcd,
majd megfogjuk üstökét,

kedvünkre
meragadgyuk két fülét

Angeli: Gloria in excelsis Deo,
in excelsis Deo,
Miklós:

Az öreg pásztor én vagyok,
jól rám hallgassatok,
Kü ldettem a társaimtul.
hogy ti mit akartok.
Ha ti meg nem mongyátok.
azzal nem gondolok,
majd az oldalotokon
görcsös bottal dudállok.

Anceli: Gloria in excelsis Deo.
in excelsis Deo,

Juhászok ne féllyctclc,
uj hiri mondok én néktek
Ma született uj királv
kit szélles világ csudái.
Ma, akit ti vártatok
s régen óhajtottatok
Betlehemben született,
Dütsösége megjelent.
Azért ti ne késsctek,
csak őtet tisztellvétek.
S7RP musikát tegyetek,
sipot, dudát vígyetek.

Tutti: Gloria in excetsis Deo et
in terra pax hominibus bonae

II K. Young: The Drama of the Medieval Church. 2 Vol. Oxford, 1933. L 178., 1. 195,
12 Kövesi Lajos: Katholikus énekeink és énekeskönyveink a XVII. században.

Kecskemd, 1903. 4-5. 1.
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voluntatis. Laudamus te. Bene
dicimus te. Adoramus te.
Miklós:

Már a dolgot elvégeztem,
és mit hallottam, jelentem.
Az angyalok hozzánk jöttek,
a gunyhónál énekeltek,
Dütsöség az Istennek,
békesség az embernek.
Messiás már elérkezett,
Máriátul születetett,
de mivel nagy szegénységben
értünk vagyon nagy inségben,
viavünk ajándékocskát,
lisztet, vajat. sajtocskát.
Sietséggel tehát menjűnk,

ötet látni igyekezzünk,
szép ajándékokat vigyünk
és az uj királyt köszöntsük,
Betlehemben keressük,
ottan ötet tisztellyük.

Tutti: Domine Deus, Rex coe
lestis, Deus Pater. Domine Fili
Unigenite, Icsu Christe. Domi
ne Deus, Agnus Dei, F'il ius
Patris.
Menalka et Miklós:

Pásztorok minyájan
legyünk egy tanácson
az ut felol.
Első lészen András,
mert igen jó Dudás
és furulyás.
Mi juhászi módra,
ugorjunk nótára,
Bartos is jó hegedüs,
korsó mellett mint tűz.

igen jól tud hozzá,
ha folhaitva.
utánnun'k' jön János,
mert ö igen okos.
Gyurka az izákkal
Ugy szép musíkával
indulvunk minyájan
a városban.

Tuttí cum tuba pastorum: Qui
tolJis peccata mundi... Qui
sedes ad dexteram Patris.
Bíró Uram:

Irzalmazz mi nékünk,
mert csak ez szükségünk
Téged szepen kérünk
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ártatlan kisdedünk.
Körtvélyt, almát adunk,
mert szegények vagyunk.
O szelid bárányunk
és kegyes Józusunk,
mi jöttünk Tehozzád
és Te jöjj mi hozzánk,
mi bünösök vagyunk,
Te légy oltalmunk.
Vedd ajándék ink at,
agyal minden jókat.
áld meg az nvájunk at.
szép sereg juhunkat,
minket cgóssógben
tarcs meg szeretetben.

Solo sinc organo: Quoniam tu
solus Sanctus, tu solus Domi
nus.

Szent, Te k!~szentebb

mennvci szentok közt
ö kis' .Iózus.
Mi aztat jól tudgyuk
és iaazán val lyuk,
hogy Te Messíás vagy
és szent vagy.
Tesu Christe.

Tutti: Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris. Amen.

Ftrjd mea tc-hát ahogy tudod
trornbrtúdot,
majd Gyurka is előhozza

furulvádot.
Hic in.ilatur tuba pttstoru.m, sed
non bene.

Dc híában annyi csuhát
elszagaattál,
az mikor te a musika után jártál,
Neszsza próbáld merz mégegyszer,
ha jól Iujod akár kétszer,
adok egy butykos pálinkát.

Inflatll1' secunda similitcr.

O jaj kérlek csak hagy békét
mort nem adnék egv vad körtvólyt
illyen csufos musikáért.
Hozd el Miklós a te pcnyészos
dudádot,
mert te bil lcatetn i aztat
jobban tudod.

Intliitur tertio, sed bene.

Fujd meg Muklós hangossan.
hogy hallyák meg minyájan



Betlehemben.
Fujd el tegnapi nótádot
a Jézusnak,
ezzel szerzez szép hirt s
nevet minyájunkriak.
Dana, dana, dana, dana, dajdom
dajdorn, dajdorn, dana, dana, Amen.

Tutti: Credo in unum Deum, ...
per quem omnia facta sunt.
Solo andante: Qui propter nos...
descendit de coelis.

Melly nagy csuda, hogy az Isten
emberek közt vagyon itten.
Mi érettünk emberré lett,
Már-iátul születetett.
Vallyon mond meg Jézuska,
ó te szelid báránka,
miért Te úgy szerettél,
hogy hozzánk lejöttél.
látogatni, megváltani
és boldogitaní.

Tutti tardisse: Et incarnatus est
de Sniritu Sancto ex Maria
Virgine: et homo factus est.

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

Tutti: Crucifixus etiam pro
nobis sub Pontio Pi lato, passus
et sepultus est.

Martzi hozz egy juhocskát
és egy kövér báránkát,
köszöntsd azzal Jézuskát.
a született uj királyt.
Lót-inez hozd el a kulacsot,
tőlesél abba finom bort,
ugy azután a Jézusnál
járjunk vigan egy tánczot.

Tutti: Et resurrexit tertia die..;
sedet ad dexteram Patris, et
iterum venturus est.
Solo:

Midön itilni,
fogsz hozzánk [önni,
kérünk irgalmas
és Iécy [utalmas.
Tudod, hogy elestünk,
Adámban vétkeztünk,
azért tehát légy kegyelmes,
kérünk Téged meg ne vess.

Tutti: Et vitam venturi saeculí,
Amen.

Már mi tehát kegyes Jézus
visszatérünk.
Amint töllünk kitelhetett
kedveskettünk.
Kedves légyen ajándékunk
mel1yet szivessen nyujtottunk.
Már oltalmazz és igazgass,
mi nékünk jó utat mutass,
és bárányinkra jól vigyázz.
Téged kérünk szép Jézusunk,
légyen gondod ketskére,
ne légyen kár ezekbe,
ezeket örizzed Mesiássunk,
dana, dana, dana, dana, dajdom

dajdom.

Tutti: Sanctus, Sanctus, Sanc
tus. . . Osanna in excelsis,
Osanna, Osanna.
Solo sine organo: Benedictus
qui venit in nomine Domini.
Tutti (Tuba pastorum): Agnus
Dei, Agnus Dei, qui tollis .. ;

O szelid báránka,
bűnöknek rontója,
agyál békességet'
és szép egyességet.
Kérünk szeretetet
és örök üdvösséget.
Már mi elbucsuzunk,
Tégedet itt hagyunk,
Ha eljössz utánnunk,
majd tejecskét adunk,
kalácsunk. pogácsunk,
vagyon gyenge sajtunk.

Solo: Dona nobis pacem, Dona
nobis pacem.

Neszsza még egy nótát, Gyura,
Jézusunknak fujj unk,
azután pediglen vissza
az utra indullyunk.

Dona nobis pacem, dona nobis
pacem.

Jó éjtzakát Mesiásnak
minyájan mongyunk
és ugy zengő musikával
Tölle szépen elvállyunk.

Dona nobis pacem, Dona nobis
pacem.
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És te öreg Bartos,
légy uti kalahuz.
Lörincz a vén Jósefnek
adgy egy pint bort szegérinek
Már itt hagyuk Jézusunkat,
kegyes Pásztorunkat.
Mi az utra elindulunk,
bárányinkhoz futunk,
Azért kérünk Szűz Mária,
vigyázz szent Fiadra,

Tuttí Andante: Kyrie, Kyrie
eleison, eleison, eleíson, eleison,
eleison.

Solo Allegro:
Kyrie jó hír e'
Betlehembe születe
Kyrie eleíson
meny és föld teremtője.

Kyrie eleison
Ejj bizony nékünk öröm e'
Kyrie jó hír e'
táncollyunk kedvünkre.

Solo Seeondo:
Kyrie, jó hír e'
Ma lett föld üdvössége,
Kyrie eleison
mert megtestesült Ige.
Kyrie eleison
Én nékem megjelentette,
Kyrie, jó hir e'
hogy földre lejöve.

Tut/i:
Kyrie, jó hír e'
Máriának gyümölcse,
Kyrie eleison
Szentléleknek ereje
Kyríe eleison
megjelent emberi testbe.
Kyrie, jó hir e'
öröm szál szivünkbe.
e-e-e-e-e-e-leison.

Solo andante: Christe eleisen
etc.

Solo: Gloria.

Tutti: Gloria etc.

Solo: Laudamus te... glorifi
camus te.
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Oltalmazzad ó Szent Jósef,
hiv atyai módra.

Tutti: Dona nobis pacem, dona
nobis pacem.

Te pedig dicsirtessél Atya Isten,
hozzánk küldött Szent Fiadért,
nundörökké Amen,
Dona, dona, dona pacem, pacem.

II.

o Jézus dicsírunk
s nagyon örvendezzünk,
hogy eljöttél.
Ma halt meg nálunk
egy pásztortársunk,
Pestának vén attya.
Ha el akarsz jönni,
birkéket örzeni,
meleg tejet inni,
jöjj el
az árnyékba ülni,
bundádra Iedülni,
juhoknak fütyölni,
jöjj el !
Oh szép Jésus !

Tutti: Gratías agimus, agimus
tibi.
Tutti:

Csak értsük, hogy kedved van
juhok után,
mingyárt elsö lészez az hegy
oldalán.
furulyával megajándékozunk
és táskával.

Solo:
Do-Domine Deus,
Juh lesz alattad husz,
Rex coelestis,
avagy legalább tiz.
Deus Pater,
hogyha valaki kér,
öld meg melvik kövér, e-e-e-e
Do-Domine Fili,
Kiknek nagyok füli,
Uriigenite,
mint a többieké.
Jesu Christe
hajesd a folyóvízre,
az itatóhelyre. e-e-e-e
Do-Domine Deus,



Légy tehát kalahusz,
Agnus Dei,
juhokat vezetni,
Filius Patris,
tanuld Gáspártul is,
több pajtásidtul is, i-i-i-i

Tutti: Qui tollis peccata mun
di ...
Solo:

O kisded gyermes'ke,
gyenge csernetétske,
fogj bundát, ha fázol,
kankót, hogyha ázol,
Immár Téged kérünk
s ajándékkal intünk,
midön elvál testünk,
legyen boldog lelkünk.
Vétkeink bocsásd meg,
mít igirtél, add meg.
holtunk után Menyben
add lássunk lelkünkben.

Solo: Quoniam tu solus Sanc
tus ... Dorninus et Altissimus.
Cum Sancto Spiritu in gloria,
Amen.
TuLti:

Még az vagyon,
amiért könyörgünk.
Menyorszúr; ajtaján
midön zörgünk.
mondgyad: szerelrnesím,
jöjjetek kedvesim.
Ez szűkségünk.

Ottan három nótát.
egy szivvel mondunk
és Három Személyben
Egy Istent áldunk.
Dojdom, dojdorn, dojdom
Dudanorn, Amen, Amen.
Credo in unum Deum etc.

Solo andante piano: Qui prop
ter nos homines... descendit
de coelis.

Kisded Jézuska,
Atyának Fia,
ma hozzánk lejött,
testbe öltözött,
Hogy szemlél ne.
Elhatta Attyát
s választa Anyát,
hogy az ember
el ne veszne,

Ertünk emberré lett,
értünk szenvedett,
hogy Istenhez vezethetne.

Solo secondo: Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ...

Szentlélek ereje,
Mária gyermeke ma születik.

Crucifixus etiam ... et ascendit
in coelum.

Szűletésedre, gyermekségedre
kérünk emlékezz.
Ha itilet lesz,
ne bány erössen
velünk keményen,
hanem üdvözíts,
utban igazíts.
Menyország utyát, szeritele nyom

dokát
add, hogy kövessük s megismerhes

sük.

Tutti: Et vitam venturi saeculi,
Solo:

Hogvha szined eleibe jutunk,
ottan vigadni fog kezünk s lábunk.
Ott lejtőzni tótúl, éneklünk
.Jézuskának magyarul, németül,

'rnorvául, oláhul, deákul.
Ne nézzünk másokra,
zengjünk illyen módra,
hej, hej, hej, hej, hej'
Amen. Amen.

Tuttí: Sanctus etc.
Agnus Dei qui tollis peccata
mundi ...
Solo:

Istennek báránnya,
Egek adománya,
juhoknak jó telet,
agyál sürü tejet.
Farkasoktul taresd meg,
bárányokkal áld meg,
hidegben ápolgasd,
szelekben takarkasd.
Dona, danana
Te békességet agy ma.
Dona nobis pacem
mi kérünk Téged szépen,
dona nobis pacem.
üdvözíts minket szivescn,
dona, danana, dona, danana
dona, danana,
mert ez bizony jó volna.
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dona nobis pacem,
űzd el ellenségem,
dona nobis pacem,
hogy el ne veszen az lelkem.
dona, danana, dona, danana
dona, danana.

Csendességet agyál ma.
dona nobis pacem,
Téged szepen kér az lelkem.
Dona, danana pacem.
Dana, dana, dana, dana,
dana, dana, dana-na.

• ••
A karácsonyi ünnepi misébe iktatott betlehemes játékok különleges

céljairól bevezetőnkben már szóltunk.
Közlésünk végéhez érve világítsuk meg pár szóval jelentőségüket is.
Ezek a betlehemes misék mindenekelött annak a kétségtelen tény

nek írásban fönnmaradt bizonyítékai, hogy a ferencrendi atyák befolyása
az európai vallásos -,- elsősorban karácsonyi - népszokások alakulására
nem szünt meg a középkorral, hanem folytatódott az egész újkoron át
szinte napjainkig. Ez a befolyás valósággal átszellemítette e népszoká
sokat, és keresztényibb tartalommal töltve meg azokat, közelebb hozta
őket az Egyház Iíturgrájához.':'

A gyöngyösi betlehemes misék nem éppen hézagpótló láncszemei a
magyar karácsonyi játék fejlődési vonalának, de mindencsctrc az első

korszak főformájának: a középkori liturgiai misztériumnak kései kisu
gárzásai.

Ez a sugárzás napjainkban is tart. A menyhei éjféli mise!? énekeihez
hasonló miniatür népi oratóriumokat jegyzett le a közelmult években
Rajeczky Benjamin 'I'ápén és Pásztón, e sorok írója pedig Kisteleken és
Mogyoródon.

E játékok szövegóben is, dallamvilágában is vannak kompilációk, sőt

a szomszéd népek, elsősorban a szlovákok dallamkincséből való átvótclek.
Ezenkívül együtt van bennük - Magyar Ferenc tcrminológiájával élve 
szőlő és bojtorján. Igaz azonban az is, hogy a bojtorján leválasztása után
megmaradt szőlőből tiszta bort szűrhetünk mi is, szlovák szemszedaink
is a karácsonyi játékhagyományok továbbkutatása közben mcgszomjazók
serlegébe.

13 V. ö. Victor G. Green, O. M. Cap.: The Franciscans in Medleval EngliSh Life.
New-York. 1939. 35. p.

14 Kodály Zoltán: Régi karácsonyi énekek. Ethn. XXVII. évf. 221-224,; L Bp. 1916.
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