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Nézd . An na. *
mo st, hogy az évszázados szo k ások, ünnepek lassan

ként eltűn nek - bár némelyek vissza térnek, vagy to
vább élnek megvált ozott fo rmá ba n, külsőben - , soka t
gondolok arra, mit fogtok megért eni - s főként ho
gyan! - e szokások .an élytengeri árarnlásáb ól"? Érti
tek-e, érzi tek-e majd évszáza dokig ha tó erejüket, kap
csolataika t az em berekkel. az élette l, az élet fordulói
val ; ki tudod-e tapogatni születésük erkölcsi titk át?

Gondolt-e erre ötven-ha tva n évvel ezelőtt Kodály
Zo ltán . a mikor e szoká sok még elevenek voltak? Va
jo n mi adha to tt oly nagy erő t , vállalkozó ked vet neki ,
hogy szokásdalaink, népdalain k gyűj tésével egyidőben

átdolgozza őke t énekkarokna k ? Talán azzal a pedagó
giai céllal tett e, hogy a p ódiumra, a városba, a Zene
akadémiá ra bevigye a falu levegőj ét , a falusi ak életét s
felmutassa, kik voltunk és kik is vagyunk? Hogy látva
lássák és tudják meg : az , amit "parasztinak" neveznek,
mennyi életet, szépséget, a ranya t rejtege t és tartogat?

Mo st , hogy a szo káso k kiveszőfélben vanna k, e kó 
ru sok at hallgat va arra gondolok: mi elevenedik meg az
embe rek lelkében ? Ezért ' néhány szokásanyaggal és
Kodály-kórusművel kapcsolatban egy-két példát me
sélnék el : túl azon, amit az ének s a zene adhat, meg
szeretném muta tni, mennyi lehetőség kivánkozik meg
értésükh öz. megismerésűkhöz. Természetesen .ezt em
bere válogatja . Te is, ti is másként járjátok majd végig
- s igy lesz szép és igaz!

Kod ály Zo ltá n két kórusműv~t három-négyéves idő-

* A Levelek Annának cim ű soroza t egyi k darabja.
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különbséggel hallottam. Az Angyalok és pásztorok-at már jól ismertem, amikor a Karácsonyi
pásztortánc-ot meghallottam. Majd jött egy harmadik is, a Vízkereszt, s így e három művet

- képpé lefordítva - egy középkori hármasoltár három szárnyának képzeltem.
Elmondom, miért. Tevelen, az én gyermekkori falumban bukovinaíak és svábok, székelyek és

németek között nőttem fel, két különböző kultúra levegőjét szívtam magamba. Keringőt, pol
kát, indulót, tánczenét a szomszéd családtól, Schweitzer Paliéktól hallottam nap nap után, meg a
lakodalmakban. A másik szomszédban, Ferenc Gazsíéknál puIiszkát ettem; istállóban, pajtában
mászkáltam; szövőszéket láttam, rengő-ringó bölcsőt. Vasárnap még népviseletben jártak az
emberek, de különben már kezdték elhagyni. Balladát csak egyet, a Kőmíves Kelement hallot
tam, de egy szokásra, a betlehemezésre nagyon jól emlékszem. És ez villant föl emlékezetemben
hihetetlen élességgel- vagy húsz-huszonöt év elteltével -, amikor először meghallottam a Kará
csonyi pásztortánc-ot : - Ez ismerős valahonnan! - pattant ki belőlem, s utána rögtön megjelent
az utcai kép, teveli havas utcánk a betlehemesekkel.

Mivel a szomszédos Kakasdon is ugyanúgy élt e szokás, s hozzáférhető a falu népének, az and
rásfalvi székelyek monográfusának leírásában is, I könnyen rátaláltam a megfelelő részekre.
Most közülük idéznék néhányat: azokat, melyek e két Kodály-művel rokoníthatók.

Az első részlet: egyangyal - fiatal fiú képében - hírül adja a pásztoroknak a kisded megszüle
tését. (A három pásztor kos- és bikaszarvú, álarcos, bundás, bő bugyogós; hatalmas láncos bot
tal, kereplővel járják a falut, s alaposan ráijesztenek mindenkire. Félelmetesek és játékosak,
"színjátékosak'~voltak, akiktől kicsiny koromban úgy féltem, hogy azt sem tudtam, hova bújjak
előlük!)

ANGYAL:
Glória, glória in excelsis Deo!
Serkenjetek pásztorok, pásztorok,
Kik nyáj mellett alusztok, alusztok,
Mert született uratok, néktek kis Jézusotok.

ÖREG CSOBÁN** (álmosan ébredezik, öregesen rezegtetve mondja):
Óóóómit láték. mit hallék. Nem tudom. ördög-e, vagy angyal nékem megjelenék. Azt csak nem
hihetem, hogy a kis Jézuska született vóna. (fejét álomra hajtja)
Inkább leteszem a fejemet a puszékra.tr" és alszom,
mig a hajnalcsillag feltetszik az égre.

ANGYAL:
Gyertek pásztorok gyorsan a városba,
Mert ott fekszik Jézus az koros szénában.

Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el.
Ime angyal jelenti, hogy Messiás születék.
Ime már nem messze, fényesség jelene.

Ha összehasonlítod ezzel az Angyalok és pásztorok-at, látnod kell, hogy bár pódíumra került,
de hatásából, elevenségéből semmit sem vesztett. De folytassuk tovább:

ÖREG CSOBÁN:
Óóóóédes kicsi Jézuskáml Hát én mivel tudjak kedveskedni?
Én neked báránykát, bogláros szijacskát, efféléket .
nem adhatok, hanem egy szép kicsi kerek sajtocskát,
nézd csak, be szépet adok. Kérlek, vedd jó néven,

** csobán = juhász, hegyi pásztor
*** puszék = szuszék (gabona vagy liszt tartására való nagy láda)
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amelyet adhatok.
Adjál te jes, pajtás!



BÁRÁNYKÁS:
Óóóóédes kicsi Jézuskám. Hát én neked mivel tudjak kedveskedni? Én neked sajtot, ordát, bog
láros szijacskát, efféléket nem adhatok, mert még apámnak sem volt. Hanem egy szép fekete
báránykát, nézd csak, be szépet adok.
Kérlek, vedd já néven, melyet adhátok.
Adjál te jes, pajtás!

BOGLÁRKÁS: ,
Óóóóédes kicsi Jézuskám. Hát én neked mivel tudjak
kedveskedni? Én neked báránykát, sajtot, efféléket
nem adhatok. Hanem egy szép bogláros szijacskát,
nézd csak, be szépet adok!
Kérlek, veddjó néven, melyet adhatok.

Eszembe jut Benedek Elek története. Egyszer arról kérdezték, hogy gyermekkorának melyik
volt a legkedvesebb karácsonya.

"Az, feleltem én, amikor karácsony reggelén a pajtánkban született egy bocika, s édesapám
ennek a bocikának a bőgését nekem ajándékozta. Boldoggá tett éz az ajándék. És akkor meg
írták rólam, micsoda elmaradt ember a gyermekek írója, aki az ostobaságot, a maradiságot
magasztalja. "2

De térjünk vissza a szokáshoz és a Kodály-műhöz, a Karácsonyipásztortánc-uoz. Ha egyszerű

és kedves ajándék is a kerek sajt, a fekete bárány, a bogláros szíj, van ezeknél még kedvesebb
ajándék; olyan, amellyel senki más nem tud szolgálni, csak a pásztorok: a muzsika és a tánc.

ÖREG CSOBÁN:
Tódor pakulárum!
PÁSZTOROK:
Mind itt vagyunk, mind, mind.
ÖREG CSOBÁN:
Hal/odjó pajtásom! Kedvesfurulyásom!
Mivel az uj királyt . . . vig ijrömben látom,
Ennek a született kis Jézuskának a kedvéjért,
Járjunk egy szép táncot!

PÁSZTOROK:
Járjunk!

ÖREG CSOBÁN:
Fujjad, fe mozsikás.

PÁSZTOROK (mind egyszerre énekszerűen folytatják):
Mert egy vig mozsika megér három porturát.
Ki s ki bocskorának talpát ne sajnálja.
(Ekkor már tánclépésbe lendülnek. A furulyás a következő pásztortáncot játssza, a pásztorok

a turulyaszóra botjaik koppantásaitól kísérve, körbemenve, jobbra-balra dűlve táncolnak.)

Ennek ajátéknak s a mélyén megbuvó örömnek "tükörképe" Kodály két énekszólamra és fu
volaszóra komponált Karácsonyi pásztortánc-a. Egyszerű és naiv - énekből font örömkoszorú.

E régi szokás egy-egyrészletejutott a két Kodály-műről eszembe. De egyéb képek is megjelen
tek előttem. Kicsiny korotokban sokat néztétek azt a képet, mely az asztalomon feküdt, hogy
mindig rácsodálkozzam: a középkor alkonya egyik legnagyobb, németalföldi festőjének, Hugo
van der Goesnak festménye volt; pontosabban a portinari szárnyasoltár középrésze: a Betlehem,
a pásztorok imádása. Korának is egyedülálló remekműve ez az 1476körül készült táblakép: kö
zépkorias stilizálás, papírfigurák helyett itt már hús-vér emberek jelennek meg. Az évszakok
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nyomai, a mezők ridegsége, de naivság, meghatottság s öröm is kifejeződik a három pásztor ar
cán - mert megszületett a mi Urunk jászolban, istállóban. Mind a festményről, mind a bukovi
naiak megőrizte régi szokásokból és dalokból több száz éves öröm sugárzik feléd - akár Kodály
két említett művéből is.

S ahogya portinari oltár harmadik szárnyán a Háromkirályok vonulása látható - s ennek is
van szinte azonos zenei megfelelöje Liszt Ferenc monumentális Krisztus-oratóriumában -, úgy
mi is tudunk Kodály-művekbölhármasoltárt komponálni. Mert harmadikként ott a Vízkereszt.

"Az összetalálkozás nagy harmóniájában itt nem a szegény parasztok, hanem a népek, a nem
zetek hatalmas urai, kincses napkeleti királyok borulnak le a betlehemi-jászol előtt. Maga a bib
liai történet ezúttal ugyan nem elevenedik meg drámai cselekmény módjára a gyermekénekesek
ajkán, de a mesét eleven jelenvalósággá varázsolja ... s boldog ünnepi sereglések himnikus han

,gulatát idézi."?
Olvasni fogod egyszer József Attila meghatóan szép versét, a Betlehemi királyok-at. Érteni is

könnyebben fogod ezek után. Hisz ez a vers olyan, mintha a betlehemes játékok világát és szár
nyasoltárok képét egyesítené : a pásztorokból királyok lettek, s a királyok olyan egyszerűek,

mint a pásztorok. De ez ismét egy faliképet juttat eszembe: a veleméri gótikus templom csodála
tos freskói közül a Háromkirályok imádásá-t ábrázoló jelenet. Ott ezeknek a királyi arcoknak
történelmi érdekességük.is vaQ: István.Tmre és László, a három magyar szent arcképét ismerhet
jük fel a középkori piktor kezemunkájában.

Jegyzetek: I Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete .... Szekszárd. 1972 2 Benedek Elek: Édes
anyaföldem! Bp.. 1979 - 3 Tóth Aladár: Kodály Zoltán költői világa énekkari szerzeményeinek tükrében. Bp., 1942

Üzenét

Tudom, hogy ahol most vagy: nincs idő,

nem osztják órákra a Végtelent.
A percek csak velünk száguldanak .

megjegyzett napok
csak ránk mosolyognak vissza
egy életen át -

de mégis
szeretném, ha ma eszedbe jutna
első találkozásunk felfénylő

ifjuságunk arany idejében,
és leküldenéd hozzám örökkön élő

szereteted sugárzását - ígérted! -

valahonnan a negyedik dimenzióból.

BARSY IRMA
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