
A SZENT CSALÁD - TARDON

Lukács evangélista többek között a következőket írja Jézus szűletéséról: "Ebben az időben

történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekségét írják
össze. . .. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea
Názáret nevu városából... Betlehembe... hogy összeírják feleségével, Máriával együtt,
aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte
elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik szállás" (Lk 2, 1-7).
"Nem jutott nekik szállás", tehát nem volt, aki befogadja őket. Ebből a mozzanatból indul
ki a Szent Család népi ájtatosság, mely élő hagyomány Tardon. A hivők ezt, miként más
népi-egyházi szokásainkat is - például a Lourdes-i Mária emlékezetére mondott énekeket 
teljesen spontán módon végzik. Karácsony előtt - több különbözö csoportba szervezödve 
kilenc napon keresztül, minden este más házhoz menve moridják-játszák, ezzel emlékezve
József és Mária Betlehembe érkezéséróll Az ájtatosság teljes szövege - melyben énekszó és
imádság váltogatják egymást - igen hosszú, időben csaknem két óráig tart, ezért az aláb
biakban részleteket közlünk belőle. A felvétel elkészítésében segítségemre volt Komáromi
Béláné, Böcskei Ignácné, Papp Miklósné, Szemán Katalin, Veréb János, Gaál Kálmánné és
Gaál Kálmán tardi lakosok.

VÁCZITAMÁS

J. ének

Keljetek fel kik elaludtatok,
Mert egy vendég érkezett hozzátok.
Nyissátok fel házatok ajtaját,
E resszetek be a Szűt'Máriát.

JÖI;/. Szent József, vele Szü; Mária,
Kint fázódnak a zord éjszakába.
Szállást keres házról házra menve,
De nem talál könyörülő szivre.
Nyissátok fel . . .

(Kopogtatnak)

Már az idő éjfél felé hajlik,·
Srü; Mária arca könnytől ázik.
Öt Szent József ekképp vigasztalja:
Volt itt régen valahol egy pajta.
Nyissátok fel . . .

El is mentek: a pajtát keresni,
De a Szent Szü: a sorsát kesergi.
Erőt vesz a nagy fájdalom rajta,
De nincs aki könyörülne rajta.
Nyissátok fel . . .

(Pásztorfiú)
Béni bojtár vagyok, Samu gazda fia,
Harminc birka őrzés az én fejem gondja.
Ahogy tegnap este hazafelé jöttem vacsorára,
Jó meleg cipora és túrós kalácsra.
Az utcasarkon bejordultam.
Két idegen váltdorral szembetalálkonam.
Kérdem tőlük: kik vagytok jóemberek?
Mi vagyunk József és Mária,
Nincs sziv Betlehemben, aki bejogadna,
Szegény Máriának aki szállást adna,
Azért hát kedves vendégek és kedves házigazda,
A Jó Istenre kérem, ide figyeljenek.
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Azok a jámborok, akik kint zdrgetnek,
Szállást kérni jönnek ide tihozzátok.
Fogadjátok őket szerény hajléktokba.
Úgy fogad be Isten a szép mennyországba.
Dicsértessék a Jézus Krisztust

Házigazda:
Mindörökké, amen.

Pásztorlány:
Békesség e háznak, minden lakójának.
Egy pásztorkislány köszönt be hozzátok,
Nevem Eszter, Ráchel unokája,
Vajon emberek, mire vártok?
Kincsre? gazdagságra? földi boldogságra?
Ha láttátok volna, hogy én kint mit láttam!
Egy szegény pár cseléd hogy jár házról, házra,
Isten nevében szállást keresnek,
Nem lelnek helyet egész Betlehemben.
Vajon jó emberek, mire vártok?
Kőből a sziveteks ha helyet nem adtok.
Hallom lépésüket, hallom menésüket,
Talán ide jönnek.
Nyissátok fel házatok ajtaját,
most kopogtat József, a-názáreti ács,
Fogadjátok őket szetény hajléktokba,
Úgy fogad be Isten a szép mennyországba.
Dicsértessék a Jézus Krisziusl

Házigazda:
Mindörökké, amen.

(Kopogtatnak).

Házigazda: Ki az?
József: Mi vagyunk, szállást keresünk.
H.: Kik vagytok, jóernberek, hogy ily későn keresitek a szállást?
J.: Mi vagyunk József és Mária. Mária nagy beteg, eressz be házadba megáld érte Isten.
H.: Nincsenek.nektek rokonaitok, hogy szállást adnának az éjjel?
J.: Hisz a ti rokonaitok vagyunk.
H.: Szép rokonok. Akkor keresik meg az embert, amikor rá vannak szorulva. Menjetek

Betlehembe, keressetek illöbb szállást mint az én nyomorult viskóm.
J.: Egész éjjel fáradoztunk, egész Betlehemet bejártuk, szállást sehol nem kaptunk. Eressz

be házadba, megáld érte Isten.
H.: A mi házunk kicsi és el van foglalva, de van kint egy istálló, abba meghúzódhattok. jó

lesz?
J.: Jó lesz, jó. Többet ér az a szívtelen emberek palotájánál.
H.: Jertek hát be jóemberek, foglaljátok el a szállást, melyet a jó házigazda számotokra

rendelt.
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2. ének

Jön az Atya, megígérte, kinek jött el végremélve a föld vándora.
Az égen új hajnal támad, szállást keres most magának az egek ura.
Máriának tiszta keble, szive szállás lesz neki,
E szűzön az Isten kedve, párja nem volt, nincs néki.

Nem méltó rá a bűn földje, tiszta, mint a harmat gyöngye, a nap sugara.
O reményünk szép zöld ága, Galilia bájvirága, szende ibolya.
Az alázat szent völgyébe elrejtőzve ott virul,
Mégis tudna földön-égen illatozó bájirul.

Fia lesz bár a legszentebb, szüzessége kárt nem szenved, ó öröm oka.
Az Úr, ami rég nem történt, felfüggeszté a koztorvenyt, ó mily nagy csoda.
Jézus lesz majd méh gyümölcse, ki minket megüdvozit,
Földre vonja szü; erkölcse, mely lelkében tükrözik.

A mennyei hársfa zendül, fénykövet jön magas mennybol, jön már Gábriel,
Bezorget a kisdedaitán, az ijrörnhírt édes hangon, híven zengi el:
Legyen, mondjd, a szúz szentség, az Ige megtestesül.
Emberséggel az Istenség titokszerün egyesül.

Íme mi is neked zengünk. Gábriellel megkosrontunk; üdvünk hajnala,
Szived szivünk üdviizletét, elfogadni ó ne késsél, lelkünk aranya.
Mennyben honol Szent Fiaddal boldogságunk csillaga,
Vezéreld fénysugaraddal híveidet is oda.

Beköszöntő ima: Íme elhoztam hozzátok a Szűzanya szentképét és vele méhének áldott
gyümölcsét az Úr Jézust, szent jegyesével Szent Józseffel egyetemben. Az ő áldásuk tér be e
szentképpel e házba, remélem, szívesen adtok szállást nekik e szent napra.
Házigazda: Üdvözlégy, Szűz Mária! Honnan van az, hogy az én uramnak az anyja jön hoz
zám, szerény hajlékomba? 0, de boldog vagyok, hogy eszentképet hajlékomban tisztel
hetem és neki szállást adhatok.

3. ének

Betlehemnek őslakói, álmotokból keljetek,
Akit vártok örvendezve, íme itt van kiiztetek:
Gyöngyharmatja Máriának, tiszta szivbál gyöngyözött,
Megváltónknak édesanyja, ím közétek költözött.

Keresitek-e a szállást, nyissátok ki kaputok.
József zörget az üdv előtt, ajtót ó ne zárjatok.
Hallja minden, egy sem szánja, mind kizárja Máriát,
Kirekeszti, tovaküldi az Istennek Szent Fiát.

Egy sem sajnál, egy sem szán meg, én jó anyám, ide jöjj,
Itt végy szállást, itt szegénynél, itt szivemben legbelől.

Hideg van az istállóban, itt szivemben melegebb,
Kedves anyám szállás gyanánt, vedd ki e gyarló helyet.

4. ének

Ide stállt a Szent Család,
Itt talált ő most szállást.
Szivűnkbe is így szállj bele
Drága Stent Család!
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Imádság: Ó Szűz Mária, mi a te méltatlan fogadott gyermekeid, akik szentképed előtt itt
összegyülekeztünk; mély alázattal lábaid elé borulunk és törődött szívvel bánjuk meg bűne

inket, amelyekkel anyai szívedet számtalanszormegsebzettük. Most a te anyai szózatod fel
ébresztett bennünket bűnös álmainkból, és résztvevő anyai pillantásod mélyen megillette
szívünket, azért visszatérünk hozzád bűnös utainkról és anyai kebledre borulva kérünk,
fogadj vissza bennünket gyermekeid közé az Úrjézus szerelmére, aki a keresztfán haldo
kolva anyánkul rendelt téged. Siess segítségünkre, ó Szűzanyánk és viseld gondunkat
nekünk, a te gyenge lábon álló gyermekeidnek, hogya te különös szereteted és pártfogásod
megnyerjük. Csupa gyermeki szeretetbőloly ájtatosságot végezzünk most, amely bizonyára
tetszeni fog anyai szívednek. Szeretnénk, ó, jó anyánk jövőre sok örömet szerezni neked
azon tömérdek bántalomért és fájdalomért, amelyekkel úgy földi életedben, mint azóta
folyton keserít téged az egész világ és most főleg ezen úrjöveti idő alatt, különösen szereted
gyermekeidet malasztokkal elárasztani, te anyja a szép szeretetnek. Az egész világ vissz
hangzik most dicséretedtól. főleg az annyira kedves hajnali misék alatt, mi is teljes bizalom
mal számítunk azért kegyeidre. Reméljük, bőven lesz azokban részünk.

Emlékezzel csak vissza, ó jóságos anyánk, arra az időre, mikor az isteni magzatodat szep
lőtelert szíved alatt hordozva és napokig tartó téli utazás fáradalmai alatt kimerülve, az esti
homályban Betlehem városába megérkeztetek és szűzi jegyesed hiába .keresett éjjeli szál
lást a rokonoknál, ismerősöknél. Éppen várandó állapotod miatt senki sem akart hajlé
kába fogadni. Szegény Szent József mennyire restellte, hogy nem tudott rÓlad illően gon
doskodni.Ó, áldott Szűzanya Mária, mily fájdalmasan eshetett neked ott az utcán állni,
házról házra járdogálni. Mennyire lenézhettek. megszólhattak az átmenők. Ó, ha tudták
volna, hogy te vagy az élő szentségtartó, aki a világ megváltóját méhedben hordozod, aki ál
dást viszessz vele mindenhová, de szívesen befogadtak volna. Ó, mily boldogok lettünk
volna mi akkor, ha Szent József hozzánk kopogtatott volna be, de szívesen adtunk volna mi
nektek szállást, de nagy szeretettel, nagy tisztelettel láttunk volna e~ mindennel. Mért ne te
hetnénk meg ugyanezt. Most szent képed nagy tisztelettel fogadjuk szerény hajlékunkba
úgy, mintha csak személyesen itt tisitelhetnénk köztünk. reméljük, szívesen veszed tőlünk

ó, Szúzanya, Szent Józseffel egyetemben e hódolatot és megáldod hajlékunkat, családi éle
tünket. Jézus, Mária, Szent József világosítsatok fel, segítsetek és üdvözítsetek bennünket,
amen.

16. ének

A Szent János szép kegyes áldása Jézus Krisztus drága szent keresztje
Szálljon ezen tiszteseéges házra. Legyen ezen háznak a teteje,
Mint régente Úrjézusé szállt apostolokra, Es a három nagy vasszöge ajtaja bilincse,
Úgy szálljon le mireánk is édes mindnyájunkra. Hogy a gonosz sátán képe meg ne kísérthesse.

Szent Jánost a Jézus legjobban szerette.
Szentséges két karját vállaira tette.
A Jordán tiszta vizében meg is keresztelte,
Az utolsó végvacsorát ővele végezte.

Jézus Krisztus töviskoronája
Legyen ezen ház ajtaja zárja,
Es a négy evangélista álljon négy sarkára,
Legyen ezen ház őrzője a szép Szü: Mária.

Dicsértessék Jézus Krisztus neve,
Szü: Mária földön és mennyekbe,
Es a teljes Szentháromság örök dicsőségbe,

Mondjuk hát mi is mindnyájan: mindörökké, amen.
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Imádság: Ó, názáretbeli Jézus Krisztus, Dávidnak szent fia, mennynek, földnek hatalmas
Ura, Istene könyörülj e házon, mely téged imádsággal tisztel. Ó, fölfeszített Uram, Jézus
Krisztus, őrizd ezen háznak népét, lakóját. Ó, szent kereszt, mellyel a mi urunk Jézus Krisz
tus meghalt, oltalmazd e házat s a benne lakókat. Az Úristen áldása áldja meg e házat, a
benne levőket és a Szentlélek ereje világosítsa meg őket. A f~lségesnek, az Atyának, Fiúnak
és Szentlélek Istennek áldása maradjon e házon; a legszentségesebb Szentháromság őrizze
ezen házat, hogy abba semmi szerencsétlenség ne jöjjön vagy gonosz ember ördögi cseleke
detei annak ne ártson, vagy tűz, égi háború, ártalmas szelek vagy egyéb szerencsétlenség és
veszedelem ne érje. A legédesebb Jézus Krisztusnak szerit neve, názáretbeli Jézus tartsa
meg e házat és szent békesség maradjon rajta és a benne levőknek. Jézus szent neve legyen
minden munkája kezdete és vége, amen.

17. ének

Isten veled, te jó család, már tőletek búcsúzom.
Köszönöm jó sziveteket, amért szállást adtatok,
Százezerszer szállion áldás reátok, .
Hogya Mennyország ajtaja számotokra kinyilion.

Ti voltatok kiválasztva az Isten szent anyjának,
Hogy hozzátok szállására Szent Fiával beszállion.
Százezerszer . . .

18. ének

Mint a pásztorok fohászát,
Három király ajándékát,
Oly kedvesen vedd imádságunkat,
Éneklésünket, szent olvasánkat.
E csekély [áradságunkat.

Jézus, Mária, Stent József,
Ha megsemmisül az élet,
Halálunkkor is ezt rebeghessük:
Jézus, Mária, József légy velünk,
Hogy üdvözülhessen lelkünk!

Imádság: Édes Jézusom, ha neked dicsőségedre vált imádságunk, éneklésünk. nekünk
adjad lelkünk üdvösségére, a megholtaknak örök nyugodalmára. Uram, hallgasd meg a mi
imádságainkat, és a mi kiáltásunk jusson el hozzád. Legyen áldott az Úr neve, most és
mindörökké.

19. ének

Elődbe borulok, jó Istenem,
Hogy ez estét meg engedted érnem,
Nem jöhet addig szememre álom,
Míg jó tettedet meg nem hálálom.

Köszönöm, hogy e napnak folyamán
Anyai gonddal vigyáztál rám,
Én a munkát, amelyben kezdenem.
Bevégeztem a te szent nevedben.

AZ éj homályában is rád bízom
Magam, hajlékom és családomot,
Tárd ki fölötte védő karodat,
Örzésünkre küldd el angyalodat.

0, te legjobb, legédesebb anya,
Szepldtlen virágszál, Szü; Mária!
Űrzésünkre, kérlek, te is jöjj el,
Vigyázz reánk szived szerelmével.

Szent palástod hő oltaln'ja alatt
Találhassunk tiszta stent nyugalmat.
Ha feljön a rózsapiros hajnal,
Köszönthessünk mint Gábriel angyal.
Kérünk, add meg szivünknek nyugalmát,
Adjon Isten csendes jó éjszakát!

Dicsértessék a Jézus Krisztus
Mindörökké, amen.
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