
HETÉNYJÁNOS Nagyasszony napja
Távlatok Szűz Mária magyar népi ünneplésében

Született 1930-ban, 1948
tól 1951-es eltávolításáig
a budapesti bölcsészkar
néprajz szakos hallgatója
volt. 1950-56 között a
budapesti Hittudományi
Akadémián tanult. 1955
ben szentelték pappá.
Előbb a győri püspöki hi
vatalban szolgált, majd
soproni plébános. Lelki
pásztori munkája mellett
a vallási néprajual foglal
kozik.

Történelmi távlatok

1 De vita Sti Stephanic.12.

2 Nyelvemléktár VII.

3 Bartalits Imre ny. Bp.1B89.

4 L. X. p.5.a. I.c. 3.

Az első írásos
elbeszélés Szűz Mária

haláláról és
mennybevételéről

5 Migue Patrológia
Graeca. 5, 1231-1240.

A népi kultúra

Hartvignak, a német ajkú győri püspöknek is feltűnt 1100 körül,
hogyamagyarok "saját neve hozzátétele nélkül Nagyasszony nap
jának nevezik nyelvükön" augusztus 15-ét. I Akárcsak Kálmáncsehi
László papnak is, a később Lányi-kódex néven számon tartott ko
lostori irodalomban 1518 körül: "...Bodo~ azzon napyanak, kyt Na
gazzon napyanak hywnak parasthwI..." Méltán figyelmeztet tehát
Bálint Sándor 1958. március 24-én kelt levelében: "Igen gazdag,
nagy távlatokat villant meg a Nagyboldogasszony elemzése, ahol
a kutatás még bizonyára dús bizonyságokat hozhat."

Egy parasztember elment a vásárba és megvette ott ponyván pél
dául Gitzy György kapuvári mesterember füzetkéjét, s abban ezt
olvashatta: "Legszebb új énekek a szentséges Szűz Máriának mikép
jelentette meg Gábriel arkangyal boldog kimúlását s mennybeme
netelét.v' A füzetke 8. oldalán megvallja, hogy "a Makula nélkül
való tükör könyvből"vette és foglalta versbe. Ennek szerzője pedig
egy bizonyos Ujfalusy Judit, a Szent Klára szerzetéből való apáca,
akinek már 1790-ben 4 kiadásban jelent meg könyve és 1913-ban
még mindig közkedvelt olvasmánya volt népünknek. Ö maga is
megírja, hogy "a legrégebbi kéziratok alapján" állította össze köny
vét. Gondolhatott itt a magyar kolostori irodalomra vagy még in
kább ezeknek is a forrására, Temesvári Pelbártra, nevezetesen Stel
larium corone benedicte Virginis Marie című Hagenauban 1498-ban
nyomtatásban megjelent művére.4 De a híres magyar ferences maga
utasít bennünket még korábbra: .Plura alia circa hane materiam
reperiuntur in historiis descripta." - Mire célozhatott ezzel?

Tudvalevő, hogy a Szentírás mit sem szól Mária életének be
fejezéséről. Annál inkább azonban a korai hagyomány, amely két
ségtelenül őrizhet ősi emlékeket. Magán viseli azonban a népies
legendaképződésjegyeit. Színesek, részletezők, az emberi kíváncsiság
igényét szolgálják és mindezt dramatikus mozgalmasságban. Ezeket
sohasem tekintették sugalmazott szentiratoknak, de a népies költé
szetben és a művészetekben mindig is szívesen fordultak hozzájuk.

A Transitus Mariae néven idézett, 4-5. századi iratról van szó,
melyet (Pseudo) Melito sardes-i püspöknek tulajdonítanak, és tu
dós kutatója C. Tischendorf volt az Apocalypses apocryphae című,

Lipcsében 1866-ban kiadott művében.
5

Tehát Gitzy György már idézett "legszebb új énekeivel", az 55
versszakos elbeszéléssel egyszerre a másfél ezer év előtti hagyo
mányvilághoz kapcsolódik, mert verses elbeszélése csaknem tel-
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A mennybevitel a
népénekekben

6 Vö.: Damaszkuszi Szent
János homRiája a Szent
Szűz elszenderedéséről:

MG. 96, 747 skk.
Megemlli a mi

Teleki-kódexünk; Nyilasi
Rajmund: Kódexeink

Mária-Iegendái Bp. 1902,
112-114. Magyar népi

vonatkozásairól Bálint
Sándor: Népünk ünnepei

Bp., 1938,85. ésSacra
Hungaria, 1944, 112.

Mária halála és
temetése a

Karancshegyen

7 J. H. Schütz: Summa
Mariana Paderborn,

1903-1921. II.
395-400.

jességgel azonosítható a Transitus szövegével. A szöveg azzal kez
dődik, hogy az árvaságán búsuló Máriának Gábor angyal jelenti,
hogy Szent Fia harmadnapra magához veszi őt. Mária erre három
kívánságot terjeszt elő: Fia maga jöjjön érte, a szétszéledt apostolok
gyűljenek köréje és halandó teste ment maradhasson a gonoszság
támadásától.

Az angyal biztosítja őt ezekről, és átad neki egy megvédő ágacs
kát. Erre Mária felkészül a halálára és bágyadtan lefekszik. Sorban
megérkeznek a csodálkozó apostolok és három napig imádkoznak
Mária ágyánál. Megérkezik Jézus angyali kísérettel és magához
veszi édesanyja lelkét, az apostoloknak pedig meghagyja, hogy a
holttestet a Jozsafát völgyébe temessék és három napig virrasz
szanak fölötte. A temetési menetet megtámadják ugyan a rossz
indulatú zsidók, de az ágacska erejével és a megtérés hitvallásával
meggyógyul a merénylő. Ezután megtörténik a temetés és a há
romnapos virrasztás. Ennek végén újra megjelenik Jézus díszes
kíséretével és Mária egyesített testét-lelkét bevezeti a mennyor
szágba. E hosszabb elbeszélő történet mellett ismeretes egy rövi
debb, nyolc versszakos is, amely mellőzi az epizódokat, viszont
közli a temetésről lekésett Tamás apostol esetét. Ez az epizód a
Legenda Aurea ismeretére utal.

Számos népéneket ismerünk, amelynek ihletője Mária diadalmas
mennybevitele és megkoronázása. Ilyen a közismert és már a Can
tus Catholiciben (1651) szereplő Fölvétetett magas mennyországba...
vagy az Örülj, vigadj, tisztaságban megvirágzott anyaság... és a híres
jászladányi szentember, Orosz István egyik füzetkéjében olvasható
Örvend a mennyország, muzsikák zengenek... ének. A dicsőséges ró
zsafüzér titkai közt is énekeltek asszumpciós énekeket, nemegyszer
temetőben, mivel Mária megdicsőülését halottainknak is kívánjuk.

Ez mutatkozik meg a temetőlátogatásokban (egy üres sír kö
rülállásában), a körmenetekben és a virrasztásokban, melyek jel
lemzőek Nagyasszony napjának vigíliáján. Ezekben mi is úgy vi
selkedünk, mint a diadalmas temetésen az apostolok és a Mária
üres sírján örvendező jeruzsálemiek. Innen származtatható a nagy
boldogasszonyi virágszentelés szokása: az apostolok három nap
múlva Mária sírjában már csak virágot találtak.6

A Transitus Maria? néven ismert ókeresztény apokrif elbeszélés
különösen alkalmas a beleélésre és megjelenítésre. Nem is hiány
zott a középkori misztériumjátékok közül? 1951-52-ben a Nógrád
megyei Karancshegyen és közvetlen környékén végzett gyűjtéssel

megtaláltam ennek hazai élő párhuzamát. A hegyi kápolnában
felállítanak egy ravatalt, gyermek méretű koporsóval, és beléhe-
lyezik Mária e célra készített halotti szobrát. Kellőképpen feldí
szítik, és az érkező búcsúsok nagy érzelernnyilvánítások közepette
köszöntik. Este 7 óra körül kezdődik a közös ájtatosság. Először

keresztutat járnak, mert a legendás elbeszélésből tudják, hogy az
idős Mária is nagy áhítattai szokta végiglátogatni Szent Fia stációit.
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Ajó halál óhajtása

8 VÖ.: Bálint Sándor:
Népünk haláléiménye.

ln: Sacra Hungaria
182-192.

9 Orosz István
álom/átása. In: Bálint
Sándor: Egy magyar

szentember Bp. 1941,
117-119.

Visszatérve a Lorettói Litánia és más alkalmi imádságok után kerül
sor a ponyvafüzetecskéből A szentséges Szüz Máriának boldog ki
múlásáról és mennybemeneteléról szóló történet fennhangú recitálá
sára. Ezt a búcsúvezető adja elő, és a búcsúsok úgy kuporognak
a gyertyafényes ravatal körül, amint ezt a legenda szerint az apos
tolokról tudják. Amikor este 10 óra felé befejezik az 55. versszakot
is (diadalmenet a mennyországba), mindenki gyertyát gyújt. Négy
fehérbe öltözött kislány vállára emeli Szűz Mária koporsóját és a
körmeneti kereszttel, zászlókkal megindul a gyertyás körmenet az
éjszakában, a hegyen körbevágott úton. Már a mennybevitel éne
keit hallani: Örülj, vigadj..., A mennyei szent városnak gyöngykapui
ma felnyilnak... stb. A kápolnába visszatérve pedig a Boldogasszony
anyánkat éneklik. Széfbontják a ravatalt és megkezdődik a hajnalig
tartó hosszú, örvendező imádság, éneklés, különféle olvasók so
rozatával. Nem marad ki a halottak olvasója sem, hiszen Mária
megdicsőülésébensaját sorsukat is szeretnék látni. Nagyboldogasz
szony ünnepét a Szentháromság-olvasóval szokták köszönteni, hi
szen a Szent Szüzet is a teljes Szentháromság fogadta ezen a napon!
Ezután ünnepi szentmise következett, utóbb azonban már nem jött
fel a környék egyik lelkipásztora sem, és ezért a búcsúsok kora
reggel igyekeztek hazajutni saját falujuk ünnepi miséjére.

Máriás jámborságunk régi megnyilatkozása amennybevett
Szűzanyátóla jó halál kegyelmének kieszközlését kémi. Ez sugallta
már Szent István királynak is azt a beteljesedett kérését, hogy
halála Nagyboldogasszony napján következzék be. Évszázadok óta
az egész egyház könyörög .most és halálunk óráján" megdicsőült

Anyánk közbenjárásáért.
Igy van jelen népi kultúránkban is8

, ahol úgy ábrázolják, ahogy
egy magyar parasztasszony készül a halálra: előkészíti halotti ru
háit, elhívalja rokonait, virággal ékesíti szobáját, kívánja övéi kö
rében az imádságos felkészülést és feltételezi amazok virrasztását
felette. A szép halállal elhunyt és megdicsőített Máriához fordul
és vele zárul legtöbb nagyasszonynapi énekünk. A népi vallásosság
meg van győződve arról, hogy Nagyboldogasszony napján sok
lélek szabadul a tisztítóhelyről. és hogy azok e nap éjfélén "halottak
miséjére" gyűlnek össze eFkori templomukban és együtt dicsérik
a mennybevitt Szűzanyát.

úgy gondolom, hogy az a sajátos ragaszkodás, amelyet már a német
ajkú Hartvig püspök is észlelt, és azok a "nagy távlatok", amelyekre
Bálint Sándor a Nagyasszony napjának kultuszában figyelmeztetett,
örök sorsunk megnyilatkozásai a népi kultúrában. Máriában földi
vándorlásunk sorstársát látjuk, és az ő megdicsőülésébe vetett hitünk
élteti kiapadhatatlanul Nagyasszony napjának kultuszát.
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