
Eljöttek a pásztorok,
a regösök, az angyalok
Nagy László karácsonyt idéző emlékei, versei

Emlékek, lélek csordák

Valamikor a hetvenes évek közepén Ágh Istvánnal elutaztam a szü-
lőfalujukba, hogy házukat lefényképezzem. Amit láttam és fényké-
peztem, az épp olyan volt, mint ami a Zöld Angyal című (1965) vers-
ben olvasható: minden lassú romlásnak indult, minden a pusztulás
képét mutatta. Ez az oka, de ezt csak kevesen értik, hogy az ott ké-
szült képek sokkal többet mondanak, mint a mai, múzeummá alakí-
tott és rendbetett szülőház képe. Erről a házról írta Csoóri Sándor a
következőket: „Ha valaki évekkel ezelőtt látta volna ezt az udvart,
ezt a házat a romlás állapotában, és olvasta volna mellé a Zöld An-
gyalt, olyan esztétikai leckét kap a Nagy László-i teremtés természe-
téből, amit semmilyen egyetem sem pótol. Az omló falak s az elha-
gyott, üres istálló látványa máson talán csak átborzongott volna.
Nagy Lászlóban egy életforma végső haláltusáját jelentette. Egy több
évszázados életforma végét. Talán ha lett volna ennek a megrázó él-
ménynek kultúrtörténeti előzménye, akár egy töredékes mítosz vagy
bármi, Nagy László azt használja föl. De mivel nem volt, ki kellett
találnia a felejthetetlen lényt, a Zöld Angyalt, aki nem csupán egyet-
len falusi házat lep meg, az ő iszkázi házukat, hanem a világot.”

Ez a vers akkor íródott, amikor a költő (és korosztálya) számára
a „könnyek kora lejárt”. Ekkor már az édesanyjuk sem lakott ott,
abban a faluszéli házban, hanem a falu közepén. A kertet benőtte a
burján, valóban minden zöld volt, ahogy ez természetes egy elha-
nyagolt kertben. A versben a kerti növények, bokrok s fák zöld szí-
nét mitikussá növesztette Nagy László, vagyis megteremtette „a fele
valóság, fele álom” képeit: itt zöld az árnyék, a lakodalom, a bor, az
éj, a hiúság, az agyvelő, az ifjúság hattyúi, a disznók és a kocák,
az apró üstökösök, sőt még a levegő is zöld, és a vers is az. „Min-
denre kiterjedő zöld invázió ez” — írja Görömbei András. Ennek a
„zöld roham”-nak az allegóriája a Zöld Angyal, aki „zöld martalóc
s primitív maskara egyben”. Pusztulást teremt és reményt hoz
egyszerre.

Nyilván bizonyítanom kellene, de csupán a megérzésemet írom
le, hogy Juhász Ferenc ekkori (nagy) versei1 és Kondor Béla angya-
los képei nélkül ez a vers nem, vagy nem így született volna meg,
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1A Tenyészet szomorúság
című versében Juhász

Ferencnél a krumplibokor
„zöld ravatal”, és zöld a

szerelem, de ezek meta-
forák, és így mások, mint

a Zöld Angyal mitikus
lényei és teremtményei.

Egy későbbi versének
utolsó sorában

egyértelmű, hogy a zöld
szerelem = ifjúság.
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ahol „a végső sujtás után a föloldozást a Zöld Angyal hozza”. Az ősi
mítoszok ilyenek: azok a lények nem jók vagy rosszak, hanem egy-
szerre jók és rosszak, vagyis tudnak használni és ártani is. Ilyen az
angyalok „rokona” közül a tündér is.2

Csoóri Sándor egy másik írásában is felbukkan a tündérkedik ki-
fejezés: „A Zöld Angyal hőse nem a Zöld Angyal, hanem Nagy Lász -
ló. Ő éli át, ő látja, ő szenvedi, ő tündérkedi végig a versben elsza-
baduló végzetet.”

A verset részletesen elemzi Görömbei András,3 ezért erről hosz-
szabban nem szólok, viszont röviden elbeszélem azt a váratlan él-
ményemet, amiért kitértem erre a versre is. Egy gömöri, gesztetei
asszony által dúdolt énekek és emlékezések szövegeinek szerkesz-
tésére kért fel a gyűjtő, a Nagymegyeren élő Ág Tibor. Mivel írtam
egy könyvet a karácsonyi szokásokról, énekekről és hagyomá-
nyokról, ezért jól ismerem az ünnephez kapcsolódó hiedelmeket.
De itt egy olyan emlékkel találkoztam, amelyet sehol, egy gyűjtőnél
sem olvastam, s amely egyből Nagy László angyalát juttatta eszem -
be. A karácsonyi böjt kapcsán egy különleges zöld tyúkról mesélt az
adatközlő, Motyovszky Józsefné, született Kovács Terézia:

„Karácsony böjtyin egész nap nem szabad vót ennyi. Nekem édesanyám
mindig úgy monta, hogy nem szabad ennyi, maj este mellátod a zöd tyúkot
az asztal alatt. Nem is ettem. Dehogy eszek, akkor nem látom meg a zöd tyú-
kot. Mondom má estefele édesanyámnak: Éesanyám, jaj de éhes vagyok,
aggyon má valamit. Maj vacsorakor. No vacsorakor nézem má a zöd tyúkot,
hát má karikát hányt a szemem, láttam én má a zöd tyúkot is az éhségtű.”

Nemcsak a zöld szín fontos, hanem maga a mitikus lény. Honnan
lépett elő, elénk? Ahonnan a Zöld Angyal. Nagy Lászlóval szólva a
lélek, a lelkünk csordáiból.

Rege és játék karácsonykor

A Tiszatáj 2005. 7. számában írtam is egy hosszabb tanulmányt,
amely ben összehasonlítottam József Attila és Nagy László regös-
énekét. A Rege a tűzről és jácintról című hosszú-énekben szereplő re-
géről röviden és összefoglalóan itt csak annyit, hogy Nagy László ver-
sének rímképletét és szótagszámát felvázolva arra a következtetésre
jutottam, hogy bár ismerte a regölést és gyűjtött is a falujában regös-
éneket, az ő „betétdala” kanásztánc ritmusú vers,4 s így akár el is tán-
colható! Meglepő a formák és variációk gazdagsága, az egyezések, de
a hasonlóság is! Így s ezzel a regösénekkel — Vargyas Lajost idézve
— „igen régi (talán a legősibb) dallamtípusig tudtuk visszavezetni a
kanásztánc ritmusjelenségeit. Mindenképpen olyan primitív formáig,
ahol a kötetlen szabadságból alkalom szerint alakul ki ez a forma,
mint a ritmusérzéknek tetsző, könnyű és arányos képlet.”5

Nagy László Regéje komoly és vidám: vagyis kanásztánc és re-
gösének együtt s egyszerre. Annak emlékével, érzetével, múltbéli
kiterjesztésével.

2Erről részletesen lásd
Móser Zoltán: Jelek és

ünnepek. Fekete Sas
Kiadó, Budapest,

1994, 18–22.

3Görömbei András:
Nagy László költészete.

Magvető, Budapest,
1992, 243–249.

4Erről és mások vélemé-
nyéről lásd Görömbei

András: i. m. 152–153.

5Vargyas Lajos: A magyar
vers ritmusa. Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1952, 86.
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Azért idéztem ezt a néhány mondatot régi írásomból, mert a vé-
letlennek köszönhetően Nagy László egy másik verse kapcsán újra
valami hasonlóról szólnék. A Regéhez hasonlóan ezt is a karácsony
ihlette, s ezért annak a párja: az 1954-ben született vers — címe sze-
rint is — játékra, refrénje pedig táncra utal. De milyen táncra? A vá-
lasz előtt érdemes felidézni az egész verset.

Nagy László: Játék karácsonykor

Bárd az ég is, meg-megvillan,
lelkeket irtana.

Hamuszürke vatelinban
jajgat a kisbaba.

Csöpp ujjal az arany-lázas
tornyokra rámutat.

Anyja előtt bezárták az
urak a kapukat,

döndödi dön
döndödi dön.

Gyenge arcát üti-veri
a havas zivatar,

ha a telet kiheveri
mit akar, mit akar!

A kis istent mi megszánjuk
emberek, állatok,

kályhácskája lesz a szájunk,
szedjétek lábatok,

döndödi dön
döndödi dön.

Könnye van csak a mamának,
az csorog tej helyett.

Soványkodó babájának
tejecskét fejjetek.

Hallgassuk, a csuda üveg
harmatot hogy csobog,

szívet nyomni kell a süveg,
megszakad, úgy dobog,

döndödi dön
döndödi dön.

Vércsöpp fut a jeges égre,
bíbor-gyöngy, mit jelent?

Ül Heródes gyihos* ménre,
gyilkolni védtelent.

Fodros nyerge vastag tajték,

*gyihos = dühös
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kígyó a kengyele,
beledöbben a sok hajlék,

ádáz had jár vele,
döndödi dön
döndödi dön.

Megmenekül, úgy remélem
a fiú, a fiú,

kívánjuk, hogy sose féljen,
ne legyen szomorú.

Vígadjunk, hogy enni tud a
rongyosok új fia, —

kerekedjék, mint a duda,
orcája dundira,

döndödi dön
döndödi dön.

Magamnak azt írtam fel, hogy „láttató vers”. Mert nemcsak el-
mesél, de láttat és mutat: láttatja a betlehemeseket, akik itt vannak
a versben, de ugyanakkor ott vannak a szobában. Utal a bibliai tör-
ténetre, karácsony éjszakára — töredékesen és játékosan.

Vadai István elemzéséből idézek: „A Játék karácsonykor a betlehemi
történetet, Jézus születésének eseménysorát eleveníti fel. A történet
szerint Mária és József nem kaptak szállást Betlehem városfalain
belül, így egy istállóban szálltak meg. Itt, egyszerű környezetben, a
jászolban születik meg a kis Jézus, az istállóban lévő állatok veszik
körül, s pásztorok érkeznek a köszöntésére. A vers kitér a betlehemi
gyerekgyilkosság mozzanatára is. Heródesnek, a zsidók királyának
korábban a három napkeleti bölcs megjövendölte, hogy Betlehem-
ben fog megszületni a zsidók új királya. Heródes féltette a hatalmát,
ezért minden két évnél fiatalabb gyermeket megöletett, Józsefnek és
Máriának menekülnie kellett a kisdeddel. Egyiptomban húzódtak
meg Heródes haláláig.”6

A jól ismert bibliai történet mozzanatai közül a vers első vers-
szaka azt ábrázolja, hogy a Szentcsalád a városfalakon kívül reked.
Így a karácsonyi ünnepkörben a nem is olyan rég még ismert szál-
láskeresés szokásra utal.

A betlehemezés egyes jeleneteit gyakran önállósulva, külön szo-
kásként adták elő. Így például a szálláskeresést az advent idősza-
kában. A szálláskeresés mint a paraszti ájtatosság egyik megnyil-
vánulása Szentcsaládjárásként, más néven szentcsaládkilencedként
ismert a magyar nyelvterületen. A középkori karácsonyi játékok-
nak egyik, részben önállósult provence-i mozzanata volt Mária és
József szálláskeresése: a kovács nyomorék leányának csodálatos
gyógyulása, amelyet az Anasztázia-legenda is ihletett.

A szálláskereső Szent Család tiszteletére kilenc család összeáll,
hogy kilenc napon át, december 15-étől karácsony estéig naponta fel-

6Lásd a Tiszatáj 2000. 12.
számának mellékletében.
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váltva a Szent Családnak, illetőleg a Szent Családot ábrázoló képnek
szállást adjanak. A képet a rendező énekes asszony vagy maga hinti
meg szenteltvízzel, vagy pedig a pap áldja meg. A soros családban már
kész a házi oltár égő mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi
családok is összegyülekeznek, amikor esti Úrangyalára harangoz-
nak. Amikor a szentkép az új családhoz érkezik, letérdel a ház népe,
miközben megfelelő szövegezésű imádságokat mondanak. A képet a
házi oltárra helyezik, meggyújtják előtte a mécsest, amely mindaddig
ott ég, amíg a képet másik családhoz nem viszik. A szentkép előtt ren-
desen ájtatosságot is szoktak végezni; a lorettói litániát, Szent József
vagy Jézus Szíve litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent
Család oltalmába. Közben természetesen énekelni is szoktak megfe-
lelő énekeket. A házbeliek napközben is föl-fölkeresik a képet, hogy rö-
vid fohászkodással üdvözöljék. Ilyenkor rendszerint valami szegény
gyermekes családot meg is szoktak ajándékozni, mintha a Szent Csa-
ládnak adnák. A kilencnapos ájtatosság után a kép vagy a templom -
ba, vagy valami jámbor lélekhez kerül, aki jövő adventig vigyáz rá.7

Alapjában véve a szálláskeresés az egész ország legtöbb helyén
csaknem egyezik, ami Bálint Sándor szerint azzal magyarázható,
hogy gyakorlói ragaszkodnak a ponyvairodalomhoz, a maguk
nyom tatta vagy kézzel írt imafüzetekhez.8

A székely betlehemes játékok alaptémája szintén a szálláskere-
sés motívuma. Ezekről tudjuk, hogy bizonyítottan az egyházi li-
turgia részei voltak, egyes falvakban még most is szerves részét ké-
pezik a karácsonyi szentmisének. A templomban felnőtt emberek
betlehemeznek, arcukat fekete állatbőr-álarccal takarják.

A szálláskereső jelenetre építő betlehemes játékokra jellemző a
sok szereplő. Az angyalok és a pásztorok mellett megjelenik József
és Mária, a három király (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), vagy meg-
személyesített formában (fehér, zöld és piros király) zsidó, ördög.
Ez utóbbi bár néma, szöveg nélküli figura, nagy népszerűségnek
örvend a háziak körében.9

A hagyományra nagyon jellemző, hogy Székelyföldön a betle-
hemet nem gyermekek járják, hanem meglett emberek: legények,
sőt házas férfiak, akik a játékot kellő komolysággal, liturgikus szol-
gálat igényével adják elő. Az ország más részein nem a Székelyföld
középkorig visszanyúló liturgikus ihletettsége, misztériumjátékok
elnépiesedett helyi hagyományvilága, hanem mára barokk érzel-
messég jellemzi.

Nagy László versének második és harmadik strófájában a befo-
gadott szentcsaládra utal. Itt az istállóbeli környezet rajzolódik ki,
ahogyan az állatok szájától melegszik a kisded. A negyedik vers-
szak a Heródes-történetet eleveníti fel, az ötödik pedig azt a re-
ményt fejezi ki, hogy Heródes gyilkos szándéka nem teljesül be.

A Heródes-jelenetet, játékot, amely a betlehemezés része lehet, víz-
keresztkor külön szokásként adták elő.10 Ebben a jelenetben a napke-
leti bölcsek találkoznak Heródessel, majd az angyallal, aki figyelmezteti

7Bálint Sándor: Karácsony,
húsvét, pünkösd.

Szent István Társulat,
Budapest, 1976, 47.

8Csáky Károly: Katalin-
naptól Gergely-napig.
KT Kiadó, Komárom,

2005, 64–65.

9Nagy István:
Hopp Istók, jó estét…
Kriza János Néprajzi
Társaság, Kolozsvár,

2001, 12–14. Vázlat a
szokás kialakulásának,

terjedésének történetéről.

10Móser Zoltán:
Névviseletek I. Pro-Print,

Csíkszereda,
2008, 97–128.
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a bölcseket, hogy kerüljék el Heródest. A napkeleti bölcsek látogatá-
sát mutatja be Jézusnál, és Heródes haragját, esetleg a betlehemi gyer-
mekgyilkosságról is szól. Egy részt idézek a bajai Heródes játékból.

MIND (recitáló hangon szavalnak):
Három királyok messze földről ide érkeztek.
Gáspár, Menyhért és Boldizsár kérdezősködtek:
(Folytatólag éneklik a „Három királyok napján” dallamára):

Hol van zsidók királya,
Mert megjelent csillaga?
Betlehemben találják,
Kis Jézust körülállják.
Szép jel és szép csillag.
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

SZERECSEN KIRÁLY (szaval):
Ki vagyok, mi vagyok, szerecsen király vagyok! Ne csodáljátok,

hogy ilyen fekete vagyok, mert én messzi útról, napkeletről jöttem és
a napnak égő sugaraitól megfeketedtem. Feketeországban születtem.

HERÓDES (szaval):
Ki vagyok, mi vagyok, Heródes király vagyok! Ne csodáljátok,

hogy ilyen veres vagyok, mert én háromszázhatvanöt kisdedet meg-
 öltem és azok vérében meghemperegtem.

SZERECSEN KIRÁLY:
Mit hetvenkedsz, te Heródes király, mikor háromszázhatvanöt

kisdedet kardodra fűztél és annak vérében megveresedtél?
(Kardjaikat többször dühösen összeverik, majd feltartják keresztbetéve

és így állnak farkasszemet nézve. Közöttük látszik kissé hátrább az An-
gyal. Nagy hévvel éneklik):

Heródes király, ne oly kevélyen!
Fegyveres néppel az Isten ellen!
Hogy megöli egek urát,
bűnösöknek Megváltóját!11

A betlehemes játékaink középpontjában a pásztorok állnak. A pász-
torjátékok a bibliai történetet, Krisztus születésének hirdetését dol-
gozzák fel. A történet a nép elképzelésében megelevenedik, telítődik
több tréfás történettel, és kiegészítődik más szereplőkkel. A játék köz-
ponti figurája a süket, nagyothalló öregpásztor (öregapó, bapó), aki-
nek tréfás félreértései a játékok humorának állandó forrásai.

Játék volt a betlehemezés Felsőiszkázon is, ahogy a vers címe is
mondja, és ahogy erről Ágh István is vall: De jó volt játszani! Játékaink

11Volly István: Népi játékok.
Budapest, 1941. II. 85–87.
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legszebbjei — a lucázás, pásztorozás, betlehemezés, regölés, újévi korbácso-
lás, háromkirályozás — hol vannak már? (…) Karácsony táján a fácán-pe-
csenyés, őzcombos, vaddisznótarjás, tárkonyillatos, cinkupás palotatermek-
től távol kívánt a szegénység bő termést, elviselhetőbb életet magának: „Bort,
búzát, békességet!” Boldog vagyok, hogy üzenetüknek nem lettem híjával.

Szilveszter után készülődtünk a háromkirályozásra. Magunk is kicsi
királyok. Vízkeresztre papírsüvegeket ragasztottunk, férceltünk, nem ki-
rályi koronákat, inkább a püspökök fejfedőjéhez hasonlatosat, sztaniol- és
krepp-papír díszűt. Menyhárd királynak faugrató csillag volt a kezében.
Szerkezete nagy kézügyességre vallott, én sohasem tudtam megcsinálni.
Az egymásra szerkesztett összehúzható és kiugratható lécecskék végén a
csengős betlehemi csillag. S mikor rákerült a sor a „Szép jel és szép csillag,
szép napunk támad, szép napunk támad” dallamára, a csillag csöngölőzve
kilökődött. Boldizsár király nem mázolta be magát korommal, mégis ilyent
beszélt: „Én Boldizsár királ vagyok. Messzi földről jöttem. De azt meg ne
csodál ják, hogy így megfeketedtem, mert én Krisztus urunk tüzében szü-
lettem, kívül is, belül is feketére égtem.” Mindig kívántunk valami jót a ház
gazdájának, asszonyának. És bolondoztunk. Bolondozásaink csúcsa a
lucázás és a pásztorolás volt. Luca napján telehintettük az utcát, az udvart,
folyosót, konyhát szalmával. „Luca, Luca, kitty-kotty, tojjanak a tíktyok
százat, ezeret, minden napra eleget.” Ősi babonasággal olvastuk rá a há-
ziakra jókívánságainkat.

A karácsonyi pásztorolókról (pásztorjáték, dunántúli betlehemes
játék) pedig azt írta, hogy éppen olyan zajos volt, akár a lucázás. Nem
kérdeztük, szabad-e. Karácsony estéjén fölkötöttük kócszakállunkat, felvet-
tük kifordított kucsmánkat, bekecsünket, derekunkra madzagot kötöttünk,
akácfa durungunkra láncot szögeltünk, kinyitottuk az ajtót, és behasal-
tunk a karácsonyfa alá. Kócszakállunkon átkiabálva hadartuk a mindenkinek
ismerős mondatokat. Nem kellett érthetően, úgyis tudták a háziak. A macs-
 kák fölmenekültek az ágyra, a kisgyerekek visítoztak, az öregek mosolyog-
tak. Még ki is javítottak bennünket, ha eltévesztettük. Hárompásztorok
voltunk, a későbbi háromkirályok. A legjobb barátok. Amikor az öreg, a
harmadik pásztor fölállított bennünket a „Keljetek föl, pásztorok, pászto-
rok, nagy örömet mondok” dallamával, elmeséltük vágyas álmainkat olyan
hosszú kolbászról, aminek egyik vége a Tiszába, másik a Dunába ért. Tele
volt az az álom hatalmas sonkával, szalonnával, rengeteg borral.

Aztán csörgettük láncos botunkat, körbe járva: „Hurka, kolbász, sza-
lonna, ha az asszony nyújtana, pásztoroknak jó volna. Egy kulacs bor mel-
léje, ha a gazda töltene, pásztoroknak köllene.” A legendák juhászaiból ele-
venedtünk meg.12

Ajándék dudaszó

Térjünk vissza a vershez, és arról a meglepetésről szólnék, ami a
vers refrénje kapcsán ért. Ha ide másolom a Somogy megyei Gálos -
fán száz évvel ezelőtt lejegyzett betlehemes szövegének egy részle-
tét, mindenki rögtön felismeri a refrén azonosságát.

12Ágh István:
Üres bölcsőnk járása.

Móra, Budapest,
1979, 214–216.
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Három pásztor (énekel „Nosza pásztor társim” dallamára):
Nosza, Margit asszony,
Kelj föl az ágyadból.
Költsd föl szolgálódat
Az ő mély álmából.
Almát, diót, szilvát,
Mézet egy pohárba,
Egy csutora jó bort,
Az nem vesz itt kárba.

(Körben táncolnak s botjaikat a földhöz verik. Közben a duda-hangot
utánzó mondókát ritmikus, éneklő hangon, a verseket pedig „Mennyből
az angyal” dallamára mondják):

Düne, düne, jó dödölle,
A mi kedvünk nagy öröme!
Ha a gazda jó bort adna,
Nem adnánk a vén Dadónak.
Döndödi, döndödi, döndödi dön,
Döndödi, döndödi, döndödi dön!

Jutka, Marinka,
Sör, bor, pálinka
Ölég van, ölég van!
Egyet ihatnánk,
Úgy mulathatnánk
Mindnyájan, mindnyájan!
Döndödi, döndödi, döndödi dön,
Döndödi, döndödi, döndödi dön!

Te borzas Berci,
Ne távozz messzi,
Fogj bárányt, fogj bárányt:
Fogd meg a szarvát,
Kösd meg a lábát
Egyaránt, szaporán!
Döndödi, döndödi, döndödi, dön,
Döndödi, döndödi, döndödi, dön!

Fújd fel te, Palkó,
Szép öcsém, Jankó,
Dudádat, dudádat!
Vesd a válladra,
Görbe hátadra
Subádat, bundádat!
Döndödi, döndödi, döndödi, dön,
Döndödi, döndödi, döndödi, dön!
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Dícsértessék a Jézus Krisztus! (Énekszóval távoznak)13

Vagyis dudautánzatról van itt szó, és Nagy László versében is
ezt kell oda képzelni. A pásztorok és a duda karácsony böjtjének
szokásaihoz, illetve az éjféli mise liturgiájához valamikor a pászto-
rok tiszteletadása is hozzátartozott. Az 1767-ben kiadott gyöngyösi
két pásztormise liturgikus szövegei közé magyar nyelvű betlehe-
mes énekek vannak iktatva. A második miséből idézzük az Agnus
Dei részt követő magyar éneket:

Istennek báránya,
Egeknek adománya,
Juhoknak jó telet,
Adjál sűrű tejet.
Farkasoktul tartsd meg,
Bárányokkal áldd meg,
Hidegben ápolgasd,
Szelekben takargasd.
Dana, dohom,
Te békességet adj ma.
Dona nobis pacem,
Mi kérünk Téged szépen,
Dona nobis pacem,
Üdvözíts minket szívesen.
Dona nobis pacem,
Dona, danana, dona, danana,
Dona, danana,
Mert ez bizony jó volna. (stb.)

Nyilvánvaló, hogy e barokk pásztormisének középkori temp-
lomi előzményei is voltak — írja Bálint Sándor, és hozzáfűzi: népi
utóéletükről azonban sok ismeretünk van. Így még a múlt század-
ban is a Szeged-felsővárosi minorita templomban mise után nyom-
ban csodálatos alakok dülöngéltek a szentélybe. „A felsőtanyai me-
zőkről, havas legelőkről jöttek a karácsony éjféli szent misére ezen
küldöttek. Virágokkal varrott subájukat szőrével fordították kifelé.
Hájjal kent zsíros hajuk a subára omlott. Kampós botjuk kopogott
a templom kőpadlóján. A birkabőrsüveg alól vihartól cserzett magyar
arcok tekintettek szét. A felsőtanyai juhászok voltak ezek. A pásztorok
karácsonyi adózását szállították be a Jézuska bölcsőjéhez. Jancsika
bojtár vezette a hófehér báránykát és a mekegő kis gedácskát. A mi-
norita páterek fráter szakácsa a sekrestyeajtóból leste őket. Vajon
lészen-e olyan kövér az ajándék, amilyen a tavalyi karácsonyi bá-
rányka és gedácska volt?

A juhászok pedig dudaszó mellett énekelték karácsony éjszakai
alkalmi éneküket. Az orgona búgását túlsivította a mekegő duda, s
az egész felekezet együtt énekelte a juhászok egyszerű énekét. Most

13Gálosfa, Somogy
megye, Trahalka Imre

szöveggyűjtése.
Sebestyén Gyula:

Dunántúli Gyűjtés. 1906,
46. Dallam: Galambok,

Zala megye 1935.
Volly István gyűjtése.
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a tömjén bódító nehéz illata helyett a pusztai széna jó szaga érezett
a subákról. Dudakíséret mellett énekeltek. (…)

Sírt a bárányka. Mekegett a gedácska. Sikoltoztak a dudák. No -
sza zengett az ének is. Hajlongtak a kifordított subás pásztorok és
a kegyes öregasszonyok karikában forogtak a templomban a szent
öröméjszakán, hogy jászolban Jézuska született…”14

Apátfalva (Csongrád) egyházi följegyzései között olvassuk, hogy
a pásztorok és juhászok kérésére a plébános 1872-ben megengedte,
hogy a pásztorok miséjén az ő rendes viseletükben ismét megje-
lenhetnek. A jozefinista pasztoráció ezeket a tisztes múltú hagyo-
má nyokat kitessékelte a templomból, de megörökítésük eszébe sem
jutott. Töredékesen, laicizálódott formában itt-ott még századun-
kat is megérték. Így Tápén máig elvárják a kántortól, hogy mise
alatt dudaszerű futamokat szólaltasson meg az orgonán. Ezt Lápa -
főn és Karádon hallotta még a népdalgyűjtő Olsvai Imre is, aki ké-
sőbb fel is vette az orgonista dudajátékát.15 „Régebben az éjféli mise
alatt olyan nótákat énekeltek, melyekre táncolni is lehetett volna,
az orgona meg úgy szólt, mint a duda.”16

Prohászka Ottokár naplójában olvassuk, hogy az egyik somogyi
uraság egyik „őspásztora” karácsony éjjel a nagy akolban, és a vele
egy tető alatt lévő istállóban istentiszteletet szokott tartani a jószá-
gokkal együtt. Oltárt készített, lámpát gyújtott. Odajöttek ilyenkor
a juhászok, bojtárok, cselédek. A pásztor valamilyen imádságokat
mondott: egyszerre bőgni és bégetni kezdtek az állatok. „Már csak
hárman vagyunk őspásztorok” — mondta a somogyszéplaki em -
ber. Prohászka hozzáfűzi: multa sunt in mundo, quae non sunt in lib-
ris! = sok minden van a világban (világon), ami nincs benne (ami
nem található meg) a könyvekben.17

Igen, sok minden van a világon, a hagyományban, amire már
alig emlékszünk. De Nagy László versében még emlékszik, fűzöm
hozzá, s ezért szinte „néprajzi adat” ez a karácsonyi vers. Én látom
a betlehemes játék pásztorait, hallom éneküket, ahogy a Menyből az
angyalt idézik, és járják örömtáncukat, a dudát utánozva, régi em-
léket idézve.

Ez a vers 1954-ben íródott.18 Közben elmúlik két év — két kegyet-
len és tragikus év —, és a falak négyszögében, a jövő vacogásában és vak
remények közben megszületett az 1956-ot idéző Karácsony, fekete gló-
ria című Nagy László-vers. Itt nincs tánc, nincs ének, csak egy halk
angyali sóhaj, szintén a betlehemes játékokból származó „glória”.

14Móricz Pál:
Régi szegediek

karácsony éjszakája.
Szegedi Napló,
1904. 314. sz.

15Hangzó anyag: Magyar
Népzenei Antológia III. 2.

lemez 4/5.a. Karád, 1967.

16Manga János: Ünnepek,
szokások az Ipoly mentén.

Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1968, 25–28.

17Pohászka Ottokár:
Soliloquia. Budapest,

1922. I. 275., II. 68.

18A vers, a refrén kivételé-
vel, szintén kanásztánc

ritmusú vers: négyes
ütemezésű, 4/4/3/3-as

szótagszámú, mint a jól
ismert A csikósok,

a gulyások… kezdetű
dudanótánk.
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