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A földre szállott és itt az embereket próbára tevő, majd cselekedetük 
szerint jutalmazó vagy büntető istenségek tanulságos történetei több ezer 
év óta ismertek. Már az ókori Egyiptomban — tehát jóval a kereszténység 
előtt — jegyeztek fel ilyen történetet: Izisz isten skorpiók kíséretében vándorol, 
és tér be egyes házakhoz. Aki elutasítja, azt a skorpiók megmarják, és 
a kínhaláltól csak hatályos és különleges ráolvasás (imádság) tudja az illetőt 
megmenteni. 

Ma sem tudjuk pontosan megmondani, hogy ez a történet hogyan vált 
kereszténnyé, minden bizonnyal még a középkorban formálódott át. Ez 
újabb változat szerint mér Jézus vándorol koldus képében és a gazdagokat 
(királyt, vendéglőst, kovácsot stb.) teszi próbára. Azok persze különféle ürü-
gyekkel (vendégeik vannak, nincs hely stb.) elutasítják. Hősünk ekkor a 
feleségekhez vagy a városszéli szegényekhez (özvegyekhez, vakokhoz stb.) 
fordul, akik befogadják, sőt utolsó falatjukat is megosztják vele. Ezután mindenki 
érdeme szerint kapja büntetését vagy jutalmát: a gazdagok vagyoni tönkre-
menetelt (egy törökbecsei történet szerint pl. 12 gyermekük juttatja őket 
koldusbotra), avagy kárhozatot, a szegények pedig gazdaságot, bőséget, 
üdvösséget; a csonkák, bénák, vakok pedig teljes egészséget kapnak jutalmul. 

Ezek az épületes történetek élhetnek prózában (mesék, legendák, his-
tóriák), versben, ill. énekben (koldusénekek, kántálok, betlehemezők), s 
ezek az utóbbiak valamilyen szokás (pl. a dec. 15-től kezdődő ún. szent-
család-járás, a karácsony másodnapi kántálás, a karácsony körüli betlehemezés 
stb.) keretébe is beilleszkedhetnek. Mindegyikre bőségesen találunk magyar 
és nemzetközi példát. A franciák Jézust pl. inkább koldusként szerepeltetik, 
aki csak alamizsnát kér; mi magyarok pedig vándornak ábrázoljuk, aki szál-
lást kér, sőt mesei szokásaink szerint nem is egyedül jár, hanem a kissé ravasz-
kás, olykor naiv és ügyefogyott Szent Péterrel, akinek felsülésein olyan jóízűt 
tudunk nevetni. Itt azonban az ő szerepe is komoly, bár mellékes; helyette 
az egész ún. szent család (Mária és Szent József), vagy közülük egy valamelyik 
is szerepelhet. Apróbát a gazdagok nem állják meg, a szegények annál fényeseb-
ben. Hiába van tehát az egyházias-biblikus köntös, a nép e történetekben 
a szegény—gazdag ellentétet élesen ütközteti. Hasonló a helyzet a •— Házasuló 
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királyfi (kezdősora: •—Egyszer egy királyfi. ..), a •—Gőgös feleség (a gazdag 
feleség megleckéztetése: •— Segény legény voltain, gazdag leányt vettem.. .) 
vagy akár az újabb betyárballadákban is, pl. nyíltan megfogalmazzák: 

Szegényt nem bántottam, 
Gazdagot raboltam. . . 

Csak történetünkben még középkorias, vallásos formában van ez a társadalmi 
ellentét kifejezve. Mi tarthatta fenn ilyen sokáig ezt a történetet és főként 
miért épp ebben a formában maradt fenn? 

Vargyas Lajos szerint a régi történetből a középkori Franciaországban 
lett előszőr legendaballada, és a magyarok közvetlenül onnan vették át, mivel 
e két nép alkotásai hasonlítanak a legjobban egymáshoz, sőt Vargyas szerint 
ezt Európában másutt nem is ismerik. Ő még 4 magyar és 10 francia szöveg 
alapján állította ezt, azóta azonban mintegy 10—12 újabb magyar változat 
került elő, és jobban megnéztük az egyes forrásokat, nemzetközi párhuzamo-
kat is. 

A középkori, sőt régebbi eredet természetesen igaz, amint ezt egyipto-
mi példánkkal is igazoltuk. A katolikus egyház felismerte e történet nagy 
nevelő erejét, így az adakozásra való buzdítás egyik eszközét látta benne, 
mely a visszautasítást bünteti, a könyörületességet pedig jutalmazza. Arra 
azonban már a papok sem gondoltak, hogy az általuk terjesztett történetek, 
énekek és szokások a nép közé kerülve ilyen élesen sarkítják majd a szegények 
és a gazdagok közötti ellentéteket. A nép tehát átvette, de saját érdekei, 
szükségletei és ízlése szerint át is alakította ezeket. Utóbb kimaradt pl. a 
moralizálás: — Példádat kövesse tehát minden asszony!... 

Nem valószínű, hogy csak a magyarok és a franciák ismernék, hiszen 
tudunk osztrák és szlovén párhuzamokról, de lenni kell horvát változatok-
nak is! Különben az egész magyar nyelvterületen ismerik, természetesen 
Baranyában is, ahol Berze Nagy János gyűjtése után egy emberöltővel még 
mindig találtunk rá változatot. Mi ennek a szívós fennmaradásnak a titka? 
Történetünk népszerűsége és hallatlan alkalmazkodó képessége. Az újabb 
időkben már búosújárók, alamizsnáért esengő koldusok, vásári ún. históriások 
(kiknek ponyvakiadványaiban szövegünk már legalább 100 év óta többször 
is megjelent nyomtatásban), legutóbb pedig gyermekek adták elő: kántáltak, 
betlehemeztek, tehát valamilyen karácsonyi szokás keretében köszöntöttek. 
De fenntarthatta egy valószínűleg osztrák eredetű, ájtatos középkori szokás; 
az említett szent család-járás is: 9 jámbor család megszervezkedett és dec. 
15-től a karácsonyi betlehemet esténként más és más házba vitték, ott imádkoz-
tak, ájtatoskodtak felette, és ekkor énekelték el az említett legendát is. A 
szentcsalád-járásnál gyakoribb azonban a karácsonyi kántálás és betlehemezés 
szokásában való fennmaradás, így bukkantunk rá mi is Lábadi Károllyal 
Várdarócon (Vardarac-on) 1975 nyarán. A 67 éves Ferencz Józsefné Balázs 
Mária énekelte el, aki még gyermekkorában tanulta Csúzán (Suza-n), és ő 
még karácsonyi kántáláskor (saját szavai szerint: betlehemezéskor) énekelte. 
Határozottan állította, hogy idősebb asszonyoktól és a nagyapjától hallotta, 
nem iskolában tanulta. Karácsony előestéjén, ún. bőved estén járták ketten-
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hárman az ismerős házakat; kint az ablak alatt kérdezték meg: — Szabad-e 
énekölni? . . . és csak engedéllyel léptek be a házba. Illendően köszöntek, 
majd előbb elénekelték a legendaballadát, s utána a — Kiskarácsony éjszakája... 
kezdetű közismert karácsonyi éneket. Ők ilyenkor „angyalkák"-nak számítot-
tak; produkciójukat pedig némi ajándékkal jutalmazták. 

Maga az újonnan gyűjtött legendaballada már eléggé kopott, Ferenczné 
első alkalommal nem is emlékezett minden részletére, későb azonban Ldbadi 
Károly visszament hozzá, és sikerült egy teljesebb szöveget rögzítenie. E 
változat lényegében egyezik a Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy stb.) 
feljegyzett szövegekkel. 

Mikor a Jézus Krisztus a földön járt, 
Jeruzsálem városába szállást nem talált. 
Bemenne egy házhoz: vendégfogadóba: 
— Adj isten jó estét! — Néked is, édes uram! 
•— Adhatná-e szállást a Jézus Krisztusnak? 
A Jézus Krisztusnak az ő érdemlié (!)? 
— Nem adhatok szállást a Jézus Krisztusnak, 
A Jézus Krisztusnak az ő érdemlié. 

— Ergye, Péter, ergye város végire! 
Ott lakik egy asszony Veronika asszony. 
— 0 , te boldog asszony 
Adhatná-e szállást a Jézus Krisztusnak, 
A Jézus Krisztusnak az ő érdemlié? 

— Van énnékem házam: három vetett ágyam, 
Amellikbe tetszik, Jézus belefekszik. 
Ha Jézus lefekszik, lábáná holdvilág, 
Ha Jézus fölkel, fejiné napsugár. . . 

ének.: Ferencz Józsefné, Balázs Mária 67 é. Várdaróc (Vardarac). 1975. 
gyűjt.: Katona Imre és Lábadi Károly 

Legendaballadánkból bizony már kikopott a büntetés és a jutalmazás, 
de épebb változatok ezeket még megőrizték; általában elátkozzák, ill. megáld-
ják a próbára tett embereket: — Süllyedjen el házad, süllyedjen el barmod, 
csak te szép vak leányod holtig legyen boldog! 

Megmaradt azonban egy rendkívül régi és értékes szövegrész (ún. 
formula), mégpedig a két utolsó sor: 

Ha Jézus lefekszik: lábáná holdvilág; 
Ha Jézus fölkel: fejiné napsugár. . . 

Ki hinné, hogy ez az egyháziasnak tűnő díszítés is kereszténység előtti, 
vagy inkább azon kívüli és egész Eurázsiában elterjedt motívum? A külön-
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féle hősöket — így később természetesen a különféle istenségeket és szenteket 
is — régtől fogva nap-hold és csillagdísszel emelik ki a többi közönséges halan-
dó közül, sőt napot-holdat és csillagot hordozhatnak az ő égi követeik, bizonyos 
állatok is, mint pl. a magyar regösénekek csodafiú szarvasa vagy a középkori 
— Júlia szép leány balladájának ún. fodor, fehér báránya is! De a magyar 
népmesék (női) hősei is így tündökölnek, sőt még mesebeli csillagszemű juhá-
szunk is van! 

Becsüljük meg ezeket a már gyermekek ajkára lekerült, sokszorosan 
átalakult, de még így is számos régiséget megőrzött történeteket, énekeket, 
és minél több változatot igyekezzünk belőlük összegyűjteni! 
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