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I. Karácsony ünnepének hangulati változásai. 

Az egyházi év ú j ra és újra visszatérő nagy ünnepei alkotják 
fi köznapi élet csúcspontjait. Ezért ezeket az ünnepeket a képző-
művészet és a költészet minden korban ragyogó keretbe fog-
lalta, hogy az ünnephez fűződő gondolatainak és érzelmeinek 
kifejezést adjon. Idővel azonban, ahogy változtak a népek, vagy 
egy népen belül is a vezető rétegek, megváltozott velük az ünne-
pek érzelmi és — bár kisebb mértékben — gondolati tartalma is. 

Nagyon jól megfigyelhetjük ezt karácsonynál. 
Ez az ünnep keletről származik. Ott már nagyon korán, már 

a második században január hatodikán ünnepelték;1 nem ugyan 
annyira egy történeti ténynek — t. i. a Megváltó születésének — 
szólt az ünnep, hanem inkább egy vallási gondolatnak, eszmé-
nek, annak, hogy az istenség emberi alakban kinyilatkoztatta 
magát, megjelent: Epiphania Domini. Ezt az ünnepet hamaro-
san átvette a nyugati egyház, Róma is. Az ünnep titka itt is az Ür 
megjelenése volt, de ezt több történeti eseményben realizálták: 
az Úr megjelenése testben, azaz születése Betlehemben, istensé-
gének kinyilvánítása a bölcsek imádása, a Jordánban való meg-
keresztelése és a kánai csoda által. A niceai zsinat (325) után az 
első történeti tény: Krisztus testszerinti születése Betlehemben 
külön ünnepet kapott Rómában dec. 25-én. Az ünnepre az szol-
gáltatott közvetett okot, hogy több eretnekség, főként az aria-
nizmus, tagadta Krisztus istenségét. Ezt akarják az ariánusokkal 
szemben ezzel az ünneppel is dokumentálni. S mikor napot ke-
restek számára, akkor eshetett a választás dec. 25-re, amelyen 
Rómában a Mithras-kultusz hívei a Nap születésnapját, Natalis 
Solis invicti-t, ünnepelték, s melyet ez a keresztény ünnep el-
nyomni igyekezett.2 

1 Schuster, Ildefons, Liber Sacramentorum. Regensburg, é. n. TI. 161. 1. 
2 Räumer, Suilbert, Das Fest der Geburt des Herrn in der Altchristlichen 

Liturgie. Der Katholik 1«90. 7. 1., Chambers, E. K., The Medieval Stage. Oxford, 
1903. I. 240. 1., Schwartz Elemér, Karácsony és Betlehem Katolikus Szemle, 
50. évf. (1936), 757. 1., Schwartz Elemér, Az Cr Jézus születésének öröm-
ünnepe, Jajezay—Schwartz, Karácsony a művészetben c. nuiben. Bp., é. n-
111. 1. 



Ennek az ünnepnek a hangulata, amint azt a legrégibb litur-
gikus szövegekből és a szentatyák, pl. egy Nagy Szent Leó beszé-
deiből3 látjuk, még teljesen dogmatikus volt. Természetesen 
szóba kerül a történeti esemény, Jézus születése Betlehemben, 
de a régi római liturgia benne nem a kicsiny, a segítségre szoruló 
gyermeket látja, hanem a hatalmas Istent, akinek a neve: „A cso-
dálatos, a Béke Fejedelme, a Jövendő Atyja".4 A jászolról, amely 
később a karácsonyi ünnep középpontjába kerül, az evangélium 
szövegén kívül említés sem történik. A konzervatív római 
liturgia mind a mai napig megőrizte ezeket a komoly, spekula-
tív-dogmatikus gondolatokat, amelyek ezt a napot oly ünnepé-
lyessé tették, a nélkül mégis, hogy ezzel a gondolati tartalommal 
az ünnep érzelmi tartalmának további alakulására hatással lett 
volna. Idővel a történeti motívum: Krisztus születése, egyre job-
ban az előtérbe került. 

A történeti érdeklődés lassanként odafordul a többi esemény 
felé is az Úr születése körül és azok is külön ünnepnapokat kap-
nak, s így alakul a karácsonyi ünnepkör. így az V. század óta 
dec. 28-án ünnepli az Egyház az Aprószentek ünnepét,5 január 
elsején az Úr körülmetélésének ünnepét;6 a január hatodiki ün-
nep főtárgya pedig a mágusok imádása lesz a Gyermek Jézus 
előtt.7 A történeti jelleg a jászoltisztelettel még erősebbé lesz. Ez 
tulajdonképpen Betlehemből ered. Azon a helyen, ahol az Üd-
vözítő született Nagy Konstantin anyja, Szent Ilona bazilikát 
építtetett, amelyben már őrizték és tisztelték a jászolt.8 Liberius 
pápa a IV. században Rómában egy bazilikát az Űr születésének 
szentelt, amelyet az V. században Basilica S. Mariae-nek, később: 
S. Mariae Maior-nak neveztek. Ebben a bazilikában állíttatta fel 
a palesztinai származású Theodorus pápa (642—49.), mint szent 
ereklyét, a jászol ezüstbe-foglalt deszkácskáit, amelyeket a moha-
medánok terjeszkedése elől Betlehemből Rómába mentettek.9 

IV. Gergely (827—44.) egy hasonló jászolt állíttatott föl a S. Maria 
trans Tiberim templomban.10 Lassanként innen egész nyugaton 
elterjed a jászol tisztelete. 

s Csizmazia Piacid, Nagy Sz. Leó beszédei, Bp. 1942., 47 1. „Leó 10 kará-
csonyi beszéde közül egyben sem találunk mai értelemben vett karácsonyi han-
gulatot." 

4 Is. 9, 6. A második karácsonyi mise introitusa. 
5 Schuster i. m. II. 185. 1. 
6 Schuster i. m. II. 196. \. 
7 Chambers i. m. I. 244. 1. 
8 Schwartz, i. m. 769. 1. sk. 
9 Schwartz—Jajczay, i. m. 128. 1. 
10 Young, Karl, The Drama of the Medieval Church, Oxford, 1933, II. 24. sk. 



A jászol a figyelmet a benne fekvő kis gyermekre irányítja, 
az pedig az anyára. Az ő fontossága is egyre növekszik kará-
csony ünneplésénél. De a keresztény ókor képe, a trónon ülő, 
fenséges Istenanya, még sokáig megmarad. 

Az ünnep kedves, melegebb vonásai lassan alakulnak ki. Az 
érzelmeket a germánok hozták a keresztény liturgiába.11 Az ő 
megtérésükkel nyugat liturgiája nagy változásokon megy át. 
Egyre jobban bővül a IX. század óta olyan új szövegekkel, ame-
lyek nem a Szentírásból vannak véve, s amelyeknek nincs is 
olyan szigorú, zárt formája, mint pl. az ambroziánus himnuszok-
nak, s amelyeknek témája már nem kizárólag dogmatikus gon-
dolatok, hanem főként érzelmek. Új liturgikus imamüfajok ke-
letkeznek, amikor ezeket az új szövegeket beleszövik a régi 
liturgikus szövegekbe: a trópusok és a sequentiák, a liturgia 
„elköltőiesítései".12 Természetesen nemcsak új szövegekről van 
itt szó, hanem, mivel a liturgikus szövegeket majdnem kizáróla-
gosan énekelték, új dallamokról is; sőt — s ez a dráma szem-
pontjából nagyon fontos — mivel a liturgikus szöveggel együtt 
jár az actio is, új cselekmények, szertartások is feltűnnek. Idő-
rendben valószínűleg a dallamok bővítései jelentek meg először: 
ezzel lehet legjobban kifejezni az érzelmek gazdagodását. így ke-
letkezett pl. a jubilus az alleluja végén. Később ezekhez a kibő-
vített dallamokhoz új szövegeket is írtak, vagy a Szentírásból, 
vagy szabadon költötteket. Ilyen trópusokban különösen gazdag 
karácsony liturgiája. Lássuk példának Tuotilo trópusát a har-
madik karácsonyi mise introitusához: 

..Hodie cantandus est nobis puer quem gignebat ineffa-
biiiter ante tempóra Pater, et eundem sub tempóra genera-
vit inclyta mater. 

(Interrogatio) : Quis est iste puer quem tarn magnis 
praeconiis dignis vociferastis? Dicite nobis, ut collaudatores 
esse possimus. 

(Responsio): Hic enim est quem praesagus et electus 
symnista Dei ad terras venturum praevidens longe ante 
praenotavit sicque praedixit: Puer natus est n o b i s . . . etc." 
S ezzel következik a tulajdonképeni introitus.1* 

11 Mayer, Anton, Altchristliche Liturgie und Germanentum. Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft, 9 (1930), 86. skk., Baumstark, Anton, Vom geschichtlichen 
Werden der Liturgie, Freiburg i. B. 1923. 87. és 1112. 1. 

13 Creizenach, Wilhelm, Geschichte des neueren Dramas, Halle, 1911—1916. 
I. 79. 1. 

13 Young i. m. 1. 195. 1. Egy bambergi tropariumból, XI. század. 



Hogy karácsony húsvét rovására, s itt is a december 25-i 
ünnep vízkereszt rovására egyre népszerűbbé lett, ahhoz nagy-
ban hozzájárult az a körülmény, hogy egybeesett egy pogány ger-
mán ünneppel, a tizenkét szent éjtszakával. Innen a német név 
is: Weihnachten, azaz „Heilige Nächte". Az Egyház ezt az ünne-
pet is igyekezett a karácsonnyal elnyomni, akárcsak a pogánv-
római Natalis Solis-t, de részint akarata ellenére, részint az ú. n. 
„amalgámozó eljárásával",14 amellyel pogány szokásokat keresz-
ténnyé átmagyarázott, a régi pogány ünnepnek nem egy eleme 
megmaradt, s lassanként behatolt a keresztény karácsonyba is. 
Így volt ez pl. az újkorban a karácsonyfával. 

Ebben az időben kezdenek a legendás elemek is kifejlődni 
karácsony körül. Az apokrif evangéliumok, amelyek legendás 
színezetben sokat foglalkoznak Jézus gyermekségével, a XI.— 
XIII. században nyugaton is elterjednek. Gandersheimi Hrosvita 
is Mária-legendájával az elsők között van, akik ezekből a fantasz-
tikus keleti forrásokból merítenek.15 

Még tovább fejlődött az ünnep érzelmi tartalma ebbe a szub-
jektív irányba a XIII.—XIV. század folyamán.10 Nagyban hozzá-
járultak ehhez a keresztes hadjáratok, amidőn nyugat a szent-
földdel és kelettel ismét szorosabb kapcsolatba került, továbbá 
a ferencesek mozgalma és egy új, a művelődésben vezető réteg: 
a polgárság. Assisi Szent Ferenc, aki missziós útjain a szentföl-
dön is megfordult, valószínűleg Betlehemben is volt és a szent 
barlangot is látta, 1223-ban pápai engedéllyel a greccioi erdő egy 
barlangjában egy ú j fa j ta karácsonyi ünneplést vezetett be: meg-
játszotta a betlehemi eseményeket. Egy jászol a kis Jézus képé-
vel volt az oltár, egy élő szamarat és ökröt kötött melléje, s ha-
sonló inszcenírozással fokozta karácsony realista hatását.17 A já-
szoltisztelet azonban valójában sokkal régebbi Szent Ferencnél, 
rnint föntebb láttuk. Gerhoh von Reichersberg már annak népies 
formájáról, a bölcsőringatásról is tud. (De investigatione Anti-

14 Stumpft, Robert, Kultspiele der Germanen, Berlin, 1936. 91. skk.; 
Schwartz—Jajczay, i. m. 113. sk. 

15 Tappehorn A., Ausserbiblische Nachrichten oder die Apocryphen über 
die Geburt, Kindheit und Lebensende Jesu und Maria. Paderborn, 1885. 16. sk. 

18 Mayer, Anton, Die Liturgie und der Geist der Gotik, Jb. f. Liturgiewis-
senschaft, 6 (1926), 61. sk. 

17 Dausend H., Franzischkaniscbe Studien XII. (1926). 294—304. 1., 
Schwartz—Jajczay, i. m. 1281—032. 1. 



christi c. müvében 1130 körül.) Assisi Szent Ferenc példája csak 
még népszerűbbé, elterjedtebbé teszi ezt a szokást.18 

A XIII. századtól kezdve nem a liturgikus ünneplés áll kará-
csony középpontjában, hanem a népi ünnep, elsősorban a népi 
játék, ahogy azt később látni fogjuk. Ettől a kortól kezdve a gyer-
mek Jézus sokszor megjelenik a misztikusoknak is, pl. boldog 
Hermann Józsefnek10 vagy Nagy Szent Gertrudnak.20 Magdeburgi 
Szent Mechtild21 és svéd Szent Brigitta22 egészen ilyen népi for-
mákban elmélkednek misztikus írásaikban az Úr születéséről. 

A szentek tisztelete is erősen felvirágzott a középkor máso-
dik felében. De különösképen tisztelték azokat a szenteket, akik 
a Megváltó bölcsője körül állottak: mindenekelőtt Szűz Máriát, 
aztán a három királyokat és az aprószenteket. Ezeknek a szen-
teknek az ereklyéit is különös becsben tartották. Aachenben őriz-
ték Szűz Mária ruháit, amelyekben Jézust szülte és a kis Jézus 
pólyáit.23 Köln volt a háromkirálykultusz középpontja. Állítóla-
gos ereklyéjüket Bőtszakállú Frigyes vitette oda 1163-ban.24 ők 
voltak az utazók védőszentjei és éppen ezért a legtöbb vendéglő, 
szálláshely róluk, illetve az ő szimbólumaikról volt elnevezve: 
zur Krone, zum Sterne, zu den drei Mohren, zu den Königen stb.2R  

A betlehemi aprószentek is ugyancsak népszerűek voltak. Min-
denfelé mutogatják ereklyéjüket. Mindenféle babona is kapcso-
lódik tiszteletükhöz, úgyhogy a középkorvégi nagy teológus, 
Joannes Gerson egész traktátust ír az ilyen szokások ellen: 
Contra superstitionem, praesertim innoeentum.26 

A gyermek Jézusban is már régen nem a hatalmas Istent lát-
ják, hanem a szegény, kedves kis gyermeket, akinek hízelkedni 
kell, akit becézni lehet, mint bármely más földi gyermeket. Böl-

18 Stumpfl i. m. 417. 1. 
10 Beissel, Stephan, Die Verehrung U. L. Frau in Dtland während des 

Mittelalters, Stimmen aus Maria-Laach, Ergänzungsheft. 66., 76. 1. 
20 Hilpisch, Stephan, Chorgebet u. Frömmigkeit im Spätmittelaltcr : Heilige 

Überlieferung, 272. sk. 
21 „Vom fl iessenden Licht der Gottheit" c. művében, kiadta Oehl, Wilhelm, 

Dt. Mystiker II. kötet, 161—172. 1. 
22 Dr. Schmidt, Toni, Die Weihnacht in den Offenbarungen der hl. Brigitta 

von Schweden, Die Weihnachtskrippe, 14. (1938), 14—>18. 1. 
23 Beissel, Stephan, Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in 

Deutschland während der zweiten Hälfte des Mittelalters, Stimmen aus Maria-
Laach, Ergänzungsheft 54. (1892), 125. 1. 

24 Schwartz—Jajczay, i. m. 1Ö3—138. 1. 
15 Hoeber, K., Der biblische Ursprung alter Wirtshausnamen, 1934., Stolz, 

Eugen, Zu den drei Mohren, Volk u. Volkstum, II. München, 1937, 337—338. 1. 
26 IJuizinga, Johann, Herbst des Mittelalters, München, 1928, 203. 1. 



csődalokat énekelnek neki, latinul éppúgy, mint népi nyelven, 
s a lányok ringatják karácsony estéjén a templomban bölcsőjét. 
Nagyon jellemző erre a felfogásra az angol ferences, John 
Peckham (1240—1292) édes dalocskája, a Philomela Sancti Bona-
venturae-ből. Az emberi lélek szeretett volna ott lenni Jézus já-
szolánál, hogy szolgálatokat tehessen a kisdednek: 

Felix qui tunc temporis 
Matri sirigulari 
Potuisset precibus 
Ita famulari, 
Ut in die sineret 
Semel osculari 
Suum dulce parvulum 
Eique jocari. 

O quam libens balneum 
Ei praeparassem. 
O quam libens humer is 
Aquam apportassem, 
ín hoc libens uirgini 
Semper ministrassem 
Pauperisque parvulis 
Pannulos lavassem.2T 

Vagy az ismert latin-német dalocska: 

In dulci jubilo 
Nu singet und seid froh, 
Unsers Herzens Wonne leit 
In praesepio. 
Und leuchtet als die Sonne 
In matris gremio 

Úgy tekintenek tehát a kis Jézusra, mint egy polgári család 
újszülöttjére. Ehhez sokban hozzájárult a középkorvégi realiz-
mus is.29 Figyeljük ezt meg például Schongauer Márton (1491) 
képén.30 A Szent Szűz egy kibontott hajú, fiatal német lány. 
A Gyermek egy háziszőttesen a földön fekszik. A pásztorok, az 
ökör és a szamár, a szalmatetős istálló, mind erről a realizmus-
ról tesz tanúságot. Vagy Lochner István képe: A háromkirályok 
imádása, azért érdekes, mert a királyok egyikeként Zsigmond 
királyt festette meg magyar kíséretével.31 Tehát az akkori világi 
uralkodók mintájára képzelték el a napkeleti bölcseket is, és így 
is ábrázolták őket. S a többi szereplő ábrázolásánál is hasonló-
képen jártak el. 

27 Zoozmann, Laudate Dominum, München, 1928, 252. 1. 
28 Kehrein, Katholische Kirchenlieder, Nr. 108. 
39 Borcherdt, Hans Heinrich, Das europäische Theater im Mittelalter und 

Renaissance, Leipzig, 1985, 4. sk., Mayer, Gotik, 83. 1. 
30 Schwartz—Jajczay, i. m. GVL tábla. 
31 Horváth Henrik, Zsigmond király és kora, Bp., 1937, 35. 1., Schwartz— 

Jajczay, i. m. GV. tábla. 



Ennek a realizmusnak megnyilvánulását látjuk abban is, 
hogy Szent Józsefet szinte komikus alaknak állítják be:32 öreg, 
ügyefogyott ember, ki értetlenül áll a történtekkel szemben, 
ügyetlenül szorgoskodik a kis Jézus körül, ringatja, kását, vagy 
tejet föz neki.33 

így nö karácsony népszerűségben és jelentőségben a kö-
zépkor végéig, s lassanként a nép szemében főünneppé lett, hús-
vét helyett, amely eredetileg a solemnitas solemnitatum volt, 
nemcsak hivatalosan, de a keresztény hívek értékelésében is. 
A karácsonyi három misét, amely gyakorlati okokból keletkezett 
Rómában,34 a középkor végén mint egy nagy kiváltságot sokra 
értékelték és allegorikus-misztikusan magyarázták. 

Ezek a vonások, amelyeket a középkor végén megfigyelhet-
tünk, sokáig megmaradnak és alig változnak. De csak a nep al-
sóbb rétegeinél. Mert a reneszánsszal a műveltebb, magasabb kö-
röknek nemcsak művészete és irodalma válik el a népi művészet-
től és költészettől, aminő a középkorvégi volt, hanem vallásos-
sága is. Természetesen, vannak kapcsolatok továbbra is e között 
a kétféle vallásosság között, de mégis élesen megkülönböz-
tethetők. 

Reneszánsz és humanizmus kifejezetten arisztokrata és tu-
dós kultúrát jelentenek. Vallásossága inkább elvont, filozofikus, 
semmint konkrét. Az egyházi év ünnepeivel elvesztik azt a benső-
séges kapcsolatot, amely a középkort, s az alsóbb néprétegeket 
most is, jellemzi. Ismét az eszmék állnak az előtérben, de nem a 
teológiai eszmék, hanem a filozófiaiak. A reneszánsz számtalan 
Madonnaképet tudott festeni, amelyeken célzás sincs Jézus szü-
letésére, nem foglalkoznak történeti tényekkel, hanem inkább 
azt az ideált mutatják meg, amelyet a kor egyre jobban indivi-
dualistává váló művésze az Isten Anyjáról, sőt nem egyszer a női 
szépségről általánosságban maga elé állított. 

A költők csak kivételképen énekelnek karácsonyról, mint 
pl. Petrus Lotichius Secundus.35 Csak Spanyolországban és Por-
tugáliában gyakoribbak a betlehemi pásztorokról szóló költemé-
nyek, de ezek a versek tárgyukban és stílusukban egyaránt Ver-

32 Mayer, Gotik, 89. 1. 
33 Creizenach i. m. I. 216. 1. Anni. 3. 
« Schuster i. m. II. 162. 1. 
35 Goedeke, Kari, Grundriss zur Geschichte der dt. Dichtung aus den Quel-

len, Dresden, 1894, II. 103. 1. — A Janus Pannoniusnak tulajdonított karácsonyi 
vers (Buda, 1754-i kiadás, 301. 1.) aligha tőle való. Neki tulajdonítja Hegedűs 
István, J. P, vallásos költeményei, Ak. Ért. 24. (1913), 163. 1. De ő igazi vallásos 
verseket alig írt, és ezt a versformát, a sapphói szakot, sohasem használta. 



gilius eklogáit utánozzák s előfutárai a barokk pásztori költemé-
nyeknek, a Schäferei-eknek. Nézzük például egy ismeretlen költő 
versét 1500 körül:36 

Christe patentis incola aulae, 
Qui mala Bethlhem tecia negauii. 
En citus adsum, cantor, ad antrum, 
Ut tibi dicam pectine carmen. 
Absona, quamvis stridet arundo, 
Absona, spero, canna, piacebit: 
Nam dat amato saepe puello 
Barbita mater dissona cordis. 

Non mea tentât musa piacere, 
Seu Corydoni, sive Menalcae, 
Sed tibi quaerit rite piacere, 
Qui modernis omnia, Numen, 
Te recreare gestio cantu ... 

Az adoniszi sorok, a vergiliusi pásztornevek, a múzsa és pánsíp 
említése: mindezek a reneszánsz költészet rekvizitumaihoz tar-
toznak. 

A reformáció sok téren szembehelyezkedik a humanisták 
vallásosságával. Különösen a lutheránizmus kapcsolódik erőseb-
ben a középkor vallásosságához, de azt igyekszik minden legen-
dái vonástól megtisztítani.37 Sok népszokás hal ki így protestáns 
vidékeken ennek a tisztogató munkának eredményeképen, külö-
nösen a húsvéthoz fűződő népszokások. Karácsony ünneplése 
sokkal több középkori vonást őrzött meg, bár a szigorúbb irány-
zat a XVII. század elején ennek az ünnepnek is el akarta nyomni 
népies megülését.38 De a lutheránizmus nagyra értékelte a csalá-
dot, a karácsony pedig ekkor már a család ünnepe volt. Azonban 
itt is, mint a hitújítóknál mindenütt, nem a dogmán, hanem a 
morálison van a hangsúly. Karácsony pedig jó alkalom az er-
kölcsi oktatásra: a jók jutalmat kapnak, a gonoszokat bűnbá-
natra intik. A gyermekeknek ekkor számot kell 'adniok a hittan-
tanulásban való előmenetelükről. Ez pedig vallásos tárgyú ver-
sek felmondásával, vagy egy karácsonyi játék előadásával tör-
ténhetik a legalkalmasabb módon. 

36 Zoozmann i. m. 341. 1. 
37 Tille, Alexander, Die Geschichte der deutschen Weihnacht, Leipzig, 1893, 

114. skk. 
ss Tille i. m. 67. 1. 



Az e korból való egyházi énekek, bár kedvesek, édeskések, 
mégis bánatra, vezeklésre, alázatosságra intenek. Paul Gerhardt 
így énekel: 

Du schliefst ja auf der Erden Schoss; 
So war das Kripplein auch nicht gross, 
Der Stall, das Heu, das dich umfing, 
War alles schlecht, und sehr'gering. 
Alleluja. 

Bin ich gleich Sund- und Laster voll, 
Hab ich gelebt nicht, wie ich soll, 
Ei, kömmst du doch deswegen her, 
Dass sich der Sünder zu dir kehr. 
Alleluja. 

A barokk is ellenségesen nézett a középkori vallásos népszo-
kásokra. A jezsuiták, a barokk szellemnek ezek a klasszikus meg-
testesítői, pl. Luzernben és a svájci Freiburgban küzdöttek a régi 
játékok a passió, ill. a háromkirályjáték ellen.30 A barokk teátrá-
lis művészete a templomból is színházat csinált. És ebben a szín-
házban a francia királyok udvari szertartásait utánozták.40 Ka-
rácsonyt mint egy királyi herceg születésnapját ünnepelték. 
A gyermek Jézusban a „hősök hősét", „az örökkévalóság mo-
narcháját", „a béke fejedelmét" látták, ahogy azt pl. Klay vagy 
Zesen költeményei mondják róla.41 Klay költeménye tipikus 
példája a barokk karácsony-felfogásnak (Weihnacht-Lied) : 
Angyalok kara hárfázik a csillagos magasságban, Mária címe: 
„Halbgottin". A római mythologia allegórikus alakjai is szerepel-
nek: Phoebus, Juno, Pomona, Fama. Az újszülött gyermek a „Hő-
sök Hőse", mégis olyan a külseje, mint egy kis amoretté: rózsás 
arc, bíborszínű ajak, aranyszőke ha j stb. Egy katolikus egyházi 
ének is ilyennek festi:42 

39 Ehret, Joseph, Das Jesuitentheater zu Freiburg in der Schweiz, Frei-
burg i. Ü. 1921, 21. 1. 

40 Birchler L., Formen des Gottesdienstes: Barock in der Schweiz. Kiadta 
O. Eberle, Einsiedeln, 1930, 74. 1. 

41 Cysarz, Barocklyrik, II. 97. !., 105. skk. Kindermann, Heinz, Deutsche 
Literatur in Entwicklungsreihen sorozatában, Leipzig, 1930. 

42 A prágai Hymodia Catholica-ból, 1676. Cysarz, Barocklyrik, III. 106. 1. 



Dein Haupt ist Gold, krauss ist dein Haar, 
Dein Lefftzen rot, dein Augen klar, 
Schön alles von Haupt bis auf die Fuss 
Und alles über Zucker süss. 

Kindlein im Stall 
Mach uns selig all! • 
Kindlein im Stroh, 
Mach uns froh! 

Hogy milyen szívesen hasonlították a kis Jézust Ámorhoz, 
azt mutat ja Angelus Silesius egy versszaka a Heilige Seelenlust-
ból (I. 17): 

Amor, das werte Jesulein 
Hat mich so sehr geliebet... 

Ez tulaj donképen nem egyéb, mint Schein J. H. AValdlieder-
lein-jének átfordítása, „paródiája": 

Amor, das blinde Götterlein 
Hat mich ja wohl vexieret.4* 

Egészen így ábrázolják karácsonyt a képzőművészetekben 
is, pl. az admonti betlehem (készítette Stammel János Tádé, 
7 1765). A kis Jézus itt is olvan amorettszerű, amilyennek a fen-
tebbi költemények festik. Szűz Mária mögött egy nagy, kagyló-
szerű gloriola ragyog. Az alakok csoportosítása is teátrális: lent, 
középen van Mária a Gyermekkel, jobbra a pásztorok, balra a 
királyok kíséretükkel. Fölöttük láthatók a nyájukat legeltető 
pásztorok; a levegőben egy angyal lebeg dagadó aranyruhában. 
Ezeken túl még Jeruzsálem látképe is látható, közepén egy ba-
rokk templomhomlokzat, amely előtt ismét az Úr névadása van 
ábrázolva. A pásztorok egyike egészen a vergiliuszi eklogák 
alakja: olyan, mint egy antik Apolló: göndör haj, nemes profil, 
karcsú termet, meztelen mell stb. A királyok szinte roskadoznak 
a barokk pompa súlya alatt: bársony- és selyemruhák, strucctoll-
legyezők; mór rabszolgagyerek emeli az uszályukat stb. 

43 Angelus Silesius: Heilige Seelenlust. Ellinger G. kiadása: Neudrucke dl. 
Literaturwerke des XVI. und XVII. Jhs. 177. k. VI. 1. 

44 Ringler, Joseph, Deutsche Weinachtskrippen, Innsbruck—Wien—Mün-
chen, 1929, 16i—'19. ábra. 



A felvilágosodással a felsőbb körökben kihal karácsony ün-
nepének meleg bensősége. A felvilágosult uralkodók és kormány-
zatok nem jó szemmel nézik a nép „babonás" vallási szokásait 
s iparkodnak azt mindenféle tilalommal leküzdeni. Karácsony 
körül tiltják a betlehemes játékokat, a bölcsőringatást, a betle-
hemállítást a templomban stb. Jellemző pl. a megokolás, amely-
lyel 1803-ban Bajorországban megtiltják a jászolállítást a templo-
mokban: az ilyen „érzéki szemléltetés" csak alacsonyabb kultú-
rájú, iskolázatlan népeknek való; „Da die Einwohner der fränki-
schen Provinzen seit geraumer Zeit so weit in der religiösen Auf-
klärung fortgeschritten und die Unterrichtsanstalten so lange 
dahin gediehen sind, dass es solcher Vehikel zur religiösen Auf-
klärung und Belehrung nicht mehr bedarf . . .", tehát megtiltja a 
jászolállítást.46 Ez a kor egyedül a pietista vallásosságnak kegyel-
mezett meg, s a pietizmus ráütötte karácsonyra is bélyegét: a ka-
rácsonyi jótékonykodás gyermekekkel és szegényekkel szemben 
pietista örökség. 

Karácsonyi tárgyú képzőművészeti alkotás ebből a korból 
alig van, ami van, az még nagyjából követi a barokk és rokokó 
hagyományokat. De karácsonyi tárgyú költeményt is keresgél-
nünk kell. Goethe pl., akinek minden költeménye „alkalmi vers", 
két költeményt írt karácsonyra, de egyik sem vallásos jellegű. 
Az elsőt („Epiphaniafest") 1781. jan. 6-ára írta egy farsangi mu-
latságra: a királyok egyikét Corona Schröter alakította. A vers 
formája népi, de hangulata nem; inkább frivol, semmint jámbor: 

Wir bringen Myrra, wir bringen Gold, 
Dem Weihrauch sind die Damen hold; 
Und haben wir Wein von gutem Gewächs, 
So trinken wir drei, so gut als ihrer sechs. 

A másodikat („Weihnachten") 1822-ben írta. Ebben sincs 
szó Krisztus születéséről, sem az ünnepről. Csak azt az örömet 
juttatja benne kifejezésre, amelyet egy árvaház növendékeinek 

45 Idézve Schwartz—J ajczay, i. m. 158.1., v. 6. G. Hager, Die Weihnachtskr ippe , 
München, 1902, 35. skk. — Máskép értékel i itt a fe lv i lágosodást Schmidt, L., 
Volkskunde Gegenreformation, Aufklärung: Dt. Vierteljahrschrift f. Litwiss u. 
Geistesgeschichte, 16. (1938), 75—94. 1. Mereven a lka lmazza az act io-react io 
elvet, a m e l y szerint a hitújítás kora kedvezett a népi művel tségnek, a barokk 
tehát n e m kedvezhetett , v iszont az ezt leváltó fe lv i lágosodás újra népi a lapokra 
helyezkedett . A barokk idegen kultúrájának bizonyí tására az operákra hivat-
kozik, a helyett, h o g y a barokk népi karácsonyi játékokat nézné, ame lyek 
— éppen Schmidt egyéb dolgozatai bizonyították ezt be — túlélték a fe lv i lá-
gosodás támadásai t is, s ezzel megmutatták, hogy nem gyökérte lenek a népnél . 



kellett volna érezniök, amikor a jótékony herceg karácsony nap-
ján megajándékozta őket. 

Klopstock, akinek a vallásossága nem áll messze a pietiz-
mustól, patétikusan énekli meg a karácsonyt: 

Halleluja! Die Zeit 
Bestimmt von Ewigkeit, 
Die Zeit der Wonn' und Jubel kam. 

Később népiesebb hangokat is megszólaltat. Egy másik kará-
csonyi énekében már az utolsó ítéletről is elmélkedik, ahol neki, 
szegény bűnösnek, egykor majd meg kell jelennie. Teljesen ilyen 
hangot találunk pl. Christian Fürchtegott Gellert két karácsonyi 
versében is: semmi kedveskedés, inkább dogmatikus igazságok, 
de még inkább erkölcsi intelmek: a karácsony keltsen bennünk 
bűnbánatot. 

. . . így gyűlnek össze Krisztus jászola körül a történelem 
minden korszakának és minden európai népnek és tartomány-
nak a pásztorai. Odaviszik saját ruhájukat, saját nyelvüket és 
táj szólásukat s énekli kiki a saját karácsonyi dalát. Chesterton 
mélyértelmű szimbolumot lát ebben az anakronizmusban.40 

* 

A karácsonyhoz kapcsolódó gondolatoknak és érzéseknek 
ebben az egyre változó áradatában áll benne a költészet drámai 
ága: a karácsonyi játék is, s ő is végigéli mindezeket a változá-
sokat. Megindul a X—XI. században, amikor a liturgikus dráma 
általában, s így ez a műfaj is megszületik. Párhuzamosan fejlő-
dik hosszú időn át a többi ilyen liturgikus játékkal, főként a hús-
véti játékkal; és ha annak elterjedtségével nem is versenyezhet, 
tartalmi gazdagságban és fejlettségben fölülmúlja azt. Az át-
menet a latinnyelvű ludus-ból a népi nyelvű játékba nem vilá-
gos; Németországban aligha beszélhetünk közvetlen átmenetről. 
Ennek a nyelvi és stílusbeli változásnak átmeneti alakjait csak 
a román országokban, Spanyol- és Franciaországban találhat-
juk meg. A középkor végére igazi népi játékká válik. Ha vala-
hol, itt igaza van H. Naumann „gesunkenes Kulturgut" elméle-
tének." Természetesen a nép átalakítja a maga számára ezt a 

49 Der unsterbliche Mensch. Bremen, 1930, 233. L 
47 „Volkstracht, Volksbuch, Volkslied, Volksschauspiel, Bauermöbel usw 

sind gesunkene Kulturgüter bis in die kleinsten Einzelheiten hinein." Naumann, 
Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig, 19292, 11. 1. 

„Das eigentliche Volksschauspiel ist nichts anderes als gesunkene Kunst-
dramatik, Dramatik der Meistersinger . , . wie auch des mittelalterlichen Myste-
rienspieles." Naumann, i. m. 98. 1. 



felsőbb rétegektől, jelen esetben a papságtól és a szerzetességtől 
kapott kincset Átalakítja a maga sílusára, megrostálja, ú j ré-
szekkel is bővíti, és esetleg ilyen formában vissza is adja, úgy-
hogy ilyen vonatkozásban akár „gehobenes Kulturgut"-ról is 
beszélhetnénk. Ez történik a karácsonyi játékkal a reneszánsz-
ban: a népi játékot a felsőbb, műveltebb rétegek újra átveszik, 
megnemesítik: lesz belőle ekloga és humanista iskoladráma. 

Ettől kezdve két ágban halad tovább a karácsonyi játék fej-
lődése. A felső ág a műveltebb körök: a fejedelmi udvarok, az 
iskolák s végül a színházak karácsonyi játéka. Ez a barokk kor-
ban hatalmasan kivirágzik, hogy aztán a felvilágosodással egé-
szen elszáradjon. A népi ág külön életet él, bár továbbra is elég 
szoros kapcsolatban marad az irodalmi ággal, abból egyre vesz 
fel újabb elemeket s ő is ad át annak. A barokkban ez is szépen 
virágzik, de a felvilágosodást kevesebb veszteséggel éli túl, míg-
nem a XIX. század folyamán ő is egyre jobban hanyatlik. Ma 
ez a bomlási folyamat a népi játékoknál talán a mélyponton 
van, de ugyanakkor a megújult irodalmi ág a közösségi játékok-
ban (Laienspiel) ú j ra találkozik és egyesül a népi játékok tradí-
cióival, szellemével és közönségével is. 

A karácsonyi játék ilyen fejlődését stílustörténetileg szeret-
nők végigkísérni, s ezért nem törekszünk sehol sem teljességre, 
számszerű felsorolásra, ez úgyis lehetetlen volna, hiszen ma is 
kerülnek elő még régi játékok, s egyre újabbakat jegyeznek le 
a nép szájából. Inkább csak a jellemző motívumok és példák 
bemutatásával akarjuk a fejlődés általános irányát jelezni. Első-
sorban a németországi játékokkal foglalkozunk, de ahol ennek 
megértésére szükséges az idegen anyag is, azt is belevonjuk 
vizsgálódásunkba, amennyiben forrásaink engedik. Különös 
tekintettel vagyunk mindig a magyarországi német és német 
vonatkozású játékokra. Valójában azonban ez az egész tanul-
mány csak elősegítője akar lenni a magyar népi karácsonyi játé-
kok feldolgozásának, amely, hisszük, csakis így, stílustörténeti 
alapon lehetséges. 

Süveges: A karácsonyi játék. ï 



II. A liturgikus játék. 

Nem lehet a középkor drámájáról szólnunk a nélkül, hogy 
ne érintenők az eredet sokat vitatott kérdését is. Kevésbbé jelen-
tős itt az a nézet, amely a középkori drámát a továbbélő antik 
mímusból eredezteti. Ezt végeredményben Nieoll, a mímusok 
legalaposabb ismerője sem teszi, ő is csak azt állítja, hogy a 
középkori drámában sok, az antik mímusból származó elem van. 
Fontosabb a másik két nézet harca: germán vagy keresztény 
eredetü-e a középkori és ezen keresztül az újkori dráma? 

Újabban Stumpft Róbert, a germán eredet legalaposabb 
képviselője sorakoztatta föl érveit a liturgikus eredetet valló 
nézet ellen.1 Stumpfl nem akar a hatásokkal foglalkozni, őt az 
eredet érdekli. Elutasítja az antik-keleti hatás elméletét (Nieoll), 
el a keresztény-liturgikus eredetet és a „gesunkenes Kulturgut" 
elméletet. Ezekkel szembeállítja a saját véleményét: „das Em-
porsteigen von organischen Volksgut". Éles különbséget tesz a 
mímus és a dráma között. A mímus, szerinte, megtörtént ese-
mények utánzása, a dráma megjelenítés, többnyire kultikus cél-
ból. A pogány germánoknak ehhez a második műfajhoz, a drá-
mához tartozó kultikus játékaik voltak, amelyek a bronzkorig, 
de talán a közös indogermán korig nyúltak vissza gyökereikkel, 
magas fejlődési fokra jutottak, de a kereszténység felvételekor 
már erősen visszafejlődőben voltak. 

A középkori drámát illetően Magnintől Youngig általános 
vélemény, hogy az a liturgiából ered. Csak egy-két ellenvetés 
hangzott el eddig: Grimm Jakab, Freytag Gusztáv, Goedecke, 
Ordisch stb., akik a pogány-germán eredetet vallották. Stumpfl 
ezek nézetét fogadja el, és újabb érvekkel bizonyítja: a liturgikus 
eredet ellen szól, hogy a drámák időbeli sorrendje nem mutat 
logikus fejlődést. Igen hamar megjelennek a hosszú, kifejlett 
játékok, majd a XIII—XIV. században ismét egyszerűbbek, 

1 Stumpft, Robert, Kultspiele der Germanen als Ursprung des mittelalter-
lichen Dramas. Berlin, 1936. 



rövidebbek jönnek. Másodszor a germán kultúrkörben egészen 
önállóan fejlődtek: csak germán, vagy romanizált germán terü-
leteken találunk ilyen játékokat: Franciaországban, Német-
országban, Észak-Olaszországban, és egyet a normann Szicíliá-
ban. Harmadszor nagyon gyorsan kialakultak és „elvilágiasod-
tak" ezek a játékok. Stumpfl szerint ez csakis abból érthető, 
hogy az Egyház kész világi játékokat tett magáévá az ő máshon-
nan is ismert beolvasztó, kereszténybe átmagyarázó eljárásával 
(„Amalgamierungstaktik"). Aztán rekonstruálja nagy erudíció-
val a germán kultikus játékot, az évszak-drámát, majd sorra-
veszi a középkori és népi karácsonyi és húsvéti játékok egyes 
jeleneteit és mozzanatait, s azokról bebizonyítani igyekszik, 
hog}- nem a liturgiából, hanem a germán kultikus játékból ered-
nek. Ezekben a bizonyításokban azonban néha igen merész 
következtetéseket enged meg magának. Kultikus szokás volt pl. 
a tavaszi versenyfutás és ebben az egyik szereplő sántítása. 
A húsvéti játékokban is előfordul Péter és János apostolok ver-
senyfutása Krisztus sírjához, s mivel néhány játékban Péter sán-
tít, azt következteti, hogy az egész jelenet nem keresztény ere-
detű, hanem pogány-germán. Pedig a Szentírás is említi e két 
apostol versenyfutását és azt, hogy Péter később ért a sírhoz. 
Hogy germán, kultikus reminiszcenciák is belejátszanak ebbe 
a jelenetbe, nagyon valószínű, de maga a jelenet a Szentírás alap-
ján is teljesen érthető. Vagy más helyen2 kijelenti: „egészen való-
színű", hogy a szerzeteseknél és a klerikusoknál tovább éltek a 
germán férfiszövetségek (Männerbund) rítusai, s erre a föl-
tevésre aztán messzemenő következtetéseket épít. Másfelől min--
dig csak egyes részletekről tud ilyeneket bizonyítani, és soha-
sem a játék lényegét kitevő mozzanatokról. Pl. a germán kul-
tikus játékokban erőltetve sem talál olyan mozzanatot, hogy 
egy Istennek tartott gyermeket imádna három bölcs. Ez a magja 
ugyanis a háromkirály játéknak. Legföljebb arra talál adatokat, 
hogy egy, a napkorongot jelentő, csillagformájú fény után 
vonulva kultikus körmenetet tartottak. 

Stumpfl megdönthetetlen előítélete, amellyel munkájába 
kezd, hogy a kereszténység a germánság számára idegen, „art-
fremd". Szerinte a keresztény világszemlélet és kultúra egyálta-
lán nem, vagy csak nagyon kis mértékben hatott a középkorban 
a germán népekre. Az Egyháznak folytonos küzdelmébe került 
azok pogány szokásait amalgámozni, keresztényre „félremagya-
rázni". Szemére veti a liturgikus eredet híveinek, pl. Young-

2 Stumpfl i. m. 410. 1. 



nak, hogy a népi anyagot alig ismerik. Ö viszont csakis ezt tartja 
szem előtt és a liturgiát szántszándékkal elhanyagolja, mert nem 
ismeri. Egyáltalán nem ismeri pl. a Maria-laachiaknak (Casel, 
Herwegen) munkásságát, akik éppen a régi, római liturgia misz-
térium jellegét domborítják ki. Ezért tudja azt mondani, hogy 
a kereszténység történeti vallás: rememoratív, a biblián alapuló. 
A germán vallás viszont igazi misztériumvallás volt, amely igen 
alkalmas az igazi dráma megalkotására, míg az előbbiből leg-
följebb mímus születhető 

A probléma ezek után inkább itt van: Amit ma drámának 
tartunk, az mind mimézis, utánzás. A misztériumvallásokban 
fjedig mindenütt, akár a görögöknél, akár a kereszténységben, 
akár az eredeti germán vallásban, amennyiben az is misztérium-
vallás volt, megjelenítést találunk a kultuszban, azaz Stumpfl 
kifejezésével élve: drámát. Hogyan lett tehát a drámából mimé-
zis akármelyik népnél és vallásnál? Azt hisszük, a tulaj don-
képeni misztériumfelfogás nem kedvez a mai értelemben vett 
drámának. Ez csak akkor fejlődött ki mindenütt, amikor a misz-
térium gondolata lassanként, fokozatosan elhalványodott. Elhal-
ványodott a germánoknál olyannyira, hogy a kereszténység föl-
vételekor már egyáltalán nem élt bennünk, és ezért állíthatja 
Winterswyl, hogy az ö vallásuk nem volt misztériumvallás. De 
elhalványodott a kereszténységben is a IX—XI. században, való-
színűleg éppen a germán népek tömeges megtérésének hatása 
alatt. Az új fölfogás legerősebben a liturgiában tükröződik. Egy-
felől érzelmi elemekkel gazdagodik a liturgia, új, érzelmeket ki-
fejező szövegeket vesz föl magába, amelyek többnyire költői 
formájúak: trópusok, himnuszok, sequentiák. Másfelöl a mái-
meglevő, kialakult liturgiát is máskép kezdik fölfogni: rememo-
ratív értelmet adnak neki.4 A liturgiában már nem az üdvtettek 
megjelenítését látják, hanem a Megváltó történeti életének újra 
lejátszását. így sokszor ami régen gyakorlati célt szolgált, most 
allegorikus-rememoratív magyarázatot kap (metzi Amalarius 
850 körül). így például a szentmisében úrfelmutatáskor a diakó-
nus vagy a segédkező oltárszolga fölemelte a pap nehéz, harang-
szabású casulájának a szélét, hogy a pap karjait szabadabban 
tudja fölemelni. Ez tehát tisztára gyakorlati célból történt kez-

s V. ö. ezzel szemben Winterswyl Lajos tanulmányait Liturgisches Leben 
2. évf .-ban (1935), ahol azt bizonyítja, hogy a germánok vallása a kereszténység 
fölvételekor nem volt misztériumvallás. 

4 Franz Adolph, Die Messe in dt. Mittelalter. Freiburg i. Br. 1902, 351. 1-



detben s mégis később úgy magyarázzák, hogy ez azt jelenti, 
hogy az Urat kínszenvedése előtt megfosztják ruháitól.5 

Az így „germanizált" liturgia aztán alkalmas arra, hogy 
belőle dráma — Stumpfl kifejezésével: mímus — fakadjon. 
A kérdésre tehát, hogy keresztény vagy germán eredetü-e a 
középkori dráma, így kell felelnünk: tartalmát (bibliai esemé-
nyek) és első formáit (liturgikus) tekintve keresztény eredetű. 
De az erő, amely ezeket az adottságokat megindította, a germá-
nok játékösztöne volt, amely — vallási felfogásukból ki-
folyóan — a megjelenítésből utánzást csinált.6 Ami pedig a kö-
zépkori dráma pogány-germán elemeit illeti: meglétük tagad-
hatatlan, és nagy értékűek ezen a téren Stumpfl kutatásai, de 
ezek éppen azt bizonyítják, hogy itt csak hatásokról és nem ere-
detről van szó. 

A „germanizált" liturgiát a X. század szerzetesreformjai 
törvényesítették: Sz. Ethelwood és Dunstan Angliában, a clu-
nyiek a kontinensen. Ezek a reformok, melyeket a püspökök 
mellett közösségben élő papok, kanonokok is hamar átvettek, 
nagy gondot fordítottak a liturgiára, az istentisztelet ünnepélyes 
végzésére.7 Ezért a karimádságot és a szentmisét mindenféle új 
részletekkel növelték. A napi officium mellett gyakran imádkoz-
tak votivofficiumokat, bűnbánati zsoltárokat, litániákat. A nagy 
ünnepeken az officiumba trópusokat fűztek be.8 Egy pár trópus-
nak kérdés-felelet formája volt, mint a föntebb idézett is. Ehhez 
már csak a liturgia rememoratív felfogására volt szükség, hogy 
az énekesek meg is mozduljanak és a liturgikus szöveget ját-
szani is kezdjék.9 A legrégibb ilyen liturgikus játék éppen egy 
szerzetesi reformregulában maradt fönn: Sz. Ethelwood Regulá-
ris Coneordantiájában.10 

így érthető, hogy a játékok szülőhelyei a bencés kolostorok 
és olyan püspöki székhelyek voltak, ahol a kanonokok közös 
életet éltek, ahol tehát elég pap volt együtt az istentisztelet ünne-

6 A liturgiának ilyen rememoratív értelemben való átalakulását germán 
hatásra Stumpfl is elismeri, i. m. 73. 1. 

6 Ez a felfogás fejlődött tovább a reformációval, amely a kultuszmisztériu-
mot egészen kivetette a kereszténységből és ezáltal azt olyan „rememoratív", 
a biblián alapuló vallássá tette, amilyennek azt ma Stumpfl ismeri. 

7 Hilpisch, Stephan, Geschichte des benediktinischen Mönchtum, Freiburg 
i. Br., 1929, 150. sk 

8 Hilpisch, Stephan, Chargebet und Frömigkeit in Spätmittelalter. Heilige 
Überlieferung, Münster i. W. 1939, 264. 1. Chambers i. m. II. 7. 1. 

8 Young, i. m. I. 178. 1. 
10 Chambers, i. m. II. 309. Dömötör, Tekla, A Passió játék, Minerva 

könyvtár 104, Budapest, 1936, 38. 1., Hecht—Schücking, Die Englische Literatur 
in Mittelalter Potsdam, 1930, 165. 1. 



pélyes, közös végzésékez. Ezeket a játékokat is az istentisztelet 
egy részének tekintették, és egészen a liturgia stílusában adták 
elö. „Unmöglich wäre es — mondja Wolff — hier eine Grenz-
linie zwischen der dramatischen Darstellung und dem Fest-
gesang zu ziehen, zu dem die Besucher des Gotteshauses sich 
vereinigten und ebenso ist keine Trennung zwischen Darstel-
lenden und der Menge der Hörenden und Schauenden."11 Néző-
kön elsősorban az istentisztelet alatt a stallumokban ülő, a játék-
ban nem szereplő papságot kell értenünk, amely azonban egy-
egy énekkel bekapcsolódott a játékba és ilyenkor nézőből sze-
replővé vált. 

Egyetlen jel, hogy itt játékról és nem liturgikus istentiszte-
letről, imádságról van szó, a megszemélyesítés. Ez hiányzott az 
imádságból. Talán már századok óta használták azokat az imá-
kat, amelyek most a játékok szövegét adják, de az imádkozok 
nem tekintették közben magukat történeti személyek képviselői-
nek.12 

Nézzük most részletesen a liturgikus karácsonyi játékok 
egyes típusainak kialakulását. 

A húsvéti mise introitusához írt trópusból, amelyet a st.-
galleni Tuotilonak tulajdonítanak, keletkezett a legrégibb litur-
gikus játék, a Visitatio Sepulchri.13 A trópus szövege ez volt: 

Quem quaeritis iri sepulchro, Christicolae? 
Jesum Nazarenum, crucifixum, o caelicolae. 
Non est hic, surrexit sicut praedixerat. 
lté et nuntiate, quia surrexit de sepulchro. 
Introitus: Resurrexi... stb.14 

Ezt a trópust osztották szét szerepekre és le is játszották. A „há-
rom Mária" — papok fehér albába öltözve, a tömjénezővel a 
kezükben — az oltárhoz vonultak, ahová előző napon a keresz-
tet egy kendőbe takarva elhelyezték. Egy hasonlóan öltözött pap, 
az angyal fogadja ott őket ezzel a kérdéssel: Kit kerestek a sír-
ban, keresztények? Erre jött a válasz, majd ismét az angyal 
szavai. Az első ilyen drámai szerepekre osztott szöveget, mint 

11 Wolff, Ludwig, Die Verschmelzung des Dargestellten mit der Gegen-
wartswirklichkeit in geistl ichem Drama der deutschen Mittelalters, Dt. Viertel-
jahrschrift für Literatur und Geistesgeschichte, 7 (1929), 270. 1. 

12 Ez az eset éppen a „Quem quaeritis" anifónánál, amely már a Sacr. 
Gelasianumban is megtalálható. (Legkésőbb a VII. századból.) 

15 Young, i. m. 201. sk. 
14 Dömötör, i. m. 16. 1. 



már mondtuk, Szent Ethelwood Reguláris Concordantiájában 
találjuk (a X. század közepe táján), de itt sem mint újítást, ha-
nem mint általános szokást, amelyet éppen ez a regula tesz 
kötelezővé. 

A húsvéti trópus mintájára alkottak egyet karácsonyra is, 
és ezt is később, akárcsak a húsvétit, játszani is kezdték. 

Quem quaeritis in praesepe, pastores, dicite? 
Salvatorem Christum Dominum, infantem pannis involutum, 

secundum sermonem angelicum. 
Adest hic parvulus cum Maria matre sua, de qua dudum 

vaticinando Isaias dixerat propheta: 
Ecce virgo concipiet et pariét filium; et nunc euntes dicite, 

quia natus est. 
Alleluia, alleluia. Iam vere scimus Christum natum in terris. 

de quo canite omnes cum propheta dicentes: 
Introitus: Puer natus est... stb.18 

így szól a karácsonyi trópus a harmadik mise introitusa 
előtt. A Máriák helyett itt a pásztorok keresik Krisztust; a kér-
dést hozzájuk két klerikus intézi, akikre sokáig nem találnak 
megfelelő elnevezést, egy darabig csak „pueri" a nevük, majd az 
apokrif evangéliumok hatására bábáknak (obstetrices) nevezik 
őket. Ez volt a karácsonyi játék egyik fajának, az officium pas-
torumnak a magja. De a rememoratív felfogás hamarosan arra 
indítja őket, hogy a Szentírás megfelelő helyének többi alakját 
is megszemélyesítsék. Megjelenik a játék elején az angyal, aki a 
Megváltó születésének örömhírét hozza a pásztorokhoz: 

Nolite timere, ecce evangelizo vobis gaudium magnum, 
quod erit omni populo, quia natus est nobis hodie Salvator 
mundi in ciuitate David, et hoc vobis signum: Invenietis 
infantem pannis involutum et positum in praesepio. 

Erre egy pár angyalnak öltözött klerikus a „Gloria in excelsis 
Deo"-t énekli. Erre a pásztorok, szerepüket szimbolizáló bottal 
a kezükben, egy antifónát énekelve ahhoz az oltárhoz vonulnak, 
ahol a Szűz képe a Gyermekkel fel van állítva (praesepe).16 Itt 
a bábákkal váltakozva eléneklik a föntebbi trópust, aztán a pász-
torok némán imádják az Üdvözítőt. Majd mgkezdődik a mise, 

15 Young, i. m. II. 4. 1. 
16 Böhme, Martin, Das Lateinische Weihnachtsspiel, Leipzig, 1917, 4. 1. 



amely alatt a pásztorok mint előénekesek (cantores) vezetik a 
kórust.17 

Ez a játék menete egy rouen-i szöveg alapján. De más he-
lyeken is így folyt le ez nagyjából, legföljebb a pásztorok az 
oltárhoz vonulva egy másik antifónát énekeltek, ahogy a litur-
gikus processiók szabad választást szoktak adni különböző, de 
hasonló tartalmú antifónák között.18 

A játékok címe többnyire: officium pastorum. Az officium 
szó istentiszteletet liturgikus imát jelent ebben a nyelvhasz-
nálatban. 

Hasonlóképen alakul a Processio Trium Regum is vízkereszt, 
Epifánia ünnepén.19 Itt a mise offertoriuma volt a kiindulási 
pont. Ez ugyanis így hangzik: „Reges Tharsis et insulae munera 
Offerent, reges Arabum et Saba dona adducent et adorabunt 
eum omnes reges terrae, et omnes gentes servient ei." Ehhez 
járult még a fölajánlási körmenet szokása, t. i., hogy az offerto-
rium éneklése alatt a hívek az oltárhoz vonultak és fölajánlották 
ott adományaikat. Ezt az offertoriumot célzásnak vették a má-
gusok adományaira (tehát megint rememoratív fölfogás!), s egy 
trópust kapcsoltak hozzá, amelynek az éneklése alatt három 
albába öltözött klerikus — talán a fejükön koronával — az oltár-
hoz vonultak és ott fölajánlották adományaikat.20 

Egy második típus a vízkereszti játékoknál, amikor már az 
evangéliumkor bevonul a három mágus, egy himnuszt énekelve, 
a templomba; az evangéliumot szerepekre osztva éneklik, olvas-
féleképen, ahogy az nagyhéten a passió éneklésénél ma is szo-
kásos; majd offertoriumkor az oltárnál fölajánlják adomá-
nyaikat.21 

Talán egy harmadik típus is kifejlődőben volt már víz-
kereszt ünnepi matutinumának kilencedik lectiója, illetve ennek 
responsoriuma után, amely abból állhatott, hogy a három 
mágus egy „Stella fulgore nimio ru t i l â t . . . " kezdetű responso-
rium éneklése közben a praesepehez vonult, s ott az obstetrixek 
megmutatták nekik a Szűz és a Gyermek képét, mely előtt le-
borulva imádtak. Ez a játék azonban egyszerű liturgikus formá-

17 Young, i. m. II. 12. I. 
18 Pl. Missale Romanum: Processio ad Dominicam Palmarum. 
10 Elnevezés egy besançoni játék után. Young, i. m. II. 37. 1. 
M Limoges-i játék, Anz, Heinrich, Die lateinische Magierspiele, Leipzig. 

1905, 140. sk., Young, i. m. II. 34. sk. 
21 Besançoni játék, Anz, i. m. 142. sk., Young, i. m. II. 17. sk. és a Frei-

burg i. U.-i játék, Wagner, Peter, Das Dreikönigspiel zu Freiburg in der Schweiz, 
Festschrift der beiden historischen Vereine des Kantons Freiburg, Freiburg, 
1903, 38. sk. 



ban nem maradt reánk, ezért fejlettebb alakját majd a kővet-
kező fejezetben fogjuk tárgyalni. 

Nagy szerepet játszik ezekben a játékokban a csillag, ame-
lyet vagy egy botra erősítve visznek a processióban vonuló má-
gusok előtt, vagy pedig egy fonálra erősítve húzzák előttük. Bár 
Máté evangéliuma (2, 9.) ad erre alapot, hiszen csillag vezette a 
keleti bölcseket Betlehembe, mégis a játékokban a csillag föl-
tűnő nagy szerepe — nem egyszer magát a játékot is róla neve-
zik el: Ordo stellae, officium stellae — arra enged következtet-
nünk, hogy itt egy pogány eredetű szokás esik össze a szentírá-
son alapuló csillaggal.22 

Fiatalabb korú lesz az Ordo Rachelis, amelyet dec. 28-án, 
Aprószentek ünnepén a matutinumban adtak elő. Ez egyszerű 
alakjában23 a matutinum egy responsoriumából és Rachel sirán-
kozásából áll: „ 0 dulces filii, quos nunc progenui. . . " Erre egy 
angyal vigasztalja Ráchelt: 

Noli, Rachel, deflere pignora. 
Cur tristaris et lundis pectora? 
Noli flere sed gaude potius, 
Cui nati vivunt felicius. 

Ergo gaude ... 

Mivel azonban ez az egyszerű forma ritka — ránk egyedül csak 
a st.-martiali szöveg maradt — s mivel később mindig a Heródes-
játékkal kapcsolatban jelenik meg Ráchel kesergése, feltehetjük, 
hogy ez nem is eredeti alakja, hanem a Ráchel-játékot csak a 
teljességre törekvő ciklikus tendencia hozta létre, s csak később 
vált ki egy nagy latin játékból és egyszerűbb formában bejutott 
a liturgiába. 

« stumpft, i. m. 353. sk. 
13 St. Martial Limoges-ban; Young, i. m. II. 109. sk. és Young, Ordo Rache-

lis, University of Wisconsin, Studies in Language and Literature, 1919, 23. sk. 



III. A latin Ludas. 

A liturgia: istentisztelet. Benne minden szó Isten magaszta-
lására irányul, Isten ellenségei itt nem jutnak szóhoz. Nem 
ismeri a polaritást, az erők széthúzó feszültségét. A középkor 
vége azonban már messze távolodott ettől a fölfogástól. Itt már 
mindenütt érezzük a dualizmust, a jó és a gonosz harcát.1 A kö-
zépkorvégi ember nagyon szem előtt tartja, hogy Istennek ellen-
ségei is vannak, és lesznek is mindig. És ha Krisztus születésére 
gondol, a jászol körül is ott látja az Újszülött ellenségeit: a 
sátánt, Heródest, a hitetlen zsidókat, a katonákat, akik a betle-
hemi kisdedeket meggyilkolják.2 Ezek az alakok is megelevened-
nek a karácsonyi játékban, szembekerülnek a jókkal, az eddigi 
szereplő-csoporttal, s így drámai feszültséget visznek bele. Ezzel 
a játék a fejlődés egy új fokára ér: nem liturgia többé, hanem 
„ludus". 

A fejlődésnek ezt az irányát a passiókban is megfigyelhet-
jük. A Carmina Burana két passiójában jelennek meg először 
Krisztus ellenségei: Júdás, Pilátus, a zsidók, a római katonák. 
A húsvéti játékokban ugyanekkor föltűnnek a sírőrző katonák, 
Pilátus, stb. 

A karácsonyi játékban Heródes jelenik meg elsőként Krisztus 
ellenségei közül. Midőn egyszer elkezdték a liturgiát a bibliai 
események lejátszásának tekinteni, nem tudtak többé megállani. 
Egymásután lépnek föl olyan szereplők, akik a liturgiában az-
előtt nem szerepeltek, csupán az evangéliumban. A három má-
gus, Máté szerint, útközben Heródessel találkozik. Először csak 
egész egyszerűen, a napi evangélium szavaival dramatizálták ezt 
a jelenetet, ahogy azt pl. a Nevers-i játék mutatja.3 Itt Heródes 

1 Huizinga, i. m. 3. sk. 
2 Michael, Friedrich, Das Mittelalter und sein Ausklang, Arnold, Robert 

Franz, Das deutsche Drama, München, 1925. c. müvében 10. 1. Ilyen bibliai 
ellentétpárokra már Mone is utalt (Schauspiele des Mittelalters, Karlsruhe, 1846, 
1. 195. 1.): Fva — Mária, Egyház rA zsinagóga, Angyal — ördög stb. 

s Young, i. m. II. 50. sk. 



kérdi a mágusokat, hogy honnan tudják az új király születését. 
Azok a csillagra hivatkoznak. Heródes erre felszólítja őket, hogy 
ha megtalálták az újszülött királyt, térjenek vissza hozzá. Erre 
énekelve tovább vonul a három mágus és az oltárnál fölajánlják 
ajándékaikat. 

Idővel új, részint bibliai, részint szabadon kitalált, költött 
személyekkel gyarapszik a játék. Ezek a költött, a tradíción nem 
alapuló személyek és helyzetek adják a ludus egy másik jellemző 
vonását. Egy követ jelenti Heródesnek a mágusok érkezését. Ő 
ugyancsak egy „nuntius", hírnök által idézteti maga elé a jöve-
vényeket. A mágusok esetleg csókkal üdvözlik a királyt4 és kér-
désére elmondják, hogy Arábiából jöttek. A montpellier-i játék-
ban5 leülnek Heródes mellé, és egy csodálatos habratyolásba 
kezdenek, amely őket, mint messzi földröl jött idegeneket jel-
lemzi.6 De hogy ezt a zagyva nyelvet mégsem fogták föl komiku-
san, mutatja, hogy ünnepélyes, gregorián melódiára énekelték! 
Mikor aztán Heródes megtudja, hogy a mágusok egy újszülött 
királyt keresnek, hivatja követei által az írástudókat. Ezek ki-
derítik a Szentírásból, hogy a Messiásnak Júda Betlehemében 
kell születnie. Heródes erre megharagszik. A freisingi játékban7 

földhözcsapja a könyvtekercset. Ez a realisztikus mozdulat igen 
messze esik már a liturgia kiegyensúlyozott, ünnepélyesen lassú 
mozgásaitól. Fegyverhordozója, az „armiger" (ismét egy új, köl-
tött alak!), azt a tanácsot adja neki, hogy a mágusokkal keres-
tesse meg az újszülöttet, s ha megvan, ölesse meg őket. A mágu-
sok csakugyan továbbmennék, ismét megjelenik nekik a csillag, 
majd imádják a Messiást a praesepénél. Mindez ismét a régi, 
liturgikus játék stílusában és szavaival történik. Majd megjele-
nik nekik egy angyal és megparancsolja, hogy ne térjenek vissza 
Heródeshez, amit ők meg is fogadnak. Erre ismét egy hírvivő 
jelenti Heródesnek, hogy a mágusok kijátszották. Heródes bosz-
szút esküszik és az armiger tanácsára kiadja a parancsot, hogy 
minden kétéven aluli gyermeket meg kell ölni. Az orleansi játék-
ban Heródes is észreveszi a csillagot — bár csak a mágusok el-
vonulása után — és kardjával fenyegeti azt.8 

Heródes tehát az első élesen jellemzett alak a karácsonyi 
játék második fejlődési fokán, a latin ludusban, szemben a 
liturgikus játék személytelen, imádkozó szereplőivel. De ő sem 

4 Rouen-i játék, Young, i. m. II. 70. 1. 
5 Young, i. m. II. 69. sk. 
6 Anz, i. m. 110. sk. 
7 Young, i. m. II. 94. 1. 
8 Anz, i. m. 108. 1. 



egyén, hanem típus: a deszpóta típusa.0 Parancsolgatva, pattogva 
beszél: „Tu mihi responde, stans primus in ordine, fare!" — és a 
másiknak: „Tu ai, unde es?"10 Ha dühös, földhözcsapja a könyvet, 
hevesen gesztikulál, a csillagot a kardjával fenyegeti, ő lesz a 
játék középpontjává, körülötte csoportosulnak a szereplők és a 
jelenetek. Találóan címezi ezt a játékot egy sziciliai szöveg így: 
„Versus ad Herodem faciendum",11 vagy egy másik Fleury-ból: 
„Ordo ad repraesentandum Herodem".12 A „Ludus de Antichristo" 
analógiájára „Ludus de Herode"-nek is nevezhetnők, hiszen itt is 
egy olyan vallásos, latin drámáról van szó, amelynek főszerep-
lője ísten ellensége. 

Ilyen, Heródes köré csoportosuló jelenetekkel bővül az 
Ordo stellae, annak is főként az említett, harmadik típushoz tar-
tozó alakja, amely a legnépesebb is: mintegy húsz ilyen játék-
szöveg maradt ránk, köztük egy magyarországi, egy győri is.la 

A Hartvig győri püspök pontificaléjában fönnmaradt „Tractus 
stellae" — ahogy a játék önmagát nevezi — nem egy vonásával 
kitűnik nyugati testvérei mellett, amelyekhez egyébként sok szál 
kapcsolja. Egyrészt kora (XI. század), másrészt szép, harmo-
nikus fölépítése, továbbá részletes rubrikái teszik értékessé. 
A realizmusra való törekvés némi nyomait is megtalálhatjuk 
benne. A követ-küldözgető jelenet még hiányzik belőle, úgyszin-
tén a mágusok kihallgatása Heródes által csak két kérdésből és 
két feleletből áll, de a lap szélére írt betoldások éppen ezeket a 
jeleneteket igyekeznek bővíteni. Feltűnő, hogy a mágusok itt 
már nevet kapnak, ami a játékokban ezenkívül csak egyszer for-
dul elő (Malmédy, Belgium; de itt nem a hagyományos nevek: 
Caspar, Melchior — Melciar, ahogy a győri játék mondja — és 
Balthasar, szerepelnek), s a legendairodalomban is csak a XII. 
század óta általánosak.14 A ruhákra vonatkozó utasításai is álta-
lában bővebbek, mint ahogy ebben a korban szokásos, csak a 
XIII—XIV. századbeli nagy latin játékoknál, pl. a laoni próféta-

9 Anz, i. m. 116. 1. 
10 Bilseni játék. 
11 Young, i. m. II. 59. 1. 
12 Young, i. m. II. 84. 1. 

13 Kniewald Károly, Hartvick püspök Agenda Pontificalisa. Magyar Könyv-
szemle, 1941, 1—21. A játék facsimiléjét is közli. Először említi ezt a játékot: 
Germain Morin OSB., Manuscripts liturgiques hongrois des XIe et XIIe siècles. 
Jahrbuch f. Liturgiewissenschaft, VI. Münster (1926), 54—60. 

14 Kehrer, Die hl. drei Könige in Literatur und Kunst, Leipzig, 1908—1909, 
II. 66. sk., Young i. m. II. 31. 1. Ennek ugyan el lentmond a ravennai S. Apolli-
nare Nuovo mozaikja a VI. századból, mert ez a hagyományos neveket is fel-
tünteti. L. Jajczay—Schwartz í. m. I. tábla. 



játékban, találunk az öltözetre vonatkozó részletes utasításokat. 
A győri játékban Heródes és az írástudók szavai fölött nincs 
kotta. Ha a másoló ezt nem véletlenül hagyta ki — s ez való-
színű, mert csak itt és az egyébként is ismert dallamú antifónák 
(Betlehem non es m i n i m a . . . Impleta sunt omnia. . , . 0 regem 
cae l i . . . ) szövege fölül hiányzik —, talán föltehetjük, hogy ez is 
a liturgikus stílustól való elszakadásnak és a realizmushoz való 
közeledésnek egyik jele, hogy Krisztus ellenségei nem az ünne-
pélyes, szent gregorián dallamokra éneklik mondanivalójukat, 
hanem deklamálják. Egyébként rengeteg vonás ka'pcsolja még a 
régi liturgikus játékhoz is, így pl. az, hogy a szereplök és a nézők 
nincsenek egészen szétválasztva, mert amikor Heródes az írás-
tudókat a Megváltó születési helyére vonatkozóan megkérdi, 
azok Mikeás prófétát idézik; az idézett helyet azonban nem ők, 
hanem az egész kórus énekli, amely eddig csendes nézőként 
ült ott. 

Heródes szerepe más szempontból is fontos: általa kapcso-
lódik össze az Ordo stellae, azaz most már Heródes-játék az 
Ordo Rachelis-szel, amennyiben Heródes az, aki a játék végén 
parancsot ad a betlehemi gyermekek megölésére. A laoni játék 
jó példa erre.15 Amikor a mágusok elvonulnak, és Heródes meg-
tudja, hogy terve meghiúsult, fia, Archelaus, azt a tanácsot adja 
dühöngő apjának, hogy ölessen meg Betlehemben minden két 
évnél fiatalabb fiúgyermeket. Ekkor fölvonulnak a gyermekek, 
a kolostor vagy püspöki iskola növendékei, rendezett körmenet-
ben, vállukon az Isten bárányát, egy szobrot hozva. A processio 
alatt háromszor éneklik az Agnus Deit.16 Erre jönnek Heródes 
katonái és megölik a gyermekeket, kik haldokolva az isteni 
bosszúért kiáltanak. Egy angyal biztosítja is őket, hogy ez nem 
fog elmaradni. Ezután következik Rachel siralma és egy Conso-
latrix vigasztaló feleletei. Ez a jelenet sok hasonlóságot mutat a 
Planctus Mariae-hez, Mária siralmához a kereszt tövében. Rachelt 
is „virgo mater"-nek nevezi, akárcsak a szent Szüzet, s itt a 
consolatrix-nak megfelel a Mária-siralomban a Consolator, Szent 

15 Young, Ordo Rachelis 15. sk., Young, i. m. II. 103. sk. 
16 Young nem érti ezt a rubricát: „Iterum et tertio veniunt Armati. Cla-

mant pueri dum occiduntur." Azt hiszi, hogy a katonák háromszor jöttek be. 
Én azt hiszem, ezt a rubricát így kell interpunctióval ellátni: „Iterum et tertio 
(sc. cantant pueri). Veniunt armat i . . Tehát miután a gyermekek háromszor 
énekelték az Agnus Deit — akárcsak a szentmisében — jönnek a katonák és 
megölik őket. 



János apostol szerepe. A Mária-siralom hatása a Rachel-sira-
lomra biztosra vehető.17 

Feltűnő nagy a gyermekek szerepe ezekben a játékokban. 
Azonban nem szabad felednünk, hogy az előadás napja, decem-
ber 28., a kolostori ifjúság ünnepe volt. Ezen a napon választ-
hattak maguk közül egy apátot, vagy püspököt, az istentisztelet-
ben minden tevékenységet ők végeztek, minden tisztséget ők 
töltöttek be, kivéve azokat, amelyek gyakorlása ordinatióhoz, 
szenteléshez volt kötve (pap, diakónus). így a játékokban is, 
amely még mindig egy kicsit a liturgiához tartoztak, ők szere-
peltek.18 A freisingi és bilseni játékok sokat vitatott himnusza: 
„Eia, regias haec fert dies annua l a u d e s . . . " is érthetővé lesz 
ezen az úton.19 A Messiást dicsőíti ez az ének, akinek a születése, 
az Aprószentek vértanú halála, a kolostori iskolai növendékei 
számára ma ilyen ünnepet, örömet szerzett. Nem Heródesre 
vonatkozik tehát, bár lehet benne célzás annak trónfoglalására 
is, amennyiben az enapi gyermekpüspök, vagy gyermekkirály 
Heródest is megszemélyesítette a játékban.20 

Egy másik játékban21 Szent József, Krisztus nevelőatyja is 
szerepet kap. Amikor Heródes kiadja a parancsot a gyermekek 
megölésére, egy angyal inti Józsefet, hogy a Gyermekkel és any-
jával meneküljön Egyiptomba. Erre az „Aegypte, noli flere . . . " 
kezdetű responsoriumot énekelve a szent család el is vonul. 
A játék végén sorban levonulnak a szereplők. Először Ráchel 
két vigasztalójával, aztán az angyal szavára föltámadnak a meg-
gyilkolt gyermekek, és egy antifónát énekelve elvonulnak a 
kórusba. Majd Heródest kivetik trónjából, és fia, Archelaus fog-
lalja el a helyét. Végül az angyal Józsefet szólítja, aki a szent 
családdal haza is tér. 

17 Duriez, Georges, La théologie dans le drame religieux en Allemagne au 
moyen âge, Lille, 1914, 271. 1, Megerősíti ezt egy, a Fájdalmas szűzről szóló 
sequentia is (Kehrer , Lat. Sequenze, Nr. 229), amely Ráchelt a Fiát sirató 
Mária előképei közt említi: 

„Vox Rachelis ejulantis 
In Rama personuit. 
Suos filios plorantis 
Consolari noluit." 

18 Wolff, i. m. 274. 1. 
19 Anz, i. m. 93. 1., Young, i. in. II. 368. 1. 
20 Wolff, i. m. 275. 1. 
21 Ordo Rachelis a Fleury melletti St. Benoit sur Loire kolostorból. Young, 

Ordo Rachelis 27. sk. 



A laoni játékban is van énekes szerepe Szent Józsefnek."2 

A mágusok imádása után a Luk. 10, 24-en alapuló antifónát 
énekli, amelyet a liturgia eddig is rá vonatkoztatott: 

M ulti reges et prophetae 
Voluerurit haec videre, 
Quae auditis et videtis; 
Nec concessum fuit illis. 

A ludus elül is növekszik, amikor a pásztorjátékot hozzá-
kapcsolják. Egy angyal küldi a pásztorokat Betlehembe, az új -
szülött Messiást keresni. Aztán jönnek a mágusok és Heródes 
körüli jelenetek. Amikor a mágusok aztán a jászolhoz közeled-
nek, találkoznak a visszatérő pásztorokkal és tőlük kérdezős-
ködnek a kis Jézus után. így van ez a bilseni, strassburgi, szicí-
liai és rouen-i játékban.23 Annak oka, hogy a pásztorjáték nem 
fejlődött ki olyan gazdagon, mint például az Officium stellae, 
valószínűleg az volt, hogy itt hiányzott a gonosz elem; az evan-
géliumi elbeszélés alapján erre nem találtak adatot. Később 
azonban, a népi játékokban itt is megjelenik az „adversarius", az 
ördög, aki a pásztorokat vissza akar ja tartani Krisztus megkere-
sésétől. 

A polaritás, a feszültség jellemzi a prófétajátékot (Ordo 
prophetarum) is. Ez egy Szent Ágostonnak tulajdonított prédi-
káción alapul, melyet a karácsonyi időben a matutinumban 
olvastak.24 A tartalma ez: a zsidók tanúkat követelnek Jézus 
istensége mellett. Törvényeik értelmében elég két ember tanú-
ságtétele. A prédikátor, Szent Ágoston, azonban egész sor tanúra 
tud hivatkozni, akik egymásután tesznek bizonyságot Krisztus 
istenségéről. Sorban idézi a prófétákat, majd egy-két pogányt is: 
Nabuchodonosor királyt, Vergiliust, a költőt, és az erithreai szi-
billát, akinek apokrif jóslatát az egész középkoron át a Messiásra 
vonatkoztatták és igazinak tartották.26 

Egy salernói lectionariumban már olyan formában találjuk 
ezt a szöveget, hogy csak Ágoston szavait énekli, illetve reci-
tálja a lector, a jövendöléseket azonban különböző klerikusok 
adják elő, akik a prófétákat személyesítik meg.26 Tehát itt már 

23 Young, i. m. II. 105. 1., Anz, i. m. 85. 1. 
23 Young, i. m. II. 79., 65., 61., 71. 1. 
24 Creizenach, i. m. 61. 1., Young, i. m. II. 125. 1. 
2ft Kampers, F., Die Sybille von Tibur und Vergil. Hist Jb. der Görres-

Gesellschaft. 29. (1908). 
28 Young, i. m. II. 133. 1. 



drámai formában jelentkezik a szentágostoni Sermo. Más játék-
ban nem prózában, hanem strófikus, himnuszszerü versben 
adják ezt a beszédet.27 A prófétajátékra jellemző a teológiai tar-
talom. A cselekvés kevés, a szó dominál. De nem szabad elfelej-
tenünk, hogy ezek a játékok a teológiát tanuló klerikusok alko-
tásai: tudásukat, a latin nyelvben való jártasságukat akarták 
ezekkel is bizonyítani. Ezért hivatkozik pl. a benediktbeuerni 
játék Archisynagogusa Aristotelesre, ezért vannak sokszor a 
rubrikák, az utasítások is versben írva.28 Kezdetben itt is min-
den szereplő Krisztus-párti; az ellenfelek, a hitetlen zsidók csak 
később jutnak szóhoz. De a sok vita mellett látványos dolgok is 
vannak ebben a játékban, ha a cselekvény hiányzik is. A szerep-
lők tipizálva vannak; igen sok, az öltözékre vonatkozó utasítást 
találunk itt.29 Mialatt a kórus a bevezető versszakokat énekli, a 
szereplők ünnepélyesen bevonulnak. Midőn valamelyikük szere-
pére sor kerül, az „appelator"-ok hozzá mennek és ünnepélyesen 
középre vezetik, ahol az elénekli jövendölését.*0 Simeon például 
karján a kis Jézussal énekli átköltött, rímes „Nunc dimittis"-ét 
(v. ö. Luk. 2, 29). 

A nézők számára legfontosabb jelenet talán Bálaámé volt. 
A pogány próféta szamáron ülve jön. Egy angyal áll eléje s kard-
jával föl tartóztatja a szamarat. Bálaám nem látja az angyalt, 
ezért szidja, s talán üti is csökönyös állatát. Erre megszólal a 
szamárfigura alá rejtett gyerek (puer sub asina): 

Angelus cum gladio, 
Quem astare video. 
Prohibet ne transeam; 
Timeo ne peream. 

Erre a jelenetre valószínűleg hatott a profán bolondok-ünnepe 
is,51 s oly fontosnak tartották, hogy a rouen-i játék róla van el-
nevezve: Ordo processionis asinorum.152 — Egy élőkép is van 
ebben a játékban. A templom hajójának közepén fölállítottak 
egy kemencét kócból és lenvászonból; ebbe, mint tüzes kemen-
cébe vetteti Nabuchodonosor a három ifjút, akik az ö bálványát 

27 így St. Martialban, Laonban, Einsiedelnben és Rouenban. 
23 Wolff, i. m. 279. 1. 

Laoni játék. Young, i. m. II. 145. 1. 
30 Ahogy a caeremonarius ma is meghívja az istentiszteletnél az egyes 

szereplőket (lectort, alszerpapot, szerpapot) az énekléshez. 
31 Stumpfl, i. m. 412. 1. 

Young, i. m. II. 154. 1. 



nem akarják imádni. Ezek a kemencében a „Benedicite" canti-
cumot éneklik. A király pedig csodát lát; mintha négyen lenné-
nek három helyett a tűzben, s a negyedik „olyan, mint az 
Isten Fia". 

Ezt a játékot január elsején, a tertia és a mise között 
adták elő. 

így nő és alakul a karácsonyi játék. A teljes formát kép-
viseli a laoni játék.33 Megvan benne az Ordo prophetarum, az 
Officium stellae és a Ráchel-játék. Csak a pásztorjáték hiányzik. 

Mindezek a játékok liturgikus könyvekben maradtak fönn, 
és nagyjában egészen egyházi jellegűek. Tőlük nagyon elütő, 
egyedülálló jelenség a benediktbeuerni karácsonyi játék a Car-
mina Buranában.34 Ez a legteljesebb a játékok közül, igen sok 
szereplővel. A játék felépítésében érdekes iWolíf megállapítása:" 
a szereplők között három réteget kell megkülönböztetnünk, a 
valósághoz való közelségük alapján. Az első réteget alkotják a 
prófétajáték szereplői: Szent Ágoston és a zsinagóga feje, az 
Archisynagogus vitatkoznak Krisztus megtestesüléséről. Amikor 
az Archisynagogust a próféták tanúságai sem győzik meg, Ágos-
ton előhozza a tényeket: Krisztus történeti születését. így illesz-
kedik egy játék a játékba. Ennek a szereplői alkotják a máso-
dik réteget. A harmadik réteghez tartozik az Episcopus puero-
rum, akinek szerepe azonban az egész napra kiterjed. Ő volt a 
Registrator, a játék rendezője, de egyúttal bele is szól a játék 
menetébe, s így szereplő lesz abban. Valószínűleg egy ilyen 
szerepekhez szokott klerikustól származik maga a játék is. 

Az előadás helye itt már nem a templom volt, hanem a 
templom kapuja, portáléja. Az első jelenet a prófétajáték. Izaiás, 
Dániel, a szibilla és Áron jövendölnek a Messiásról versben és 
prózában, ehhez jön még Bálaám jelenete a szamárral. De meg-
szólalnak itt már Krisztus ellenségei is. Az Archisynagogus és a 
zsidók — akiket a ruha, a gesztusok és a kiejtés jellemez! — nem 
hisznek a jövendöléseknek. Erre föllép az Episcopus puerorum, 
az a klerikus, aki Aprószentek napján a püspök hivatalát játsz-
hatta, s a zsidókat Ágostonhoz küldi. Itt egy filozófiai okosko-
dásokkal megtűzdelt szóharc következik, de eredményre nem 
jutnak. A végén Szent Ágoston és a próféták váltakozva egy 

33 Young, i. m. II. 145. sk. és 103. sk. 
54 Froning, Richard, Das D r a m a des Mittelalters, Kürschner: Deutsche 

Nationalliteratur, 14. k. Stuttgart, é. n., 827—896. Young, i. m. II. 179—190 
35 Wolff, i. m. 277. sk. 
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himnuszt énekelnek Krisztus születésére. Aztán ők is, a zsidók 
is visszavonulnak: szereplőkből nézőkké lesznek, s következik a 
második „felvonás": az angyali üdvözlet Szűz Máriához az 
evangélium szavai szerint, csak egy antifónával van bővítve. 
Majd egymásután jön a szálláskeresés, néma jelenetként 
Krisztus születése. Itt Szent József is jelen van, „illendő 
ruhában". A kar közben egy antifónát énekel: „Hodie Chris-
tus natus e s t . . M a g á t a kart is tekinthetnők egy az Epis-
copus puerorum rétegéhez tartozó szereplőcsoportnak. A követ-
kező jelenet a három király érkezését adja. Megjelennek Heró-
des előtt, mire ez az Archisynagogussal tanácskozik. Itt tehát 
egy az első réteghez tartozó személy átnyúl a másodikba! 
A három király aztán tovább vonul. Most jön, szokatlan helyen, 
a pásztorjáték, amelyben — ez az első eset — föllép az ördög 
is. Amikor ugyanis a pásztorok meghallják az örömhírt a Mes-
siás születéséről, Betlehembe akarnak menni. De az ördög meg-
kísérli visszatartani őket azáltal, hogy kételyt ébreszt bennük. 
Az angyalok is közbelépnek és egyideig vitatkoznak az ördög-
gel. Végül is a pásztorok mégiscsak elmennek Betlehembe, és 
imádják az isteni Kisdedet. Ezután jön a három király csöndes, 
néma imádási jelenete, ma jd az angyal intelme hozzájuk, hogy 
ne térjenek vissza Heródeshez. Midőn ezt Heródes megtudja, 
mérges lesz, és itt az Archisynagogus adja a tanácsot a betle-
hemi kisdedek meggyilkolására. Ez meg is történik és az anyák 
siratják halott gyermekeiket. Egy pantomim jelenetben látjuk 
Heródes halálát is, ahogy trónjáról lebukik, és az ördögök lel-
két a pokolba hurcolják. Archelaust megkoronázzák, és csak 
ezután jön az angyali szózat, amely Józsefet fölszólítja, hogy 
meneküljön Egyiptomba. De ezt a jelenetet egy más kéz írta, s 
tartalmilag sem illik az előzőkhöz. 

A kéziratban ezután még egy zavaros, nehezen érthető, cím-
nélküli játék következik, amely azonban már nem tartozik a 
karácsonyi játékhoz. Young szerint önálló játék: Ludus de rege 
Aegypti.30 

Hogy került ez a játék a vágánsok gyűjteményébe, nem tud-
juk. Bár sok különös vonása van, amely a többi játékoktól meg-
különbözteti, mégsem üt el lényegesen stílusában a latin ludus-
tól. Két sajátságát külön is megemlítünk: a teológiai vitáit és a 
komikumot. A próféta játék, mint láttuk, lényegében egy teológiai 
vita. Itt azonban még egy ilyen vitát találunk, az angyalok és 

3,1 Young, i. m. II. 463. 1. 



ördögök között a pásztorjátékban.37 A skolasztika jóismert 
hasonlatával bizonyítják itt az angyalok a szűzi szülést: ahogy 
a napsugár áthatol az üvegen, a nélkül, hogy azt megsértené, 
úgy történt itt is.38 Amit pedig mi komikumnak tartunk ebben 
a játékban, az a maga korában sokszor csak a személyek rea-
lisztikus jellemzésére szolgált, mint pl. a zsidók gesztusai, vagy 
az Archisynagogus zsidós akcentusa.39 

* 

Foglaljuk össze a karácsonyi játék jellegzetes vonásait ezen 
a fokon. Ilyen először a polaritás, a gonosz elem föllépése és az 
ebből adódó drámai feszültség, mely most még néha egészen 
primitív formában, mint vita jelenik meg. Másodszor új szöve-
gek, bővítések tűnnek föl, amelyek már nem a liturgiából szár-
maznak, nem antifónák, himnuszok, trópusok, hanem vagy a 
Szentírásból, vagy pedig a korabeli teológiai és aszkétikus iroda-
lomból: legendákból, apokrifekből vették őket, ahogy ezt Duriez 
bebizonyította.40 „Általában az a szabály, hogyha a misztériumok 
komoly jeleneteiben olyan valamit találunk, ami nincs meg a 
Szentírásban, akkor az az egyházi irodalomból van véve, és 
semmiesetre sem a szerző önálló hozzáadása."41 így például, 
midőn a XII. száza dóta általános lesz a fölfogás, hogy a mágu-
sok keleti királyok voltak, a játékok is királyoknak nevezi őket.42 

Jellemzi továbbá a játékok ezen fokát a szövegek szabad 
alakítása. A hexameter igen gyakori itt, míg a húsvéti játékok-
ból majdnem teljesen hiányzik. Ezek a hexameterek részben 
leoninusok, részben klasszikusok, vergiliusi reminiszcenciákkal, 
így pl. midőn Heródes ezt kérdi a mágusoktól: 

Quae sit causa viae, qui vos, vei unde venitis, 

Dicite nobis. 

nagyon emlékeztet Vergilius Aeneisére (IX. 376—377): 

State viri; quae causa viae? quive estis in armis? Quove tenetis ííer?43 

37 Duriez, i. m. 204. 1. 
s» Duriez, i. m. 209. 1. 
39 Creizenach, i. m. 93. 1. 
40 I. m. 
41 Creizenach, i. m. I. 196. 1. 
« Anz, i. m. 84. 1. 
43 Young, i. m. II. 67. 1. 



Sallustius-idézetet is adnak Heródes szájába, amikor az rászánja 
magát a gyermekek kiirtására: 

Incendium meum ruina extinguam,44 

i 
Adoniszi sorokat is szép számmal találunk. (Lásd a föntebb idé-
zettet is.) A mellett gyakoriak a goliardversek is és a rímes 
próza.45 Pl.: 

Chaldaei sumus, 
pacem ferimus, 
regem regum quaerimus, 
quem natum esse Stella indicat, 
quae fiilgore ceteris clarior rutilât. 

Az előadás módja, stílusa ezekben a játékokban még nem 
szakadt el egészen a liturgiától. Valamennyit, még a legszaba-
dabb benediktbeuerni játékot is, gregorián melódiákra ének-
lik!46 A szereplők egyházi, liturgikus ruhákat hordanak; Mózes 
pl. a prófétajátékokban mindig a „leviták" ruhájában, a dalma-
ticában van.47 A játék helye a templom: a kórus és a hajó egy-
aránt. De a papok, akik a játékot előadják, már nemcsak ma-
guknak és Istennek játszanak, mint a liturgikus játékokban, 
hanem tekintettel vannak a templomban jelenlevő népre is. 
A nép nem érti a latin szöveget, de ismerős előtte a cselekmény, 
és a nyelv idegen csengése csak ünnepélyesebbé teszi számára 
a misztériumot.43 Az élénk, a liturgiától annyira elütő mozdu-
latok még érthetőbbé tették a játék menetét. Láttuk, hogy ilyen 
gesztusok főként Heródes és az Archisynagogus jellemzésére 
(a benediktbenerni játékban) szolgálnak. Általában az új szerep-
lők, Krisztus ellenségei azok, akik ilyen hevesen gesztikulálnak. 

44 Több játékban. V. ö. Sallustius, Coniuratio Catilinae, c. 31. Young, Ordo 
Rachelis, 6. 1. —• További klasszikusidézetekre 1. Wilken, Eduard, Geschichte der 
geistlichen Spiele in Deutschland, Göttingen, 1872, 10. sk., Hartmann, August, 
Weihnachtslied und -spiel in Oberbayern, Oberbayrische Archiv für vaterlän-
dische Geschichte, 34 (1874—75), 9. 1. 

45 Heinzel, Abhandlungen zum althochdeutschen Drama, Sitzungsberichte 
der Kais. Akademie der Wissenschaft in Wien, 134. k., Wien, 1896, 79. skk., Anz, 
i. m. 114. L 

46 Borcherdt, i. m. 34. 1. 
47 Young, i. m. II. 145. 1. 
48 Hartl, Eduard, Das Drama des Mittelalters, I. lc.: Sein Wesen und Wer-

den; Kindermann, Heinz, Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen c. sorozat-
ban, Leipzig- 1937, I. 82. 1. 



Krisztus és az ő párt ján levő szereplők még sokáig lassú, ünne-
pélyes járással és mozdulatokkal vannak jellemezve; ez a litur-
gikus játék öröksége.40 

Krisztus ellenségeinek szereplése, azok szabad, sokszor vad 
mozdulatai, hangos kiabálása nem volt összeegyeztethető a szent 
hellyel. Ehhez járult még, hogy a játékokkal régi, pogány szoká-
sok nyomultak be a templomba babonák formájában. Ezért kel-
lett a játékokat kitiltani a templomból. A XIII. század óta meg-
jelenő tilalmal< a „ludi theatrales" ellen azonban nem olyan 
játékokra vonatkoznak, aminőket föntebb láttunk. Ezek inkább 
az álarcos táncok, tréfák, visszaélések ellen irányultak.50 

A templomon kívül, kolostorok refektoriumában, vagy a 
szabadban továbbra is adtak elő latin ludusokat, de ezekből, a 
benediktbeuernit kivéve, egy sem maradt ránk. Valószínűleg 
azért, mert ezeknek a szövegét nem az egyébként is gondosan 
őrzött és tiszteletben tartott liturgikus könyvekben jegyezték föl. 
De azért van rá juk egy-két adatunk, így Gerhoh von Reichers-
bergnél, aki az Investigatio Antichristi c. müvében kikel a játé-
kokban űzött visszaélések ellen, de azt is említi, hogy fiatalabb 
korában ő is adatott elő ilyen darabokat a kolostor ebédlőjé-
ben.61 Tudunk egy prófétajátékról is, melyet 1204 telén Rigában 
szabad ég alatt adtak elő missziós célzattal.62 

Brinkmann, Alfons, Liturgische und volkstümliche Formen im geist-
lichen Spiel des deutschen Mittelalters, Forschungen zur deutschen Sprache und 
Literatur, 3. k., Münster i. W. 1932, 26. sk. Ezt a mozgásbeli különbséget jók és 
rosszak között szépen érzékelteti a kassai dóm északi portáléjának dombor-
műve, az Utolsó Ítélet (XIV. század). Krisztustól balra (a nézőnek jobbra) a i 
elkárhozottak tömege kavarog, jobbra az üdvözültek nyugodt, rendezett csoportja 
Látható. 

50 Creizenach, i. m. 95. sk. 
61 Gerhoh műve 1161—1162-ben íródott. Young i. m. II. 392. 1. és 524. sk. 
62 Creizenach, i. m. I. 64. sk. 



IV. A középkorvég! karácsonyi játék. 

Amikor a játékok kikerültek a templomból, lassanként ki-
csúszott azok irányítása is a papok kezéből. A középkor végén 
már nem az egyháziak alkotják a kultúra-hordozó társadalmi 
réteget, hanem a polgárság. A lovagság a dráma területén nem 
alkotott jelentősebbet, nincs drámája. Megelégedett az epikus és 
lírikus önkifejezéssel.1 Ennek az az oka, hogy a lovagság játék-
ösztöne nem a drámában, hanem a sportban, a tornában élte ki 
magát, s ez a lovagi torna valóban nem egy drámai elemet mu-
tat.2 így a karácsonyi játék kialakításában sem vett részt a lovag-
ság. Ez a papság, később pedig a polgárság ügye volt. A polgár-
ság a középkor végén vallási téren öntudatra ébred. Egy új 
vallásosság hatja át őket, egy szubjektív, érzelmes jámborság, 
melynek kialakításában a kolduló rendeknek, főként a ference-
seknek nagy szerepe volt. „A XIV. és XV. század vallásos népi 
játéka a ferences mozgalom nélkül elgondolhatatlan."3 Ez a val-
lásosság már messze van a liturgia szimbolikus-objektív beállí-
tottságától, sokkal inkább rememoratív és szubjektív/ A kará-
csonyi játékokban is az Űr születésének történeti lefolyását 
akar ja lehetőleg hűen — hűen az akkori értelemben5 — be-
mutatni, és ezekből a játékokból épülést, erkölcsi életéhez jám-
bor indítékokat akar meríteni. Az istentiszteletből most látvá-
nyosság lesz, bár jámbor, épületes látványosság.6 

1 Brinkmann, Hennig, Die Eigenform des mittelalterlichen Dramas in 
Deutschland, Germanisch-Romanische Monatschrift, 18 (1930), 86. I. 

2 Huininga, i. m. 99. sk. 
s Nadler, Josef, Literaturgeschichte der dt. Stämme in der Schweiz. Leip-

zig, 1932, 41. 1. 
4 Brinkmann, Alfons, i. m. 10. 1. 
5 Wolff, i. m. 288. i. 
6 Chambers, i. m. II. 69. I.: „In their origin off ic ia for devotion and edifi-

cation, they came to be primarily spectacula for misth, wTonder and delight." 
Ezzel szemben Herrad von Landsberg, Hohenburg apátnője még így látja a 
játékok célját: „ . . . per quam fides credentium augeretur, gratia divina magis 
coletur, et in ipsa spiritali officio et iam incredulus ad culturam divinam excita-
retur." (Hortus deliciarum. Young, i. m. II. 413. 1.) 



Ez az új vallásosság megmutatkozik a karácsonyi játék tar-
talmában és formájában egyaránt. Legszembetűnőbb következ-
ménye a realizmus: törekvés a valóság külső hasonlatosságára, 
ami hamarosan naturalizmusba megy át.7 A népi nyelv a latin 
helyett jól megfelelt ennek az iránynak, akárcsak az a körül-
mény, hogy a játékok a szakrális helyen, a templomon kívül 
adattak elő. A nemzeti nyelv először a román országokban, 
Spanyolországban, Franciaországban jelenik meg,8 1300 körül 
Németországban is. Kezdetben csak egy-két beillesztett ének 
népi nyelvű, később az egész játék németté lesz, csak az utasí-
tások, a rubrikák tart ják meg még jó időn keresztül a latin nyel-
vet, mert ezáltal hivatalos, kötelező jellegük jobban kidombo-
rodik. Az átmenet a latin ludus-ból a realista, népnyelvü, 
középkorvégi játékhoz még nincs egészen tisztázva. Legalább is 
német nyelvterületen közvetlen fejlődésről aligha lehet szó. 

A későközépkor játéka közösségi játék volt.9 Az volt a litur-
gikus játék is, de csak egy kisszámú, arisztokratikus közösségé: 
szerzeteseké, vagy kanonokoké; ez viszont a nép széles rétegei-
nek szól, demokratikusabb. A városi polgárság volt a játékkul-
túra hordozója, a szónak nemcsak szellemi, hanem gazdasági 
értelmében is: a polgárság vagyoni helyzete is tükröződik a játé-
kok gyakoriságán, kiállításán stb. 

Ha a XIV. és XV. század karácsonyi játékait tartalmilag 
vizsgáljuk, természetesen a régibb latin drámáknak nem egy 
alkotóelemét megtaláljuk bennük. A svájci Freiburgban pl. a 
XV. század óta évenként előadtak egy Heródesjátékot a dóm-
téren; a játék végén azonban a három király — akiknek a szere-
pét kanonokok játszották — bevonultak a templomba s ott az 
ünnepi istentisztelet alatt előadtak egy a X—XI. századra emlé-
kezető liturgikus, latin játékot, mely lényegében az evangélium 
szerepekre osztott énekléséből állt.10 

A német drámákban is sokáig éneklik még azokat a régi 
latin antifónákat és resposoriumokat, amelyek a liturgikus 
dráma lényegét adták. Utánuk azonban mindig következett a 
német kifejtésük, parafrázisuk, ez azonban már nem énekelve, 
hanem deklamálva. így pl. az erlaui háromkirály-játékban: 

7 Wolff, i. m. 287. 1. 
8 Creizenach, i. m. I. 103. 1. 
9 Moser, Hans, Volksschauspiei, Spamer, A., Die deutsche Volkskunde c. 

művében, Berlin, 1934, 365. 1. 
M Wagner, i. m. 157. sk., v. ö. Chambers, i. m. II. 96. 1. 



Heródes cantet resposoriiim: Quem vidistis.11  

Patres caritent repetitionem: Natum vidimus. 
Heródes dicit ricmum: 

ír Herren, seit mir willeckommen, 
Was habt ir mir vernommen? stb.12 

A karácsonyi játék ú j motívumai és gondolatai ugyanabból 
a forrásból erednek, amelyből az egész új lelkiség táplálkozik: 
a kor aszkétikus-teológiai irodalmából. Duriez állította össze a 
középkori német vallásos játékoknak a forrásait. Ebből tudjuk, 
hogy ezek a játékok, akárcsak a korabeli legendairodalom in-
kább a népszerű, sokat olvasott aszkétikus könyvekből meríte-
nek, semmint a komolyabb, tudományos teológiai irodalomból, 
a summákból. 

A st.-galleni játék nagyon sokat merít egy Szűz Mária-legen-
dából, Petrus Comestor História evangelica-jából.13 Egy proven-
cei játék az Anasztázia-legendát, a kéznélküli leánynak csodás 
gyógyulását a Megváltó jászolánál, is fölveszi a karácsonyi 
játékba.14 

A Szentírást is máskép használják föl, mint eddig. A litur-
gikus játékok csak azokat a szentírási helyeket vették tekin-
tetbe, amelyek egyébként is szerepeltek karácsony liturgiájában. 
Most ezeket a szentírási helyeket nemcsak lefordítják, de ki is 
fejtik, parafrázisát adják, hozzáadnak, párhuzamos bibliai helye-
ket tesznek melléje stb. így pl. a st.-galleni játékban találunk 
egy parafrázist a Magnificat-ra (410—420. sor) és egyet Simeon 
énekére, a Nunc dimittis-re (887—908. sor). 

Merítenek a német verses legendairodalomból is, mely for-
» máját tekintve igen függ a lovagi epikától (Hartmann v. Aue), 

így jutnak közvetve a lovagköltészet vonásai is a karácsonyi 
játékokba. Különösen sok ilyen elem van a st.-galleni játékban, 
amely egyébként is közel áll az epikához.15 Heródes itt olyan, 
mint egy német fejedelem; megszólítása: „herre" (516., 541. stb. 
sorok); a három szent király öltözetére így szól: „füerent künic-
liche wat" (521. sor). Heródes tanácsosait „herzoge"-nak neve-

11 Az ismert liturgikus darabnak csak kezdőszavát (incipit) adja. 
12 Kummer, K. F., Erlauer Spiele, Sechs altdeutsche Mysterien, Wien, 1882, 

17. 1. 40. sk. sorok; v. ö. Devrient, Eduard, Geschichte der deutschen Schau-
spielkunst, Berlin, 1905, I. 14. 1., Creizenach, i. m. II. 104. 1. 

13 Klapper, Josef, Das St.-Gallener Spiel von der Kindheit Jesu, Germa-
nische Abhandlungen, 21. füzet, Breslau, 1904, 61. 1. 

14 Creizenach, i. m. I. 153. 1. 
15 Klapper, i. m. 70. sk. 



zik (539. sor). A szereplők lovagi módon üdvözlik egymást és 
így is búcsúznak. Gábor angyalt Szűz Mária így bocsátja el: 

Hier mit gib ich űrlap dir (375. sor). 

A lovagok szolgálatát Heródes tiszteletadással és adománnyal 
jutalmazza: 

Swer aller meist ermürden mag, 
den ere ich iemer deste bar (971—72. sor).. 

A lovagi eposzok hőseiket gyakran a fegyverzetük színe után 
nevezik el. így pl. Parzival a „vörös lovag". Vagy Miksa császár 
Weisskunig-jában ő maga a fehér király, Mátyás, a magyarok 
királya, a zöld király. Hasonlóképen színek szerint nevezi el a 
három szent királyt a kremnitzi16 és a freiburgi játék:17 Gáspár 
a fekete, Menyhért a vörös, Boldizsár a fehér király. Palástjuk 
természetesen ennek megfelelő színű volt. 

A Spielmannok költészetéből tipikus formulák is bejutnak 
a karácsonyi játékokba. Pl. a szereplők ilyenformán rövidítik 
le beszédüket: ' 

Noch han ich vil von im vernomen, 
des ich nicht mag ze ende komen. 

(St.-galleni játék, 103—104. sor.) 

Hogy a föllépő személyek önmagukat megnevezik, bemutatják, 
a Spielmann-epikára és a népköltészetre, népi játékokra egy-
aránt jellemző: 

Ich bin der alte Balaam. 
(U. o. 47. sor, s még több helyen.) 

A népmesére látszik célozni Lucifer ígérete, hogyha Beelzebub 
munkáját jól elvégzi, jutalmul kap egy sündisznóbőr ruhát: 
„einen ruck (Rock) egelshute gemacht".18 

A karácsonyi játékokban éppúgy, mint a korabeli egyéb 
vallásos játékokban, megjelenik a prológus és az epilógus. Ezek 
az egyenesen a nézőkhöz intézett beszédek a prédikációból ered-

18 Duriez, i. m. 251. 1. 
17 Wagner, i. m . 152. 1. 
18 Froning, i. ra. III. 933. 1. 775. sor. 



nek, s kimondottan oktató, morális célt szolgálnak.19 Magukban 
a játékokban is találunk kifejezetten a hallgatósághoz intézett 
intelmeket. így pl. a hesseni játékban: 

„Et pastor dicit ad papulum: Er lieben lute, frauwet uch 
alle."20 

A játékokban a „színészek" és nézők az általánosan ismert 
karácsonyi énekeket közösen éneklik. Itt-ott latinul is, mint a 
hesseni játékban: „Et trinitatis speculum", de utána németül is: 
„Der spigel der drifallicheyt." A kéziratok természetesen az 
ismert dallamoknak csak kezdősorait adják. 

* 

Ha e kor karácsonyi játékait formai szempontból akarjuk 
megvizsgálni, először az alakító művészi elveket és törekvéseket 
kell tisztáznunk. 

Említettük már mint ilyet, a realizmust.21 Ez az illuzionikus 
törekvés — mindent lehetőleg élethűen ábrázolni — azt ered-
ményezte, hogy a városi polgárság mindennapi élete, minden 
kedves, csúnya, vagy komikus vonásával belekerült a karácsonyi 
játékba. Olyan elfogulatlanul viszik bele saját koruk szokásait 
a drámába, hogy azok ott nem egyszer anakronizmusként hat-
nak. így pl. a st.-galleni játékban a „zsidó püspök" azt kívánja, 
hogy Mária rangjának megfelelően menjen férjhez (279. sor). 
Vagy egy pásztor karácsony estéjén a Megfeszítettre esküszik.22 

A betlehemi istállóból német polgári szoba lett; Szent József 
ügyetlen öregember, aki a kis Jézust pólyázza, kását főz 
neki.23 A gyermek Jézust a jászolban, amely azonban egyre job-
ban bölcsőformájú lesz, egy élő kis csecsemő személyesíti meg.24 

A hétköznapi élet csúnya jelenetei is megjelennek a játé-
kokban. A hesseni játékban illetlen, de élethű szavakkal szidja 
egymást a két cselédlány, s a végén ha jba is kapnak. Már a bene-
diktbeuerni játékban is találtunk realista módon bemutatott 
zsidókat. Itt az ilyenek gyakoriabbak és még jellegzetesebbek. 
De ezek már nem a biblia zsidói, hanem kortársak, a német 
városokban lakó és a német kereskedelemre oly veszélyessé lett 

19 Koischwitz, Otto, Der Theaterherold im deutschen Schauspiel des Mittel-
alters und der Reformationszeit, Germanische Studien, 43. füzet, Berlin, 1926, 
9. sk. 

20 Froning, i. m. III. 919. 1., 390. sor. 
21 Brinkmann, H., i. m. 94. 1. 
22 Creizenach, i. m I. 199. 1. 
23 Heckel, Hans, Das deutsche Weihnachtspiel, Dichter und Bühne, h. n. 

1922, 8. I. 
Hartl, i. m. I. 140. 1. 



ellenfelek, akiket éppen ezért gyűlölettel és gúnnyal visznek 
színpadra.25 A sterzingi játékban szerepel egy Talmut nevű zsidó, 
aki a disznóhús evésének tilalmát fejtegeti.26 

A való életre való célzást kell látnunk abban is, ha a sátán 
Lucifertől ajándékul kapja az akasztófát a város kapuja előtt és 
a „testvéreket, akik azon lógnak". Ez ugyanis a középkor föl-
fogása szerint tényleg az ördög tulajdona.27 

Édeskés, hízelkedő kifejezések, aminőket e kor latin és 
német költészetében láttunk, a drámában is megjelennek, de 
csakis a kis Jézusra, vagy Szűz Máriára vonatkoztatva. Jézus 
jelzője: „das zarte kindelin" (Hesseni játék, 594., 834. sor stb.). 
És a szolga így dicséri a gyermeket nevelőapja előtt: 

Jo, her, ich spreche das, 
das mir riihe keyn kirit lieber was (u. o. 149—150. sor). 

Az egeri úrnapi játékban pedig ezt éneklik a pásztorok: 

Ein kiridelein so lobigkleich 
Ist uns geboren heute.28 

Az aprólékos részletezés is a realizmus következménye. 
Ahogy a képzőművészetekben, úgy itt is gondosan ábrázolni 
akarják a születés legkisebb részleteit is. József egyenként föl-
sorolja, mi mindenre lenne szükségük az újszülött ellátására, 
s nincs semmijük sem (Hesseni játék, 562—581. sor). Szűz Mária 
feleletében a ferences szegénység-eszmény tükröződik: 

Joseph, habe gute mut! 
wir sollen nicht haben gross gut! 
wir guomen nackt uff erdin: 
arm soin wir sterbin (582—585. sor). 

Erre József viseltes nadrágját adja oda pólyának a kis Jézus 
számára.29 Mária égi jutalmat ígér neki ezért a tettéért. Ezt a 
jelenetet mai magyarázói komikusnak szokták fölfogni,80 pedig 

20 Hartl, i. m. I. 176. 1. 
28 Creizenach, i. m. I. 449. 1., Weinhold, Karl, Weihnachtspiel« und Lieder 

aus Süddeutschland und Schlesien, Graz, 18852, 75. 1. 
27 Wolff, i. m. 293. 1. 
38 Stuttgarter Lit. Verein, Bd. 156 (1881), 1715. sor. 
89 Ezt a jelenetet Multscher megfestette a sterzingi városházán. 
30 Creizenach, i. m. I. 249. 1. és 21.6. 1.; Brinkmann, H., i. m. 27. 1. 



nem az; sokkal inkább meghatotta ez a jelenet a korabeli néző-
ket. Sőt az állítólagos nadrágokat, melyek a kis Jézus pólyájául 
szolgáltak, ereklyeként őrizték és mutogatták az aacheni dóm-
ban. A következő század humanista műveltségű emberei, mint 
Luther, Eck János, s még előttük Gerson János megbotránkoz-
tak ezen és hasonló jeleneteken, ahol néha csakugyan komikus 
színezetben jelenik meg Krisztus nevelőatyjának alakja. 

A középkori játékokban a komikum két fajtáját kell meg-
különböztetnünk. A középkori ember Isten ellenségeit komikus, 
nevetséges alakoknak látta: „Dixit insipiens in corde suo: Non 
est Deus — Mondá az esztelen szívében: Nincs Isten."31 Tehát 
komikus alak az ördög és a bűnös. Sőt, nincs is nagy különbség 
az ördög és a bolond között.32 Lappa, Heródes udvari bolondja 
az erlaui játékban az aprószentek megölésénél egészen ördögi 
módra viselkedik.33 De az ilyen alakok mögött borzalmas ko-
molyság rejtőzik. „így látják a gonoszt a jó emberek szempont-
jából, akik a bűnössel szemben semmi szánalmat sem éreznek, 
mert az bűne által kiszakadt a közösségből; a közösségtől való 
elszigetelődést pedig esztelenségnek és nevetségesnek érzik."34 

Az Isten oldalán álló embereket viszont mindig komolyan 
veszik, s azok is komolyak. A st.-galleni játék pl. a hagyomány 
szavaival azt mondja Szűz Máriáról: 

man sach si nie erlachen.35 

A komikum másik faja, amikor együgyű, vagy ravasz embe-
reken, szóvicceken, vagy komikus helyzeteken nevetnek. Külö-
nösen a pásztor jelen etekben fordulnak elő ilyenek. Komikus pl. 
a hesseni játékban, amikor az öreg pásztor alvó fiatal társát 
botjával oldalba böki, s így akarja fölébreszteni. Ez roppant 
kiabálással ébred. 

31 52. Zsolt. 1. V. ö. Grimm, Dt. Wörterbuch, Bd. 7, Leipzig, 1889, 358. 1. 
„Narr" cínuszó. 

32 Másként Stumpfl, i. m. 396. sk.: Ördög és bolond egyaránt pogány ger-
mán istenségek átmagyarázásai, kifordításai. 

33 Brinkmann, H., i. m. 32. 1.; Creizenach, i. m. I. 201. 1. 
34 Hartl, i. m. I. 90. 1. 
35 272. sor. V. ö. Vita B. Mariae Virginis, Stuttgarter Lit. Verein, 180, 800. 

sor: „Maria verő consuevit rarissime ridere." V. ö. továbbá Balogh J. EPhKözl. 
1928, 49. L a „komor" Szent Istvánról és Steidle, Basilius, Das Lachen bei altem 
Mönchtum. Benediktinische Monatschrift; 20 (1938), 271—280. 



Tunc surgit servus orribiliter clamans: 
Wie nu, wie nu, 
das du mich weckst alszo fru?36 

Hasonló eset, amikor a pásztorok egyike nagyothall, vagy álom-
ittasan nem jól hall, s az angyal szavait mindenféle szóviccekbe 
félrecsavarja. Legtöbb komikus jelenetet az angol „Mystery"-k-
ben találunk.37 Figyelemreméltó, hogy a Towneley Mystery híres 
komikus jelenetének főszereplője egy tolvaj, tehát bűnös ember!38 

A komikumnak ehhez a szelídebb formájához tartozik sok-
szor Szent József alakja is; pl. midőn a két szolgáló, Hillegard 
és Gutte a hesseni játékban őt elverik.39 De ne felejtsük el, hogy 
Szent József kultusza ebben a korban még nem fejlődött ki. 
Benne csak egy ügyetlen öregembert láttak, akinek fiatal fele-
sége van.40 Ez az alak pedig gyakran nevetséges módon pórul-
járt a farsangi játékokban. Nem kell ugyan közvetlen befolyást 
föltételeznünk a farsangi játékok részéről, de annak komikuma 
is hasonló lelki beállítottságból fakadt.41 

Ilyen naturalista ábrázolási mód mellett egyes személyek 
és helyzetek ritkán kapnak szimbolikus értelmet. A st.-galleni 
játékban Rachel még nem valóságos anyaként lép föl, hanem 
mint a kereszténység, az Egyház előképe, megszemélyesítője. 

Hie klaget diu cristenheit ir kint (1004. sor.) 

Ezek a művészi irányok: realizmusra és teljességre való 
törekvés, édeskés formák stb. nemcsak a szövegekben, a játé-
kok külső alakjában, a lejátszás módjában is megjelennek. Sőt 
a mimikát kell első helyre tennünk az értékelésben, mert a 
középkorvégi drámában ez volt a lényegesebb, a szó csak a moz-
dulatok illusztrálására szolgált, különösen mióta az ének helyét 
a deklamació foglalta el; szóval éppen fordítottja volt a modern 
drámának.42 

36 357—358. sor, Froning, i. m. III. 918. I. 
37 Nieoll, Allardice, Mask Mimes and Miracles, Studies in the Popular 

Theatre, London, 1931, 180. skk. 
38 Borcherdt, i. m. 54. 1., Creizenach, i. m. 209. 1. 
3fl Froning, i. m. III. 927. 1. 
40 Wolff, i. m. 299. 1. 
41 Wolff, i. m. 302. 1. 
42 Brinkmann, A., i. m. 2. 1. 
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A játék helye, amióta a templomból kiszorult, a város fő-
tere lett. Külön színpadot még nem állítanak föl.43 Elkülönített 
nézőtér sincs még. A nézők a környező házak ablakaiban s tér 
szélén foglaltak helyet. Az egységes látási irány még ismeretlen.44 

A színpad az ú. 11. szimultán-színpad: a játékban szükséges 
helyek — az ú. n. „loca", „hus" („Haus"), vagy „hof" — egymás 
mellett vannak fölépítve.46 Ennek az egymásmellettiségnek az az 
előnye is megvan, hogy mindent ábrázolni tudtak és a középkor-
végi drámák mindent ábrázolni is akartak, minden mellék-
cselekményt, és ezt aztán kézzelfogható világossággal.46 De a tér 
viszonylag kicsiny volt, s így nem tudtak mindent élethű mére-
tekben bemutatni, hanem csak jeleztek némely dolgot.47 így pl. 
a szent családnak nagy útját Betlehemből Egyiptomba csak az 
egyik helyről a pár méternyire eső másikba való átvonulás jel-
képezte. 

A szereplőknek hagyományos szétosztását két csoportba 
— a jók jobbfelől, a gonoszak balfelől — megtaláljuk ezekben 
a játékokban is. A mennyország a tér keleti végén van, a temp-
lom portáléja előtt; vele szemben a tér másik végén van a 
pokol,48 ahonnan az ördögök előjönnek. A szereplők is két részre 
oszlanak. Már a benediktbeuerni játékban is a próféták Szent 
Ágoston jobbján helyezkedtek el, a zsidók balján, ahogy az 
utolsó ítéletnél a jók és rosszak szét fognak válni (Mát. 25, 33). 

A szabadban való előadásra karácsony körül nem volt meg-
jelelő az időjárás. Ezért nem találunk hosszú, több napos kará-
csonyi játékokat, a passiókhoz hasonlókat. Egyetlen kivétel a 
kétnapos roueni játék 1474-ben.49 Ez a körülmény is magya-
rázza, hogy miért egyszerűbb a karácsonyi játék, mint a passió. 
Meg a Szentírás sem szolgáltatott annyi anyagot hozzá, mint 
amahhoz. Egy további ok volt a karácsony belsőséges, házi-
ünnep jellege. 

Jézus születésének történetét fölvették a nagy Jézus-élete 
drámák is, melyeket többnyire Űrnapkor, tehát nyáron adtak 
elő. Ezek a jelenetek természetesen sok részletet átvettek a kará-
csonyi drámából, de mivel elszakadtak az ünneptől, önállóan 
fejlődtek tovább, s ezért itt nem is vesszük tekintetbe őket. 

43 Hartl, i. m. I. 60. 1., Heinzel, i. m. 25. skk. 
44 Borcherdt, i. m. 17. 1. 
« Heinzel, i. m . 28. 1. 
« Hartl, i. m I. 66. 1. 
47 Borcherdt, i. m. 23. 1. 
w Brinkmann, H., i. m. 25. 1. 
49 Creizenach, i. m. I. 173. 1. 



A ránkmaradt szövegekben kevés utasítást találunk az öltö-
zetekre vonatkozóan. De föltehetjük, hogy a fontosabb, főként a 
komoly szereplők, megtartották továbbra is hagyományos ruhá-
jukat, míg a kevésbbé jelentősek saját tetszésük szerint maszkí-
rozták magukat. Az erlaui háromkirályjáték pl. a registrator 
belátására bízza a ruhákat: „Maria cum angelis et Joseph vesti-
bus ipsis decentibus secundum beneplacitum registrantis."50 

Eleinte valószínűleg a miseruhákat használták, később a nagy 
távolságok miatt, hogy a szereplők a legmesszebb álló néző szá-
mára is fölismerhetők legyenek, tipizáló, élénkszínü ruhákat 
hordanak." A zsidóknak pl. a játékokban sárga vagy barna 
ruhát kell hordaniok. A luzerni Jézus-élete játék 1545-i szövege 
előírja, hogy a három király közül Gáspár arab, Menyhért tar-
susi, Boldizsár római módra legyen öltözve.52 

A karácsonyi játék előadási módjának rekonstruálásában 
segítségünkre vannak az egyéb vallásos játékok. A játékot a 
szereplők fölvonulása nyitja meg. Megtaláljuk ezt pl. az erlaui 
háromkirály-játékban.53 Aztán elfoglalják helyeiket, az egyes 
„locus"-okat. Amikor valamelyikükre rákerül a szereplés sora, 
az pár lépést előre tesz, vagy középre megy az ú. n. „gemein-
samer Ort"-ra, s miután jelenete végetért, visszamegy helyére.54 

Említettük, hogy a középkorvégi játékokban a mozdulatok-
nak. milyen nagy szerepe volt. Kezdetben ezeket a szentírási 
szövegre alapítva, pontosan előírták. A XV. század második fele 
óta azonban szabadabbak lesznek a gesztusok, mozgalmasabbak, 
különösen a komikus és gonosz szereplőknél,55 ahogy ezt már a 
latin ludusokban is megfigyelhettük Heródessel kapcsolatban. 
Az Isten oldalán levő szereplők megtartják komoly, ünnepélyes 
mozdulataikat. Ilyen hagyományos ünnepélyes mozdulat még 
most is, amikor az egyik mágus — most már király — kinyújtott 
kézzel a csillagra mutat.56 

A játékokban néha élő állatok is szerepelnek. Szűz Mária 
pl. szamáron ülve vonul be; az erlaui karácsonyi játékban egy 
pásztor eteti ezt a szamarat. Ugyanez a pásztor két nagy kutyát 
hoz magával: „ducens duos canes fortes".67 Az erlaui három-

w Herrmann, Max, Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mit-
telalters und der Renaissance, Berlin, 1914, 115. 1. 

51 Borcherdt, i. m. 33. sk. 
52 Herrmann, i. m. 119. I. 
63 Kummer, i. m. 15. 1. 
M Borcherdt, i. m., 29. sk. 
69 Borcherdt, i. m. 31. sk. 
88 Herrmann, i. m. 240. 1. 
87 Kummer, i. m. 6. 1. 



király-játékban pedig a szent család kocsin megy Egyiptomba.58 

A mágusok lóháton jönnek.59 

Természetesen a szabadban a nézők és játékosok közötti 
nagy távolság miatt a szereplőknek hangosan kellett beszélniök. 
Ezért találunk gyakran utasításokat, hogy a szereplők kiált-
sanak.60 

Ha verselés szempontjából vizsgáljuk a játékokat: eltűntek 
a latin ludus művészkedő, tarka versei. A rímpárok majdnem 
kivétel nélkül uralkodnak. Csak a beszövött énekek hoznak itt-
ott egy kis változatosságot. A rubrikák, mint már említettük, 
majdnem mindig latinok; a játékok registratora, rendezője lati-
nul tudó pap volt. 

Ami a kéziratokat illeti, azok rendszerint vagy a rendező, 
vagy a szereplők számára készültek, ezért semmi díszes külsejük 
nincs. Kivétel csak a st.-galleni játék, amelynek szép kézirata, 
akárcsak a lovagi eposzoké, gondosan írva s illuminálva van, 
tehát olvasásra szánták! 

Ezekben foglaljuk össze a XIV. és XV. század karácsonyi 
játékának jellemző vonásait. Ez a játék igazán „népi" játék volt, 
közösségi játék, semmi egyéni nem volt benne, s ezért marad-
hatott fönn évszázadokon keresztül. így pl. a freiburgi három-
király-játékot, mely 1450 körül keletkezett, kevés változtatások-
kal egészen a francia forradalomig évenként előadták!61 S e játé-
kok nem egy vonása állandó része lett a karácsonyi játéknak: 
megtaláljuk őket a következő évszázadokban éppúgy, mint a ma 
is élő népi játékokban. 

w Kummer, i. m. 27. I. 
59 Kummer i. m-: 18. 1., Wagner, i. m. 152. 1. 
60 Herrmann, i. m. 173. 1. 
61 Ehret, i. m. 19. és 172. 1. 



V. A karácsonyi játék a XVI. században. 

Először is a reneszánsz karácsonyi játékairól kellene beszél-
nünk, de ennek tiszta képviselőjével német nyelvterületen nem 
találkozunk, bár később a reformáció korának játékai sok rene-
szánsz vonást mutatnak. Tiszta reneszánsz-játékok a román 
országokban, elsősorban Spanyolországban virágoztak. 

Spanyolországban jelenik meg a karácsonyi játék a leg-
korábban nemzeti nyelven: a „Mysterio de los Reyes Magos" a 
XIII. század elejéről;1 ez még erősen követi a latin ludus-t stílu-
sából és jeleneteiben. A népi, későközépkorvégi játékok sem 
hiányoznak Spanyolországban,2 mégis korán, már a XV. század-
ban megjelennek a névszerint ismert reneszánsz költők kará-
csonyi játékai, mint amilyeneket Juan del Encina, Bartolomé 
Aparicio, Lucas Fernandez, Inigo de Mendoza, Juan Pastor, 
Diego Sanchez, Pedro Suarez és Lope de Rueda írtak.3 Ezek a 
játékok tudatosan utánozzák Vergilius eklogáit, némelyiknek a 
címében is benne van az ekloga szó.4 Sok egyéni vonás van ben-
nük, a hagyományoktól egyre jobban eltérnek. Juan del Encina 
játékában például négy pásztor szerepel, akik a négy evangé-
lista nevével vannak elnevezve.5 A pásztor jelenetek általában 
megtartották a népi játékok humoros helyzeteit, föllép a nagyot-
halló öreg, vagy amikor az angyal megjelenik, a pásztorokat 
komikus félelem fogja el stb.6 Allegorikus alakok is szerepelnek; 
így Aparicio játékát egy előjáték vezeti be: föllép egy bűnös, 

1 Körösi Albin, A spanyo l irodalom története. Budapest, 1930, 33. 1., Creize-
nach, i. m. I. 350. 1. 

2 Creizenach, i. m. I. 351. s t . , III. 55. 1., Körösi, i. m. 86. 1. 
3 Creizenach, i. m. 352 1., III. 2. skk., 39—85. 1. 
* Schmidt, Leopold, Zur Entstehung und Kulturgeographie der deutschen 

Hirtenspiele, Wiener Zeitschrift für Volkskunde, 38 (1933), 105 I. V. ö. Köhler, 
Eugen, S ieben spanische dramatische Eklogen. (Gesellschaft f. roman. Lit. 27. 
kötet.) Dresden, 19,1,1. 

B Creizenach, i. m. III. 29. 1. 
8 Creizenach, i. m. III. 39. 1., 85. 1. 
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akinek Justicia megmagyarázza, hogy halálra van ítélve, de 
közbelép Misericordia egy olaj ággal. Majd jön Consueolo és 
Esperanza is, és az utóbbi hozza a Megváltó születésének öröm-
hírét.7 Lope de Rueda, híres vígjátékíró (1520—1566) írta az 
első karácsonyi játékot prózában.8 

A szomszédos Portugáliában is hasonlóképen alakult a 
karácsonyi játék; itt az első nagy drámaíró, Gil Vicente (1470— 
1536) egész sor karácsonyi játékot írt Encina modorában, egy-
párat közülük spanyol nyelven. Ezekben a darabokban is szere-
pelnek allegorikus személyek, mint például a négy évszak, vagy 
Fé (fides, a hit), továbbá a római mitológia alakjai: Juppiter, 
Mercur stb. Az egyikben a humanisták egyik vitakérdése kerül 
elö: meg van-e engedve a szerelem, s igenlőleg válaszol rá a 
játék.9 

Franciaországban is megjelenik a népi nyelvű dráma a XIII. 
század folyamán. Első képviselője a karácsonyi játékok közül az 
ú. n. vallon-játék. Ez régi francia versekben van írva (laissez 
assonancées), de egy-két részletet még megtartott a régi litur-
gikus játékból, így pl. a három király „Eamus et inquiramus..." 
kezdetűi énekét.10 E kor francia játékai között említhetjük 
Navarrai Margit királyné darabjait, amelyek szintén allegóriáik-
kal és müvészkedő versformáikkal tűnnek ki.11 

Itáliában ebben a korban nem találunk tulajdonképeni érte-
lemben vett karácsonyi játékot.12 Bár adtak elő karácsonykor 
is ú. n. „Sacra Representazione"-kat, de ezek nem voltak igazi 
drámák, hanem csak díszes, ünnepélyes fölvonulások, procesz-
sziók a város utcáin, amelyekben a pompás kiállítás mellett a 
szónak kevés szerep jutott.13 Ilyen volt pl. a három király díszes 
menete Sienában a XV. század folyamán.14 

Érdekes, hogy a reneszánsz eklogaköltészet Dalmáciában is 
hatott. Ezt mutatják ugyanis Drínc horvát költőnek nemzeti 
nyelven írt karácsonyi játékai.16 

* 

7 Creizenach, i. m. III. 95 skk. 
8 Creizenach, i. m. III. 86. 1. 
9 Creizenach, i. m. III. 96. s k i . 

10 Cohen, Gustave, Le théâtre en France an moyen âge. Paris, 1928, I. 
3 0 - 8 2 . I. 

11 Creizenach, i. m. III. 498. sk. 
12 Creizenach, i. m. II. 386. î. 
13 Borcherdt, i. m. 60. skk. 
14 Creizenach, i. m. I. 323. 1., Borcherdt, i. m. 65. I. 
18 Creizenach, i. m. IT. 478. 1 



Hans Sachs karácsonyi játékai alkotják az átmenetet a pol-
gárság középkorvégi játékából a protestánsok humanista iskola-
drámájához. Ezekben a darabokban már érezzük az új szellem 
áramlását, mely a legendái elemeket kiirtotta a népi játékokból; 
de az öreg nürnbergi mester még sok középkori tradíciót hord 
magában. 

Első darabja: „Comedia dass Christus der war Messias sey" 
(1530)16 karácsonyi előadásra van szánva, s lényegében nem 
más, mint a középkori prófétajátékok folytatója. A „Christen 
Doctor", azaz Szent Ágoston és egy zsidó rabbi vitatkoznak 
benne, hogy Jézus-e az igazi Messiás. Mindkettő az ószövetség 
pátriárkáira és prófétáira hivatkozik. Ezek egymásután föl is 
lépnek, s elmondják tanúságukat a Messiás ellen vagy mellett. 
Végül is a zsidó keresztény hitre tér, mert meggyőződött Ágoston 
igazáról. 

A másik darab: „Die Empfängnis und Geburt Johannis und 
Christi" (1557)17 egyúttal komédia és tragédia is, amint a pro-
lógus mondja. Komédia, mert az Úr születése örvendetes ese-
mény, de tragédia is, mert látjuk benne Heródes kegyetlenségét, 
s mert más magasrangú személyek, a három királyok, is szere-
pelnek benne.18 Középkori és humanista-protestáns vonások 
keverednek ebben a játékban. A középkorra vall pl., amikor a 
prológus csöndet kér (v. ö. „Silete"). Humanista a két, a játék 
folyamán új ra meg újra visszatérő, de a hagyományon nem ala-
puló szereplő: Ismael, a zsidó pap és Caleph, Zakariás barátja. 
Szűz Mária még egészen a gótika vallásosságával imádkozik: 

O Gott, ich wolt nit mehr begeren 
Denn, das ich möcht ir dienstmagadt sein, 
Wie wolt ich disem Kindelein 
Dienen mit aller höchsten Fleiss 
Willig und geren aller weiss 
Mit wickeln, wigen, laitn, und tragen 
Mit wischen, waschen, badn und zwangen 
Im ätzen, drencken, singen und wachen.™ 

16 Folioausgabe, Nürnberg, 1560, I. k. 37. skk.; v. ö. Creizenach, i. m. III. 
338. 1. 

17 Folio-kiadás, III. 180. skk. 
18 V. ö. Borcherdt, i. m. 69. sk. Aristoteles tanítása a drámáról, ahogy azt 

a középkor értelmezte. 
10 V. ö. Beckham, John föntebb idézett latin költeményével. 



Lovagi módra hajol meg az angyal az üdvözletnél, de amit mond, 
az már Luther szava: 

Du holdselige sey gegrüsset. 

Realista módon ábrázolja, akárcsak a középkor vége, a viselős 
Erzsébetet, a gyermek Jézus körülmetélését, vagy azt a jelenetet, 
amikor Szűz Mária Fiát a színen szoptatja. Viszont humanista 
vonása, a hagyományon nem alapul, a három betlehemi zsidó 
asszony föllépése (Sara, Rebeca és Mara), kik kölcsönösen el-
mesélik egymásnak vésztjósló álmukat.20 S ahogy ugyanezek holt 
gyermekeik fölött siránkoznak, az sokkal inkább morális okta-
tás a nézők számára, semmint siralom az előző kor természetes, 
naturalisztikus stílusában. 

Ez az erkölcsi oktatás, a jámborság emelése, ez volt a pro-
testáns iskoladráma célja. A drámát a prédikáció egy fajának 
tekintették, s a színpadot szószéknek. Melanchthon „tiszta és 
jámbor erkölcsöket — mores castos et pios" akart az ifjúságnak 
adni játékok előadása útján.21 Luther is ajánlja, különösen a 
bibliai tárgyú olyan játékokat, amelyek üdvös példákat adnak 
az erkölcsi élethez.22 A Jézus-élete drámákkal szemben azonban 
ellenséges álláspontra helyezkedtek a reformátorok: illetlennek 
tartották az isteni Megváltó alakját színpadon szerepeltetni. 
Mert ekkor már humanista műveltségűk alapján érezték a vallá-
sos drámának a profán színjátszással való kapcsolatát, hogy 
ugyanegy műfajról van szó. A középkori ember a maga vallá-
sos drámáját sokkal inkább rokonította volna, ha rágondol, a 
legendairodalommal, semmint az általa is ismert és könnyű 
„műfajnak" tartott mímussal. Macropedius például mentegeti 
magát, hogy „Lazarus"-ában (1541) a Messiás is szerepel. Később 
írt egy drámát a tizenkétéves Jézusról (Jesus scholasticus), s itt 
is, a prológusban, említi, hogy bár nem illő Isten Fiát színpadon 
ábrázolni, de a gyermek Jézussal talán lehet kivételt tenni.2S 

A legendákból merített elemek sem tetszenek az újítóknak. „Nun 
denke, was mögens für Tüchlein gewesen sein, da sie ihn (t. i. 
Mária az ő Fiát) eingewickelt, vielleicht ihre Schleier, oder was 
sie hat entbehren an ihrem Leibe. Dass sie aber in Josephs 

20 így van ez később Edelpöcknél; itt négy asszony szerepel: Rachel, Sara, 
Agar és Lisa. V. ö. Weinhold, i. m. 196. 1. 

21 Maasen, Johannes, Drama und Theater der Humanistenschulen in 
Deutschland, Augsburg, 1929, 42. 1. 

22 Heckel, i. m. 8. 1., Creizenach, i. m. III. 270. 1. 
23 Creizenach, i. m. II. 123. 1. 



Hosen sollte ihn gewickelt haben, als man zu Ache (Aachen) 
weiset, das lautet alzu lüderlich und leichtfertig. Es sind Fabeln, 
der wol in aller Welt sind" — mondja Luther.24 És éppen ebben 
a kifogásolt formában sokszor vitték színre ezt a jelenetet. 

A karácsonyhoz s a vele összefüggő játékokhoz való ragasz-
kodás azonban sokkal mélyebben gyökerezett a lelkekben, sem-
hogy azt a reformátorok onnan, egészen kiirthatták volna. Ahol 
ezek a játékok később mégis kihaltak, annak nem annyira a 
tilalmak, mint inkább a közösségi szellem bomlása volt az oka.26 

Ezért a lutheri papok és iskolamesterek inkább csak megtisztí-
tani, céljaikra átalakítani igyekeztek ezeket a játékokat. Bár ez-
által gyakran elvesztették kedves, naiv és népi jellegüket, gyak-
ran szárazakká és unalmasakká lettek.28 

De azért ú j ra és ú j ra bukkannak föl vonások a középkor-
végi játékokból, ahogy azt már Hans Sachs darabjaiban láttuk. 
Ilyen stílust találunk pl. Benedikt Edelpöck játékában (1568), 
melyet Ferdinánd főhercegnek ajánlott.27 Szent József ebben a 
játékban kását főz az újszülöttnek, ahogy azt egy XV. századi 
kép is ábrázolja.28 Edelpöcknél még a régi, komikus alak Krisz-
tus nevelőatyja. Mikor nagynehezen tüzet gyújt, az mindjárt el 
is alszik, mert igen gyorsan szalad vele. Mikor aztán másodszor 
is meggyújtja, egy tüsszentéssel maga fúj ja el. — A pásztorok-
nak még gyakran német nevük van, így pl. Lasiusnál:29 Knecht 
Tytke, Heine Til, Heine Bonenstro. A játék elején itt is csöndet 
kérnek: 

Deshalben bitt ich, schweiget nun still. 
(Lasius, 63. sor.) 

A három szent király, akiket azonban a Szentírás alapján most 
ismét napkeleti bölcseknek, vagy mágusoknak neveznek, a régi 
hagyomány szerint még mindig 13 napig utaznak hazájuktól 
Betlehemig. Ennek a hagyománynak az az alapja, hogy a két 
ünnep, karácsony, az Űr születése, és vízkereszt, a mágusok imá-

24 Idézve Duriez, i. m. 235. 1. után. 
25 Moser, i. m. 365. 1. 
28 Moser, i. m. 374. 1. 
27 Michael, i. m. 73. 1., Creizenach, i. m. 111. 364. 1., Weinhold, i. m. 193— 

288. 1. 
28 Huizinga, i. m. 225. 1., Creizenach, i. m. I. 216. 1., Mazzoni plasztikus 

csoportja. 
29 Lasius, Knaust és a berlini névtelen játékát (1589, azelőtt Pondonak 

tulajdonították) a következőkben mindig Bolté János kiadása után idézzük: 
Drei märkisch« Weinachtspiele des 16. Jh.-s, Berlin, 1926. 



dása, között éppen 13 nap van, s az ünnepet a történeti esemé-
nyek pontos lejátszásának tekintve, kiokoskodták a 13 napig 
tartó utazást. 

Népies szólásmondások is előfordulnak még ezekben a játé-
kokban: 

Wer Füchs mit Füchsen fangen will 
Der schafft, als ich, wohl merk, nicht viel 

(Lasius, V. 1417-18.) 

vagy: 

Mit rechter Münz bin ich bezahlt, 

mondja Heródes, midőn a mágusok meghiúsítják ravasz tervét 
(Lasius, V. 1419). 

Vagy ez a másik: 

Das alte Schprichwort geet each auch an: 
Ain alter Hund zu kainer frist 
an die ketn zu gewönen ist. 

(Edelpöck, V. 2196-98.) 

Itt-ott a komoly szavak közül kicsendül a gyermekies középkori 
hízelgés, amellyel a kis Jézust körülvették. Egy pásztor az 1589-i 
berlini játékban ezt mondja: 

Ich mene, das Kingelein lacht mich an. 
0 ich bin gewis wol mit ihm dran. 
Wie reckt es uns die Hendelein! 
0 es kan ja so gar fründlich sein. 
Es leuchtet wie der Sonnenschein, 
Do in dem harten Krippelein. (409—414.) 

Ugyanebben a játékban három angyalka készít ebédet a kis 
Jézusnak, s megmelegítik a pólyáját3 0 

De nem szabad népi vonásnak tekintenünk, ha a pásztorok, 
és csakis a pásztorok fd/szó/dsban beszélnek, s a többi szereplők 
nem, mint pl. ez az 1589-i berlini játékban, vagy Johann Cuno 
darabjában (1595) történik,31 ahol alnémet, illetőleg thüringiai 
tájszólásban beszélnek. A dialektus tudatos alkalmazása inkább 

30 V. ö. még 994. skk. sorokat, Boite, i. m. 174. I. 
« Goedeke, i. m. II. 371. I. 



a humanizmus, a humanista képzettség jele. Más, világi szín-
darabokban is szokás ebben a korban, hogy pl. az alacsonyabb-
rangú szereplők tájszólást használnak, mint pl. Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg herceg darabjaiban. 

A hagyományoktól való elszakadást mutatja az is, hogy a 
játékokat gyakran már nem is karácsonykor adják elő, egészen 
függetlenítik őket az ünneptől.32 Hiszen ez az időpont az időjárás 
vagy más okok miatt nem volt mindig alkalmas iskolai drámák 
előadására. A karácsonyi játékot nem tekintették már az ünnep 
egy alkotórészének, hanem csak ünnepi játéknak, amelyet más, 
ünnepélyes alkalmakkor is elő lehet adni. így pl. Lasius játékát 
1549. február 2-án adták elő. Ugyanezt a darabot a spandaui 
iskolamester, Parnemann Mihály 1562. május 2-án viszi színre.3S 

Funkelius játékát az Űr születéséről októberben adják elő a 
városháza előtt Bielben (1553), abból az alkalomból, h o g y Mel-
chior von Lichtenfeld, baseli püspök a várost meglátogatta.34 

A protestantizmus mint pedagógiai eszközt vette át a huma-
nizmus iskoladrámáját. Vallásos tartalmú játékaiban is tudato-
san törekszik a humanista dráma utánzására. Ezen az úton volt 
aztán a klasszikus latin dráma is hatással a karácsonyi játékra, 
ilyen hatás pl. a darab felosztása jelenetekre és föl vonásokra. 
Az előadás helye is az ú. n. Terentius-színpad: elől a semleges 
proscenium, ahol a tulajdonképeni darab lejátszódik, a közép-
kori „gemeinsamer Ort" utódja, a háttérben pedig a függönyök-
kel elkülönített kis fülkék (scenae), az egyes szereplők kiindu-
lási helye; ez megfelel a középkori locus-nak.35 így van ez pl. 
Knaust játékában. A nehezen ábrázolható és drasztikus jelene-
tek (születés, a gyermekgyilkosság) már nem jelennek meg a 
színpadon, hanem csak jelentik őket a szereplőknek (Edelpöck,30 

Ziegler) 37 

Művészi és irodalmi törekvések mutatkoznak abban, hogy 
a szereplőket tudatosan egyénítik. Bár a bibliai alakok még a 
régi modorban vannak ábrázolva, az individuális szín inkább 
csak a költött alakokban, mellékszereplőkben érvényesül, ahogy 
azt Hans Sachs Caleph és Ismaeljénél, vagy Edelpöck poroszló-

32 Ernyei József—Karsai (Kurzweil) Géza, Deutsche Volksschauspiele aus 
den Oberungarischen Bergstädten, Budapest, 1932—1938, II. 489. 1. 

33 Boite, i. m. 15. 1. 
S4 Boelsch, A., Geschichte der Stadt Biel, Biel, 1885, II. k. 157. 1. Idézve 

Goedeke, i. m. II. 157. 1. után. 
ss Boite, i. m. 12. 1. 
36 Bencker, Georg, Das deutsche Weihnachtsspiel, Berlin, 1933, 36. 1. 
37 Creizenach, i. m. II. 124. 1. 



alakjaiban látjuk.38 Ez eddig hallatlan újítás volt, hogy min-
den szerző saját belátása szerint ú j epizódokat és mellékszerep-
lőket vezethet be, amelyek és akik sem a szentírásban, sem a 
tradícióban eddig nem fordultak elő. 

A szerzők humanista tudós-képzettsége abban is megnyil-
vánul, hogy nagyon jól ismerik Jézus születése korabeli római 
és zsidó történetet, annak profán, a szentíráson kívüli forrásait 
is, s ezekből sokat merítenek. így hamarosan kezd egy új, egy 
profán-tudományos tradíció kialakulni. A szentírást is más, kri-
tikus szemmel olvassák, az eredeti nyelven írt szöveget veszik 
tekintetbe a Vulgata latin fordítása helyett. 

Történeti tudásukat ezen a téren általában Josephus Flavius 
müveiből merítik. Melanchton pl. felhívja tanítványának, Lasius-
nak figyelmét erre a zsidó történetíróra. És valóban, Lasius sok-
kal nagyobb mértékben használja ezt a forrást, mint elődei, 
mint pl. Knaust.39 Flavius Josephus szerint Heródes öngyilkos 
kézzel vet véget életének, s nem férgek rágják szét, mint ahogy 
azt a benediktbeuerni játékban láttuk. Lasius Heródese elmeséli 
a mágusoknak, hogy ő mennyi jót tett, hogyan építette föl ú j ra 
a Pompeius által elpusztított templomot. Most nem mehet az 
újszülött király imádására, mert Rómába kell mennie, ahol saját 
gyermekei jelentették föl a császárnál.40 Az ördögök is ismerik 
— Josephus Flavius alapján — a zsidó történelmet. Beelsebub 
említi Aristubulost, Hircanust, Aretast és Antipátert. A szerző 
hébernyelvi tanultságát is bizonyítja, amikor a Messiást Shilo-
nak nevezi;41 Gen. 49, 10. héber szövegében a Megváltóról szóló 
jövendölésben ugyanis ez a tulajdonnév áll, melyet a Vulgata 
azonban „qui mittendus est"-tel fordít. Knaust is héber névvel 
Zebaoth-nak nevezi az Úristent (604. .sor). Pape „Nativita.s 
Christi"-jében (1582) pedig az angyal Micha próféta jövendölé-
sére hivatkozik, tehát itt is a próféta nevének héber alakját 
használja, s nem az elterjedt latinos Micheas alakot.42 

A játékok szerzői nagyon szívesen mutogatják, fitogtatják 
koruk divatos „tudományában", az astrologiában való jártassá-
gukat is. Különösen alkalmas volt erre a három mágus jelenete. 
Az 1589-i berlini játékban pl. a három király után szolgák hoz-
zák a csillagos-éggömböket, és amikor a csillag ú j ra megjelenik, 
megállnak tanácskozni, s megvizsgálják a „glóbus caelestis"-eket, 

38 Weinhold, i. m. 238. skk. 
39 Boite, i. m. 10. és 16. 1. 
40 Boite, i. m. 103. 1., 585—610. sor. 
41 Boite, i. m. 111. 1. 
42 Boite, i. m. 99. 1. 



hogy vájjon ez a jelenség csakugyan csodát hirdet-e.48 Knaust is 
említi a „constitutio caeli"-t (701. sor).44 

A román országok reneszánsz karácsonyi játékához hasonló 
nyomokat Németországban is találunk. Egyetlen tiszta képvise-
lője ennek az eklogaszerü játéknak Calaminus György darabja: 
„Carminus sive Messias in praesepi", amelyet 1576. január 2-án 
adtak elő Strassburgban, tehát egy kissé már a román kultúrá-
hoz tartozó területen.45 A játék zengő latin hexameterekben van 
irva; minden középkoriság, komikum és legenda hiányzik belőle. 
Itt-ott belsőséges szépségű, szelíd hangokat üt meg a költő: 

Jamque abeunt atrae per amica silentia noctis 
Voce piaque levant iter et mysteria vocis 
Angelicae reputant animis ... 

Latinnyelvű még Ziegler Jeromos lnfanticidium-a is (1555). 
de a latin játékok finom müvészkedése nélkül. Színtelen, száraz 
dramatizálása a háromkirály-jelenetnek és a betlehemi gyerme-
kek leölésének; bár maga a gyilkosság nem a színpadon törté-
nik, hanem csak Rachel jajgatásával van jelezve annak meg-
történte.40 Ezt a játékot 1557-ben Hermann Wolfgang lefordí-
totta németre.47 

A reneszánsz játékok, s általában a megújult latin költészet 
hatásának tulajdonítható az is, hogy a német játékok is nagyobb 
súlyt fektetnek a tiszta, szabályos versformákra és rímekre. így 
pl. kitűnnek Knaust szabályos, jólrímelő nyolcasai.48 

A reneszánsz óta jön divatba, hogy a pásztor jelenetben a 
vergiliusi eklogák pásztorneveit szerepeltetik, de egészen általá-
nossá ez csak a barokk korban és ezen át a népi játékokban 
lesz. Pape játékában pl. először három pásztor lép föl: Tityrus, 
Mopsus és Cory don, később még három barát juk: Menalchas, 
Gallus és Thyrsis.49 

Említettük már, hogy a protestáns iskoladráma célja álta-
lában — és így a karácsonyi játéké is — a tanítás volt, a nézők 

43 Boite, i. m. 162. 1. 
** Boite, i. m. 60. 1. 
45 Maasen, i. m. 78. skk. Kiadta Krüger, J.: Festschrift zur Feier des 350 

jähriges Bestehen des Gymanisums zu Strassburg. Strassburg, 1888, 343. skk. 
46 Creizenach, i. m. II. 124. 1. 
47 Creizenach, i. m. III. 285. 1. 
48 Boite, i. m. 1,1. 1. 
49 Bolte, Johannes, Das Berliner Weihnachtsspiel von 1589, Jahrbuch drs 
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erkölcseinek javítása. Edelpöck azért í r ja darabját, hogy az ifjú-
ságot a bűntől visszatartsa.50 Ez a hasznossági gondolat sokszor 
a drámák címében is kifejezésre jut már. Tipikus Cuno János 
darabjának a címe (1595). Elsorolja a játék egész tartalmát, for-
rásait, s hozzá még „ . . . sampt eingesprengten Lehrentrost und 
notwendiger Erinnerung. Allen christlichen Hausvätern sehr 
nützlich zu lesen (!)."51 „Nagyon hasznos" Leonnak (1566) és 
Knaustnak a játéka is. Az utóbbi az ajánlásban is hangsúlyozza 
a tanító célzatot: „der lieben, blüenden Jugend zu Nutz und Gut 
dis Spiel von der Geburt des Herren Jesu".52 Lasius pedig ezt # 
a címet adja darabjának: „Von der Geburt Christi und Herodis 
Bluthundes, als die letzte Zeit fürbilde."53 

A prológus és az epilógus hasonló gondolatokkal foglalkoz-
nak. A híveket jobban oktatja az, ha nemcsak hallanak, hanem 
látnak is.54 És az epilógus: a keresztény nézőknek választaniok 
kell, hogy Isten vagy az ördög oldalára akarnak-e állni, de az 
utóbbi esetben Heródes sorsa vár rá juk is.55 „Lasst euch das 
Spiel ein Warnung sein." Edelpöck darabja is hosszadalmas, 
oktató prológussal kezdődik. Kioktatja a nézőket, hogy mit kell 
hinniök, hogy mik a családatya kötelességei, mit tanuljanak az 
ifjak a játékból, mit a lányok, mit a cselédek stb.58 A darab 
menete alatt is többször a nézőkhöz fordul egyik vagy másik 
szereplő és levonja számukra a tanulságot a játékból. így pl. az 
1589-i berlini játék Argumnetatora a három mágus ajándékait 
magyarázza, mégpedig a régi, tradicionális értelmezéssel: 

Mihr ist das Kreuz, Goldt ist die Ehr, 
Weichrauch das Priestertum und Lehr.5T 

Szűz Mária pedig arról oktat ki minket, hogy milyen engedel-
mességgel tartozunk elöljáróinknak: 

» Weinhold, i. m. 193. 1. 
51 Goedeke, i. m. II. 371. 1. — Edelpöck darabja is olvasásra vau szánva. 

Hiszen prológust ír eléje az olvasók számára: „An die Lesern." V. ö. Weinhold, 
i. m. 195. 1. 

52 Boite, i. m. 33. 1. 
53 Boite, i. m. 81. 1. 
M Lasius, 15—22. verssor. 
50 1807—1850. sor. 
56 Weinhold, i. m. 196—200. I. 
57 Boite, i. m. 157. 1. 



Gehorsam gefällt Gott allzeit wol. 
Die Oberkeit man ehren soll, 
Dieweil sie ist von Gott gesandt, 
Zu gubernieren ihre Leut und Land.53 

Ilyen tanítások igen szívesen fogadtattak a brandenburgi feje-
delmi udvarban, ahol ezt a darabot előadták. Hasonlóképen 
hangsúlyozza az engedelmességet Edelpöck játéka is.59 De ne 
felejtsük el, hogy ezeket a darabokat többnyire iskolamesterek 
és prédikátorok írták és iskolásgyermekek adták elő. Ezt a 
tanítóbácsis, oktató hangot tisztán érezzük pl. Knaust játékának 
epilógusában, amikor a gyerekekkel szorgalmat ígértet, hálául 
a nagyrabecsült közönség megjelenéséért és türelméért.60 

A gyerekeknek a katekizmusban való jártasságukról is szá-
mot kellett adniok a játékokban. Nem egy hittétel előfordul a 
darabokban kérdés-felelet formájában. Az 1589-i berlini játék-
ban a három mágus különféle kérdéseket tesz föl a katekizmus-
ból Józsefnek, aki azonban mindre pontosan tud felelni: 

Der ander König: Was bringt er? (T. i. Jézus) 
Joseph: Throst und Heil der Seel. 

Der ander König: Wer führt zu dem Kindelein? 
Welch ist der Weg? 

Joseph: Der Glaube allein...61 

Hitvitázó célzat aránylag ritka, csak Lasiusnál találunk erő-
sebb kirohanásokat a pápa és a császár ellen. A császárt azzal 
vádolja, hogy mint egy új Heródes, az igaz hit védelmének ürü-
gyével vérontásra törekszik (23. sk., 1086., 1819. sor), a pápa 
pedig maga az antikrisztus (40. sor).62 

Protestáns szellemben használják a bibliát is. Az evangéliu-
mokat, mint egyetlen hiteles forrásokat (szemben az apokrifok-
kal és legendákkal) sokszor már a játékok címében is kifejezet-
ten említik. így pl. Pape Ambrus játéka (1582) „aus der 
Evangelisten Mattheo und Luca gezogen". így van ez Knaustnál 
is. A három szent király már nem szent és nem király többé, 
hanem ismét „magi", vagy „Weisen aus Morgenland", (Knaust, 

68 Boite, i. m. 143. 1. 
Weinhold. i. m. 201. sk. 
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841. sor), ahogy az a Szentírásban áll. Nevüket azonban — Gás-
pár, Menyhért, Boldizsár — már nem lehet a nép emlékezetéből 
kitörölni. Szent József, akinek komikus felfogása ellen Luther 
oly élesen állást foglalt, most egészen komoly alakként lép föl. 
Mária alakjából viszont hiányzik a bensőség, amely a középkor 
folyamán oly kedvesre színezte. Azok a jelenetek, amelyekben 
ö is szerepel, egészen egyszerűek, szárazak, nem mennek túl az 
evangéliumi elbeszélésen.63 

A főördög már nem a középkori Lucifer, hanem a bibliai 
Belzebub; Lasiusnál is, Knaustnál is. A mellett a szerzők köve-
tik mesterüknek, Luthernek a véleményét, amennyiben ők is 
specializálják az ördögök tisztségeit, s ennek megfelelően jel-
lemző neveket adnak nekik, mint pl. Fürsthetzer, Lügendichter, 
Neidstifter, Seelmörder stb.64 

A középkorvégi darabokban gyakran találkoztunk latin 
énekbetétekkel; ebben a korban a Gloria in excelsis Deo az 
egyetlen nyoma azoknak.65 Annál gyakrabban éneklik az evan-
gélikus költők német egyházi énekeit. Különösen sokat szerepel 
Luther két éneke: „Vom Himmel hoch, da komm ich her" 
(Knaust, 1589-i berlini játék stb.), és a „Gelobet seist du Jesu 
Christ" kezdetű (Knaust). Találkozunk ezeken kívül pl. Her-
mann Miklós „Seid frölich und jubiliert"-jével, Füger Gáspár 
„Ihr Christenleut habt ittzund Freund" kezdetű énekével s má-
sokkal. 

Az előadás helye nagyon különböző. Mint láttuk, Funkelius 
darabját a városháza előtt adták elő, tehát szabadban, minden-
esetre még november közepén, amikor az időjárás azt engedi. 
Knaust játékát a városháza tanácstermében adták elő Cölln a. 
d. Speeben;66 Lasius játékát pedig a spandaui templomban 
orgonakíséret mellett.07 

E mellett a katolikus országokban tovább él a karácsonyi 
játék régi alakja. Ennek tipikus — s ami a kontinuitást illeti — 
egyedülálló példája a freiburgi háromkirályok-játék (Freiburg 
in Üchtland, v. ö. föntebb 39. lapon). A ránk maradt szöveg a 
XVI. század végéről való,68 de a darab egyes részei sokkal öre-
gebbek, régibbek. Már 1430 körül, talán már korábban is, ját-

83 Schmidt, Leopold, Formprobleme der deutschen Weihnachtsspiele, Die 
Schaubühne 20. k. Emsdetten, 1937, 47. 1. 
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szottak egy latin liturgikus játékot a dómban, amelynek egyes 
részei: a Laetabundus himnusz, a szerepekre osztott evangélium 
éneklése a királyok által és a processio offertoriumkor, latinul 
megtalálhatók a mi szövegünkben is. Ehhez kapcsolódott még 
a XV. század folyamán egy németnyelvű Heródes-játék, ame-
lyet a templom előtti piacon adtak elő. Ebből a játékból hama-
rosan egész népünnep lett, amikor a tanács megengedte a Fran-
ciaországból hazatért zsoldosoknak, hogy ők is, testületileg, 
résztvehetnek benne. így mind a három király kapott egy-egy 
külön hadsereget, amely az ő színét viselte; a „móroknak" ter-
mészetesen az arca is feketére volt festve. Ezek a csapatok 
különféle harci gyakorlatokat, tornákat mutattak be a játék 
keretében, úgyhogy a játékból lassanként lövészünnepély lett. 
A Heródes-játék durva, komikus jelenetekkel bővült: Heródes 
pl. kormánypálcájával megveri az írástudókat stb. A játék ilyen 
kinövései miatt léptek föl a jezsuiták, akik a XVI. század ötvenes 
évei óta Freiburgban is letelepedtek. Az ő sürgetésükre kéri 
1589-ben69 a káptalan a tanácstól, hogy a kanonokoknak, akik 
eddig a három királyt személyesítették meg, ne kelljen többé 
a játékban résztvenniök, mert annak komolytalansága nem 
egyeztethető össze magas egyházi rangjukkal. A tanács elutasí-
totta ezt a kérést. Erre a káptalan 1590-ben maga tiltotta meg 
tagjainak a játékban való részvételt. De a jezsuiták föllépése 
sem volt hiábavaló: 1594-ben valószínűleg Luttenschlager Frido-
lin iskolamester a szöveget megreformálja, és az így megtisztí-
tott játékot a „Conseil de Fribourg" approbálja. Ez a szöveg 
maradt ránk. Sok pontban ez már érintkezik a protestáns játé-
kokkal, józan és komoly, a lapszéli jegyzetekben gyakran hivat-
kozik a szentírásra, de morális célzatosság nincs benne. A Lands-
knechtek tornajátékáról egy szó sincs a szövegben, de más föl-
jegyzésekből tudjuk, hogy nem szűnt meg, hanem a játéktól el-
választva tovább virágzott és nagy népszerűségre tett szert. 
Messze vidékről jöttek erre a napra a nézők, sőt a berni protes-
tánsokat is vonzotta a játék. Ebben a formában élt tovább a 
háromkirály-játék a barokk koron keresztül egészen a francia 
forradalomig, amikor a terjedő fölvilágosultság a népünnepély-
nek ezt a „babonás szokását" is megszüntette. 

80 Ehret, 171. Î. 



VI. A karácsonyi játék a barokk korban. 

Barokk vonásokat találtunk már az 1589. berlini játékban 
is. Ez a darab népi talajból fakadt, de mivel fejedelmi udvarban 
adták elő, alkalmazkodott a barokk-udvari környezethez. Itt 
pedig nagy súlyt fektettek a szép kiállításra, ruhákra, énekre, 
zenére. A játék célja már nemcsak a lélek oktatása, hanem a 
szemek gyönyörködtetése is. Ezt a két célt mindenütt megtaláljuk 
a barokk karácsonyi játékban: a gyönyörködtetést és az okta-
tást, s annak megfelelően, hogy melyik áll az előtérben, két cso-
portot különböztethetünk meg: az udvari drámát és az iskola-
drámát. Az előbbiben a gyönyörködtetés, az utóbbiban a tanítás 
a főcél. Harmadik csoportnak tekinthetjük a népies barokk játé-
kokat, bár az egyes csoportok korántsem különülnek el egymás-
tól élesen: az egyikre jellemző vonások kisebb-nagyobb mérték-
ben a másik kettőben is előfordulnak. 

A fejedelmi udvarok karácsonyi játéka az operának és az 
antikot utánzó pásztorjátéknak csodálatos keveréke. A zene 
szerepe itt mindennél fontosabb; úgyszólván daljáték lesz a szín-
játékból. így pl. Faber János Lajos Klaj „Heródes"-ét dolgozta 
át daljátékká (1675).1 Hasonlítanak ehhez Dedekind Krisztián 
két karácsonyi játéka (1670). A teátrális, azaz az önmagáért 
létező, a drámai cselekményt előbbre nem vivő zene egyre 
nagyobb tért hódít el a drámai zenétől.2 Hamarosan megjelenik 
az első karácsonyra szánt opera is: 1678. január 2-án a hamburgi 
színházat egy olyan operával nyitják meg, amelynek tárgya 
rokon a karácsonyi játékokkal: „Der erschaffene, gefallene und 
wieder aufgerichtete Mensch"; a szöveg szerzője Bichter Krisz-
tián, a zenéé Theil.3 1681-ben egy másik operát adtak elő Ham-

1 Goedeke, i. m. III. 226. 1. 
2 Eberle, Oskar, Theatergeschichte der Innenschweiz (1200—1800), Königs-

berg, 1929, 255. L 
i Weinhold, i. m. 290. sk. 



burgban: Postel Krisztián Henrik „Geburt Christi"-jét, zenéjét 
szerezte Franck János.4 

A passióhoz hasonlóan Krisztus születését is megzenésítették 
és mint oratóriumot ünnepli alkalmakkor, többnyire karácsony 
körül, előadták. Egy első és sok szempontból egyedülálló pél-
dája ennek Klaj János „Geburt Christi"-je (Nürnberg, 1650).8 

Nem az egész játékot éneklik, hanem csak a karénekeket; a dara-
bot magát, az egyes szereplők monológjait, mert hiszen itt tulaj-
donképeni dialógus nincsen, és az egyes jeleneteket epikus mó-
don összekötő alexandrinusokat maga a költő szavalta. „Amit 
egyébként a zene ad, azt itt a hangzatos, színes szavalatnak kel-
lett pótolnia."6 Ezenkívül Schütz Henrik (1664, Nürnberg), Mat-
theson (1715, Hamburg) és Bach János Sebestyén is szereztek 
karácsonyi oratóriumokat.7 

A játékok külső kiállítása gazdag és pompázó. Bár a színi 
utasítások itt sokszor nagyon szűkszavúak, mégis erre kell 
következtetnünk más korabeli drámákból s magukból a szöve-
gekből is. Szép bársony- és selyemruhák, nagyszerű színfalak, 
tűzijáték, bengáli tűz, s hasonló hatásvadászó kellékek gyakran 
szerepelnek. Rose Krisztián „Theophania"-jában (1646, Cölln a. 
d. Spee) díszes élőképek is vannak.8 

A barokk pásztorköltészet sok erőltetett, édeskés és idillikus 
vonást vitt a karácsonyi játékba. A betlehemi pásztorokra is át-
viszik a barokk Schäferei-ek pásztorainak neveit és jellegzetes 
vonásait. Pl. Spee Frigyes eklogái erősen hatottak. Damon és 
Halton, Spee pásztorai később is sokat szerepelnek.9 A görlitzi 
játékban (1667) a kis Jézust váró gyermekeknek is görög nevük 
van.10 Angelus Silesius is több karácsonyi játékra hatott kará-
csonyi pásztordalaival.11 Páthosz és virágos, díszes kifejezések 
jellemzik ezeknek a játékoknak a nyelvét. Egy kéziratban ma-
radt, a XVII. század első feléből származó játékban ezt olvassuk: 

4 Flemming, Willi, Barockdrama, Bd. 2. Oper, Kindermann, Deutsche Lite-
ratur in Entwicklungsreihen, Leipzig, 1933, 81. 1., Weinhold, i. m. 186. 1. 

6 Kiadta: Flemming, Willi, Barockdrama, Bd. 3. Oratorium, Festspiel, Kin-
dermann, Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen, Leipzig, 1933, 27—61. 1. 

8 Flemming, Oratorium, 12. skk. 
7 Flemming, Oratorium, 17., 20. és 24. 1. 
8 Nadler, Josef, Literaturgeschichte der dt. Stämme und Landschaften, 

Regensburg, 1929—19323, II. 37. 1. 
8 Pailler, Wilhelm, Weihnachtslieder und Krippenspiele aus Oberösterreich 

und Tirol, Innsbruck, 1881—1883, II. 487. 1., 427. skk. 
10 Bencker, i. m. 60. 1. 
11 Ermjei—Karsai, i. m. II. 528. és 541. 1. 



Die scheene bluem anss Davids Stamb, 
den waren Hyacinth, 
gib unss, o Gott, dass Opferlamb, 
dass hinnimbt alle sindt.12 

A szövegek már nem a régi knittelversben vannak írva, 
páros rímekkel; jobban szeretik a művészies formákat: a kereszt-
rímeket, az alexandrinusokat stb. Iskoladrámákban a hexameter 
sem ritka. Rímes, német hexameterek nyitják meg és fejezik be 
Rether darabját (1665),13 Florschütz Miklós „Jesulus dramati-
cus"-a pedig latin hexameterekben van írva (1685, Danzig)." 
A verslábak változtatásával próbálják a darabok hangulatválto-
zásait is kifejezni. „Die Kunst weisst das Klägliche mit trochäi-
schen, das Fröliche mit dactylischen, und die Erzählung mit 
jambischen Reimarten zu verfassen" — írja Harsdörfer Klaj-
nak.15 Ehhez jön még a divatos hangfestés, amely különböző 
természeti zörejeket és mozgásokat akusztikailag akar utánozni. 
Természetesen a barokk költők kedves echós dala nem hiányoz-
hat a karácsonyi játékból sem.16 

A pásztorok énekeinek természetszemlélete is kimondott 
barokk ízlést mutat. Egy szépen gondozott kertben élnek, amely 
az Üdvözítő születésekor tavaszi pompával kivirágzik: 

Die Acker seind mit bilimen zier, 
dem frühling gleich besetzet, 
der rosen purpur glantzt herfür, 
ist alles frisch ergötzet.17 

A reneszánszkori játékokban a pásztorok az időjárásról, a far-
kasokról, nehéz szociális helyzetükről beszélgetnek egymással; 
a barokk pásztorok a magasabb körök gáláns játékaival szóra-
koznak. Az egyik játékban egy pásztorlány virágkoszorút fon 
annak, aki az ö rejtvényeit megfejti. Ezek a rejtvények, találós 
kérdések, mind az újszülött Messiásra vonatkoznak. És midőn 
az egyik pásztor csakugyan elnyeri a koszorút, elhatározza, hogy 

» Weinhold, i. m. 178. 1. 
13 Vogt, Friedrich, Die schlesischen Weihnachtsspiele, Leipzig, 1901, 180. sk. 
14 Gross, Gerda, Das Danziger Theater, Kindermann, Danziger Barockdich-

tung-jában. Leipzig, 1939, 382. 1. 
13 Idézve: Flemming, Oratorium, 14. 1. 
16 Flemming, Oratorium, 13. és 48. I. 
17 Weinhold, i. m. 181. 1. 



nem saját fejét díszíti azzal, hanem a kis Jézusnak adja aján-
dékul.18 

A pásztorok imádása hízelkedő, kedveskedő modorban tör-
ténik. Megcsodálják az újszülött Jézus finomságát, bájait, csókol-
gatják, játszanak vele. 

Die Füsstein glatt, wie Marmelstein, 
rund schert alss wie das helfenbeiri. 
die wolckhen tuen sie tragen-
den Sündern eilt das kindlein nach, 
die liebe ist sein wagen.19 

A reneszánsz játékokban zenéltek a pásztorok a jászolnál, a 
barokk játékokban énekelnek.20 Klaj darabjában Joas és Somer 
pásztorok versenyt énekelnek. Az egyik az anyát magasztalja, a 
másik a gyermeket. Ugyanezt megtaláljuk a halleini karácsonyi 
játékban is.21 

Allegorikus alakok is gyakran szerepelnek. így pl. egy, a 
XVII. századi kéziratos játékban megtaláljuk a Lelket, Animât, 
mint szereplőt.22 Egy linzi játékban Frau Weit szerepel, aki 
összeesküszik a megszemélyesített szenvedélyekkel és az ördög-
gel, hogy az embert bűnbe döntse.23 

A Heródes-jeleneteket, a betlehemi kisdedek lemészárlását 
és Heródes halálát a Haupt- és Staatsaktiók minden kegyetlen-
ségével és nyers realizmusával vitték színre. így pl. Klaj Heró-
dese (Nürnberg, 1643).24 

A szereplők ezekben a darabokban hivatásos színészek vol-
tak, vagy műkedvelők a felsőbb társadalmi, udvari körökből. 

A második csoportot a karácsonyra szánt iskoladrámák 
alkotják. A jezsuiták és bencések iskoláiban a többi játékhoz 
viszonyítva aránylag kevés karácsonyi drámát találunk. Ennek 
a jelenségnek egyfelől az az oka, hogy a barokk lelkiség ellen-
ségesen nézett a középkori jámborságra s annak termékeire, 

ia Weinhold, i. m. 182. -1. 
10 Weinhold. i. m. 181. 1. 
30 Schmidt, Formprobleme, 80. 1. 
21 Adrian, Karl, Das Hal le iner Weihnachtsspie l , Zeitschrift für österrei-

chische Volkskunde, 9 (1903), 12. 1., 563. skk. sorok. 
22 Weinhold, i. m. 179. 1. 
23 Flemming, Willi , Barockdrama, Bd. 1. Das Ordensdrama, Kindermann, 
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amilyen volt a karácsonyi játék is. Másfelől a ratio educatio-
nis-ok és iskola-rendek szerint nem karácsonykor volt az iskolai 
színdarabok rendes ideje. Mégis az iskoladráma nagy tömegé-
ben itt-ott karácsonyi játékokat is találunk. A bencéseknél, úgy 
látszik, Kremsmünsterben adtak elő évenként karácsonyi játé-
kokat. Ezenkívül tudunk ilyen előadásokról Salzburgban („Die 
Hirten und die Engel", 1640)25 és Steyrben (1610, 1611 és 1613, 
énekkel és zenével).26 Rosner Ferdinánd, az oberammergaui 
Passió alapszövegének szerzője, karácsonyi játékot is írt, és pedig 
latinul, tehát iskolai és nem népi előadásra szánta.27 

A jezsuiták is adtak elő karácsonyi játékokat, hogy az el-
világiasodott, középkori játékokat művészi szövegű darabokkal 
elnyomják és helyettesítsék. Ilyen céllal játszottak pl. a svájci 
Freiburgban évenként egy Heródes-játékot (1611-től)28 és egy 
másikat Regensburgban (1598).29 Luzernben 1649 karácsonyán 
a gimnázium aulájában adtak elő egy „Zwölfjähriger Jesus im 
Tempel" című darabot, talán hasonló célzattal.30 Az elberfeldi 
jezsuita iskolában évenként voltak „katekizmus játékok". 1770-
ben és 1772-ben karácsonykor adták elő ezeket s ekkor tárgyuk 
is karácsonyi volt, de erősen polemikus színezettel. Elsőízben 
négy napon át négy különböző játékot mutattak be, melyből az 
utolsó kettő a Mária-tisztelet védelmére szolgált. Egykori hír-
adás szerint katolikusok és protestánsok mély meghatódottság-
gal nézték végig.31 

A magyarországi jezsuita iskolákban is többször kerültek 
karácsonyi játékok előadásra. így Sárospatakon 1664-ben, to-
vábbá 1667, 1695 és 1752 háromkirályok napján adtak elő 
magyarnyelvű darabot.32 További adatokat ismerünk: Kassa 
1694,33 Besztercebánya 1649,34 Trencsén 1732,35 Szakolca 1747,se 

26 Kutscher, Das Salzburger Barocktheator, Wien, 1924, 116. 1. 
26 Schiffmann, K. Drama und Theater Österreich ob der Enns. Linz, 1905. 
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Sopron 164237 és 1731,38 Nagyvárad 1759—1760 (ennek a szövege 
is megmaradt).39 

Bátran feltételezhetjük, bár a kutatások ezen a téren még 
hiányoznak, hogy más rendeknek is hasonló játékaik voltak. így 
pl. 1761-ben Juhász Máté minorita kiadott egy könyvet: „Szép 
és ájtatos különféle magyar versek"; ebben találunk egy magyar-
nyelvű paradicsom játékot, amely távolabbról ugyan, de szintén 
a karácsonyi játékokhoz tartozik.40 

A protestáns, főként a németországi evangélikus iskolák 
karácsonyi játéka követi az előző század hagyományait. A dara-
bok szerzői továbbra is tanult lelkipásztorok és tanítók. A játé-
kok célja a tanítás, oktatás, de többször egyúttal hódolat és tisz-
telgés az iskola patrónusa előtt, akár fejedelem legyen az, akár 
egy városi tanács. így pl. Eisenberg Péter darabja 1651-ben mint 
„Geschenck und Newen-Jahres-Wuntsch der Königlichen Frey-
Stadt Epperies in Ober-Ungern" került színre.41 Ez a darab 
igyekszik a jezsuiták előadásainak fényes külsőségeit követni. 
Részletes utasításokat ad a színpad megvilágítására, a szereplők 
allegorikus öltözetére, sőt a mozdulatokra vonatkozólag is, úgy-
hogy a darab már a balletthez közelít. Természetesen zene és 
ének sem hiányzik. Érdekes, hogy ezt a darabot egész kisgyer-
mekek adták elő: két nyolcéves kisfiú és hat kislány, a harma-
diktól a hatodik évig, valamennyien Eisenberg tanítványai, aki-
ket ezzel a játékkal is a biztos fellépéshez akart hozzászoktatni. 
Seger János karácsonyi játéka hasonlóképen dicséri Greifswald 
városát (1613), az egyetem vezetőségét, de különösképen saját 
mecénásait: Fülöp Gyula herceget és feleségét, Ágnest.42 Flei-
scher Tóbiás két játéka (1666 és 1668, Jéna) a gyermekeket 
akarja előkészíteni karácsony estéjére és előre megjelenteti 
nekik az ajándékothozó kis Jézust és egy angyalt.43 Ezt a darabot 
tekinthetjük a XIX. század moralizáló tucatdarabjai ősének. 

A szerzők tudós voltát ezek a játékok erősen hangsúlyozzák. 
A brassói származású Rether Ferencnek 1665-ben a sziléziai Öls-
ben jelent meg egy darabja: „Das von Engeln und Hirten be-

37 Timár Kálmán, Heigl Ambrus, EPhK. 53, 1929, 236. 1. 
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sungenes Spiel." Prológus és epilógus fellengző, rímes hexa-
meterekben, maga a teológiai tudálékosságtól csepegő játék 
alexandrinusokban van írva. Barokk-reneszánsz pásztorneveket 
használ: Tityrus, Daphnis és Melibaeus.44 Hammer Márton darab-
ját (1608, Leipzig) egy karácsonyi prédikációból készítette.45 

A csillagjóslás ismét fontos szerepet kap ezekben a dara-
bokban. Hiszen Kopernikus századában vagyunk. Mauritius 
játéka (1606) magukat a háromkirályokat nevezi „Gottselige 
Astronomi"-nak.46 Ezen a téren nagyon jellemző Seger darabja 
(1613). Már a cím is mutatja a szerző fantasztikus fontoskodását: 
„Bona nova, seu deliciae Christi natalitiae, d. i. Weynachtfreud 
und gute newe mehre von dem kündtlich grossen und göttlichen 
Geheimniss des geoffenbarten Sohnes Gottes im Fleische etc. 
Aus warem Evangelischen Grunde und Englischen Munde in 
fünff Actus comicos, darinnen allerley theologische, philoso-
phische, historische und astronomische Sachen unterschiedlich 
getractiert und gehandelt worden, sampt etlichen lateinischen 
Genethliacis und meditationibus, mit Fleisse colligiert durch 
Joannes Segerum, Gryph. Pom. der Hlg. Schrifft und freyen 
Künste Studiosum und gekrönt. Keyserlichen Poeten."47 Amit a 
szerző ebben a címben ígér, azt bőségesen be is váltja a darab-
ban. Isten hármas alakban jelenik meg, mint Jehowa, Ige (Ver-
bum) és Szentlélek. Megszemélyesíttetnek Isten „lényeges tulaj-
donságai" is: Justitia, Veritas és dement ia . A napkeleti mágu-
sok négyen vannak: Zoroaster Symbulus, Pasites és Hermes. 
A szentírást, főként a prófétákat és Szt. Pál leveleit, bőven hasz-
nálja. A fontosabb teológiai kérdésekhez a jegyzetben különböző 
szerzők idézeteit is adja. A játékba hosszú latin monológok van-
nak beszőve, az epilógus egyrésze görögül van! Találunk benne 
egy Platon-, Porphirius-, Patrícius- stb. idézetekkel megtűzdelt 
elmélkedést a csillagászok hivatásáról. A második felvonásban 
Augustus császár egy hosszú monológban mondja el, miért ren-
delte el a júdeai népszámlálást, s ebben az egész római történe-
lemről egy rövid áttekintést ad.48 

Ahogy a jezsuitáknál és bencéseknél, úgy itt is, bár ritkáb-
ban, találunk latinnyelvű játékokat, amelyeknek az volt a célja, 
hogy a kor tudományának a nyelvét is gyakorolják a növendé-
kek. Ilyen pl. Burmeister János „Mater Virgo"-ja (1621, Lüne-

44 Vogt, i. m. 175. skk., v. ö. Pukánszky, i. m. I. 288. 1. 
45 Weinhold, i. m. 174. sk. 
46 Michael—Arnold, i. m. 73. 1. 
47 Weinhold, i. m. 175. 1., Bencker, i. m. 38. sk. 
48 Bencker, i. m. 37. skk. 



burg).49 A német játékokban is feltűnő sok idegen, főként latin 
szó van. így pl. az 1693-i Comedia-ban: respectieren, tractieren, 
Losament stb.80 

A világi dráma hatása e korban roppant nagy. A karácsonyi 
játék is követi a tragédiák és komédiák struktúráját, fölépítését. 
A főcselekmény mellett többször bonyolítanak egy párhuzamos 
és mégis ellentétes tartalmú mellékcselekményt. Sokszor alkal-
mazzák a főszereplők szolgáinak vagy barátjainak szerelmi vagy 
egyéb epizódjait a dráma bonyolultabbá való tételére. így pl. 
Burmeister „Mater Virgo"-jában Mopsus, aki Mária szolgálóját, 
Márthát szereti, azzal gyanúsítja kedvesét, hogy hűtlen lett 
hozzá. De a darab végére kiderül, hogy tévedett, s az ő esküvő-
jük zárja le a játékot.61 

A mellékszereplők általában igen élesen vannak jellemezve, 
bár tipizáltak. így pl. a szálláskeresés jelenetében gyakran szere-
pel a féltékeny és zsugori kocsmárosné, aki a szent családot 
durván elutasítja. Hühner darabjában neve is jellemző: Croco-
dilla. ő örök harcban áll a cselédséggel, a szolgálóval és a béres-
sel. Az utóbbi, Schurek, Hübnernél egészen olyan, mint Pickel-
hering, a korabeli vígjátékok kedvelt figurája.62 Tipikusan raj-
zolja meg a három zsidó urat is a vendéglőben: Zacharias és 
Tobias, jámbor, majdnem pietista emberek, Stephanus ellenben 
cinikus és hitetlen, mint egy XVIII. századi angol szabadgon-
dolkodó. 

Hübner darabja (1711 és 1731 között írta) egy utolsó tagja 
az ilyenfajtájú barokk karácsonyi játékoknak s egyúttal átvezet 
a következő korszakba. Hübner János, a híres pedagógus (1668— 
1731),63 Weise Krisztiánnak volt a tanítványa és müveiben is 
követi mesterének józan fölfogását és stílusát. Ebben a darab-
jában már a felvilágosodás nyomait is látjuk. Egyszerűségre 
törekszik, csak húsz gyermek, tehát viszonylag kevés, szerepel.54 

A véres gyermekgyilkoló jelenetet, amely pedig az ilyen játé-
kok egyik fő látványossága volt, elhagyja. A pásztorok beszélge-
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tése a mezőn igen hosszú, tele van panasszal nehéz szociális 
helyzetük miatt. (Közben célzást tesznek az „új világra", Ame-
rikára is.) Az erkölcsi kioktatás itt sem hiányozhat. A negyedik 
felvonás egészen ennek a tanító célnak szolgál. Ruprecht és fiai: 
Antropophagus, Misandropus és Ripsrapsius — tulaj donképen 
az ördögök fölvilágosodott, szalonképes alakban — üldözik a 
gyerekeket. De Krisztus születésének estéjén egyet sem tudnak 
elcsípni: ma a gyerekek mind jók és szorgalmasak. Végül is el-
fogják és elhurcolják a gonosz Schureket. Az egész felvonás tele 
van intelmekkel. Különösen ajánl ja a preceptorokkal szemben 
a tiszteletadást, amit könnyen megérthetünk, hiszen a szerző 
maga is a hamburgi Johannis-Schule igazgatója volt s darabját 
saját iskolás növendékeinek írta.55 

A magyarországi evangélikus és református iskolákban is 
hasonló játékokat adtak elő, amelynek egy példáját már föntebb 
láttuk Eisenberg játékában. 1583-tól ránkmaradt Gallen János, 
kassai könyvkereskedő leltára, ebben is van egy adat: „Spiel de 
Nativitate Christi, 2 Exempl. 8 Den."56 Itt a legnagyobb való-
színűség szerint protestáns iskoladrámáról lehet szó, mert sem 
a középkori latin, sem a középkor végi népies német játékok 
eddig a korig még nyomtatásban nem jelentek meg, s így könyv-
árusnál nem voltak kaphatók. De igenis több evangélikus szerző 
ekkor már nyomtatásban is megjelentette darabját, ahogy azt 
az előző fejezetben Lasiusnál, Knaustnál stb. láttuk. Sok adatunk 
van karácsonyi előadásokról a felsőmagyarországi bányaváro-
sokból. így pl. 1637 karácsonyán Körmöcön az iskolásgyerekek 
adtak elő egy házalójátékot (Umzugspiel); Selmecbányában 
pedig 1797 és 1799-ből tudunk karácsonyi játékokról stb.58 Az 
unitáriusok kolozsvári gimnáziumában 1680-ban „Der Kinder-
mörder Heródes" címűt, 1700-ban és 1703-ban pedig „De Jesu 
Christi Nativitate" című darabot adták elő.59 Érdekes Eszéki Ist-
ván nagybányai tanító játéka, amelyet 1667-ben Kolozsvárott 
mutattak be Teleki Mihály fejedelem udvarában, magyar nyel-
ven, s 1669-ben a fejedelem költségén nyomtatásban is meg-
jelent.00 Az első felvonás Ádám és Éva teremtését adja, a máso-
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diktól a negyedikig a „Doctor theologiae" és egy zsidó rabbi 
vitáját, tehát egy régi próféta-játékot ad modern alakban. Ez a 
rész nem egy dologban hasonlóságot mutat Hans Sachs darab-
jával. Valószínűleg egy olyan német vagy latin játék volt a min-
tája, amelyet Hans Sachs darabjaiból állítottak egybe. 

A karácsonyi játékoknak egy harmadik csoportját alkotják 
a népies barokk játékok. Közülük nem egy valóban népi játékká 
is vált. Ezekről a következő fejezetben lesz szó. Itt csak olyan 
játékokkal foglalkozunk, amelyek népies jellegük ellenére is iro-
dalmi érdeküek s így eredeti formájukban nem lettek népi játé-
kokká. Ilyenek, hogy csak egy pár jellegzetes képviselőjét említ-
sük ennek a műfajnak, az 1693-i Comedia,61 Jakob Frener 
„Menschwerdung Christi"-je (Luzern, 1673),62 Peter Spichtig 
lungerni Háromkirály-játéka (Svájc, Unterwaiden kantonban, 
1658),6S a Weinholdnál található két névtelen játék a XVII. szá-
zad elejéről,04 és talán még a salzkammerguti játék mintája is, 
mert a mai többféle játékból összeállított darab igazi népi 
játékká lett.65 

Ezek a darabok — valamennyi Dél-Németországban kelet-
kezett — a régi középkori játékokat akarták a nép számára 
pótolni. Valóban föl is szívták magukba a régi népi játékokat 
s végül maguk is népi játékokká lettek.66 Sokat vettek át a 
középkorvégi játékokból. Spichtig mintája pl. a freiburgi játék 
volt, amelyet ö mint teológus Freiburgban többször láthatott.CT 

Frener is valószínűleg sokat tanult a régi luzerni színjátszó 
hagyományból. Az 1693-i Comedia-nak az 1589-i berlini játékkal 
vannak bizonyos kapcsolatai, amely viszont egy népi, középkor-
végi játékból ered. 

Ezeknek a játékoknak szerzői papok és tanítók voltak, akik 
ezekkel a darabokkal szórakoztatni és nevelni akarták híveiket, 
falujukat. így érthető, hogy a lungerni játékban elég erős hit-
vitázó részleteket találunk: ezt a kisvárost minden oldalról pro-
testánsok vették körül. A polemikus hang meg is sértette a szom-
szédos, kálvinista falvakból jövő nézőket, úgyhogy még perre 
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is sor került.88 A népies mellett erős helyi vonásokat is mutat 
(svájci tájszólás, jódli, a helyi szentek emlegetése és szerepel-
tetése: Bruder Klaus, Bruder Ulrich, St. Batt stb.). E mellett 
számos, a magas társadalmi rétegekből származó barokk vonást 
is találunk: az asztrológiai tudással való hencegés, humoros jele-
netek, allegorikus elő- és utójáték stb. Az 1693-i Comediá-ban is 
nagy szerepet játszik a csillagjóslás.66 A sok idegen szót ebben 
a darabban már említettük. A szereplőknek barokk neveik van-
nak; a vendégfogadóst Ruffinusnak hívják, a pásztorokat Gal-
lusnak és Stichusnak, a négy szolga neve: Patavius, Jambus, 
Lespus és Balbus. E mellett valódi népi vonásokat is találunk, 
mint pl. a Gyermek imádásánál: 

Grüsse dich Gott, mein liebstes Kindelein, 
Gegrüsset seist du, liebstes Jesulein (305—306. sor). 

Freners darabja tulajdonképen nem karácsonyi játék, hanem 
az örvendetes szentolvasó hosszadalmas dramatizálása; az ein-
siedelni szentolvasó-játékok hatása alatt keletkezett és a szent-
olvasó hónapjában, októberben adták elő. De tárgyánál fogva: 
Krisztus születése és gyermekkora, mégis csak a karácsonyi 
játékkal van kapcsolatban.70 

88 Hartmann, A., Tendenzkomödie eines Bauernlheaters im XVII. Jh . 
Schweizerisches Archiv f. Volkskunde 16 (1912), 183. skk., v. ö. Eberic, i. m. 
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VII. A népi karácsonyi játék. 

Népi karácsonyi játékokat találtunk tulajdonképen már a 
középkor végén is. Hosszú időn át a városi, kisvárosi polgárság 
volt a játékkultúrát éltető és fenntartó társadalmi réteg. Mikor 
a polgárság középkori szervezete végkép bomlásnak indult, a 
falvak vették át a városok szerepét. A játékoknak ilyen, lefelé 
való szivárgása már a XVI. században megkezdődött, vagy talán 
még korábban, de csak a barokk korban lesz általánossá, bár 
még ma is tart. Amikor a felvilágosodással a magasabb iroda-
lomban kihal a karácsonyi játék mint önálló műfaj, ugyanakkor 
a népi játékban, minden üldözés ellenére is, szépen fölvirágzik. 
Láttuk már, hogy reformáció és barokk egyaránt ellenséges 
szemmel nézte a népi játékokat. Az első hivatalos tilalmak csak 
a játékok kinövései ellen irányulnak; így 1647-ben Bécsben meg-
tiltják a házaló-játékokkal kapcsolatban a jódlizást (Juchezer-t).1 

A felvilágosodás aztán formális megsemmisítő hadjáratot kezd 
a „babonás népszokások" ellen. Népi játékokat tiltó rendelet 
jelenik meg 1764-ben és 1789-ben Regensburgban, 1787-ben 
Mainzban és 1803-ban Bambergben stb.2 

A népi karácsonyi játék, mint „gesunkenes Kulturgut" min-
den időnek és minden rétegnek a játékaiból vett át vonásokat, 
de ezeket az elemeket a maga módjára átalakította.3 így pl. a 
csendet kérő formulák, a belépő versek, az egyes szereplők ön-
bemutatása a középkor öröksége.4 Az angyali üdvözlet jelenete, 
amely középkori játékokban nem ritka, itt teljesen hiányzik, 
mert Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe nem gyakorolt külö-
nösebb hatást a népi játékokra. A barokk aztán újra életre kel-

1 Hartmann, A., i. m. 19. 1. 
2 Hartmann, A., i. m. 19. sk., Rietschel, Georg, Weihnachten in Kirche, 

Kunit und Volksleben, Bielefeld és Leipzig, 1902, 55. 1., Hardt Fred., Die Weih-
nachtskrippe, Benediktinische Monatschrift, 13 (1931), 507. 1., Tille, i. m. 128. 1. 
skk. A jászolállításra tilalmakat lásd az első fejezetben, 15. 1. 

3 Moser, i. m. »4. 1., 101. 1. 
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tette és a játékokba is bevitte ezt a jelenetet.5 Viszont hiányzik 
a középkori játékokból a később nagyon elterjedt, népi pásztor-
jelenet. (Pásztorjeleneten azt értjük, amikor a pásztorok a me-
zőn beszélgetnek az angyal jelenése előtt.)6 A vordenbergi játék-
ban találunk bizonyos középkori reminiszcenciákat, amikor 
Szent József a kis Jézusnak kását főz és bölcsőjét ringatja.7 

A karácsonyesti bölcsőringatás igen elterjedt népszokás volt, 
amely aztán a karácsonyi játékba is utat talált.8 

A reneszánsz öröksége a pásztorjelenet; ez legelőször Spa-
nyolországban tűnik föl.9 Itt még nem alakult ki hagyomány a 
pásztorok számát illetőleg: általában négy és nyolc között inga-
dozik. Ezek a pásztorok muzsikálnak, majd a hideg, a farkasok 
és nehéz soruk miatt panaszkodnak. A Gyermek imádásánál 
még nem visznek magukkal ajándékokat.10 A reneszánsz óta kap 
Szent József ennél az imádási jelenetnél jelentősebb szerepet. 
Ő fogadja a királyok, illetőleg később a pásztorok ajándékát, 
megköszöni, elbeszélget velük stb.11 Föntebb már láttuk, hogy 
a protestáns szerzők mennyire kiszínezik Heródes halálát. A népi 
játékoknak ilyen jelenete tehát szintén a XVI. századból szár-
mazik. A barokkban a Heródes-jelenet még tovább fejlődik. 
Megjelenik Heródes felesége is, aki kegyelemért esedezik a saját 
gyermeke, vagy általában a betlehemi kisdedek életéért (1693-i 
Comedia, Főrév, Brixlegg, Pomogy). Heródes mellett nagy szere-
pet játszik szolgája, vagy udvari bolondja is, aki nem egyszer 
a barokk komédiák Hanswurstjának jellemvonásait mutatja.12 

Feltűnő nagy hatást gyakoroltak Ilans Sachs játékai a népi 
karácsonyi játékokra.13 Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy a 
nürnbergi mester népi játékok alapján dolgozott. Ami az ő játé-
kaiban humanista, tudósízü hozzáadás volt, azt természetesen a 
népi játékok nem érezték magukénak és nem vették át tőle. 
Érdekes ilyen szempontból a pomogyi játék (ma: Pamhagen, 
Sopron m.).14 Ennek a hosszú szoba-játéknak törzsanyaga Hans 

ft Schmidt, Formprobleme, 44. 1. 
e Schmidt, Formprobleme, 83. 1. 
7 Weinhold, i. m. 134. skk. 
8 Schmidt, Formprobleme, 83. 1. 
0 Schmidt, Kulturgeographie, 103. I. V. ő. föntebb 49 I 
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15 Schröer, Karl Julius, Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn, Wien, 1862*, 
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Sachs „Die Empfängnis und Geburt Joannis und Christi" (1557) 
című darabjával teljesen egyezik. A népi játék azonban elhagyta 
Hans Sachs humanista ízü újításait:15 Zachariás jelenetét, majd 
a negyedik actust, ahol Ismael és Caleph, Zachariás barátjai 
szerepelnek Keresztelő Szent János névadásával. Ez a mellék-
cselekmény, Keresztelő Szent János születése, tulaj donképen 
sohasem volt a népi játékok tárgya, ezt csak a humanisták alkal-
mazták, hogy darabjukba a klasszikus dráma szabályai szerint 
mellékcselekményt, epizódokat is bonyolítsanak. Végül elmarad 
a játék végén Heródes, a zsidó főpap és egy rabbi tanácskozásai, 
és a betlehemi asszonyok allegorikus álomlátásai és siránkozá-
suk. Ezek is Hans Sachs egyéni kitalálásai voltak, nem gyöke-
reztek népi tradícióban. Viszont a pásztorjelenettől kezdve erő-
sen átformálódik a darab. Hans Sachs két pásztorából, Amos-
ból és Baruchból Pomogyban Veitl és Lamb lesz. Ezek ugyan 
elmondják hibátlanul Hans Sachs verseit is, de ennyivel nem 
érik be. Sokkal többet szerepelnek, szinte főszereplőkké lesznek 
s ezzel ugyancsak fölbillentik a szépen kimért humanista dráma 
egyensúlyát. Előfordul több variációban a nagyothallásból kelet-
kező félreértés tréfája, panaszkodnak a hideg miatt, az angyali 
híradás után vitatkoznak, hogy elmenj enek-e Betlehembe, s 
végül mégis útrakelnek. Itt következik egy népi imádásjelenet, 
énekelnek a kis Jézusnak, ajándékot adnak, amelyet Szűz Mária 
köszön meg, majd elbúcsúznak. A háromkirály-jelenet is sokkal 
bővebb. Egyenként lépnek föl, találkoznak, kiderül, hogy egy 
az útjuk célja, tehát együtt mennek tovább. Az imádásjelenet is 
bővebb. Sachsnál természetesen „magus"-ok szerepelnek, itt 
királyok, de azért ahol Hans Sachs szövegét szavalják, meg-
maradt a mágus szó „magnus"-szá ferdítve. Az egész játék át 
van szőve karácsonyi énekekkel, amelyek Hans Sachsnál termé-
szetesen hiányzanak. De hogy ezeket egy átdolgozó illesztette 
bele és nem tartoznak szervesen a darabba, bizonyítja az, hogv 
az énekek gyakran olyat mondanak el, amit aztán a szereplők 
prózában, illetve deklamálva megismételnek. Érdekes, hogy a 
prológus és az epilógus az azt előadó Ernholdt-(Pomogy: Ern-
huld)-dal együtt megmaradt. Csakhogy Pomogyban az epilógus 
után egy záró ének, majd a Hirsch (állat-ördög) tréfás mono-
lógja következik, s ezután még egy elvonuló ének. 

A reformáció örökségé nek tekinthetjük azt is, midőn 
Fischart Gargantua-jának egy tréfáját a karácsonyi játékok is-
métlik (pl. Főrév, 385—389. sor).16 Az is megfelel a protestáns 

15 V. ö. föntebb 51. 1. 
M Bolté, Berliner Wsp., 96. 1. 



felfogásnak, amikor a főrévi darab megemlíti, hogy ez a szent-
írásból van véve, „aus der heiligen Schrift vollbracht"." 

Különösen gazdagodott a karácsonyi játék a barokk korban, 
úgyhogy túlnyomó számban találunk a népi játékok között 
barokk, vagy barokk ízlésben átdolgozott játékokat. Itt tűnik fel 
egy újabb jelenet: a szálláskeresés.18 Hagyománnyá lesz ebben 
a jelenetben a két kocsmáros, bár itt-ott három is előfordul, 
valószínűleg Cochem Márton kapucinusatya „Das grosse Leben 
Christi" (1679) hatására,19 amely a karácsonyi játék más jele-
neteire is hatott. Gyakran szerepel a második vendéglős vesze-
kedő felesége is. Ilyenkor a gazda maga jóakaratú, hajlandó 
lenne a szent családot befogadni, de az asszony kormányozza 
a házat s az nem engedi. 

A pásztor jelenet is erős barokk hatást mutat. Érdekes 
Schmidt megállapítása, hogy a legtöbb pásztorjáték olyan vidék-
ről származik, amelynek középpontjában olyan kolostor vagy 
szerzetesiskola volt, ahol a barokk iskoladrámát ápolták.20 Az 
így keletkezett pásztorjátékokban két réteget kell megkülönböz-
tetnünk. A barokk hatás első hulláma többnyire csak indítást 
adott népies pásztorjátékok alkotására; a második hullám 
viszont inkább formai elemeket vitt a barokk játékokból a népi 
játékokba át.21 Ez a hatás mutatkozik mindenütt a nép számára 
bonyolultabb vers- és strófaképleteknél. Nehezebb formák, 
mint pl. a keresztrímek, sem ritkák ettől kezdve. A pásztorok 
száma kettő, három vagy négy (a következő viszonyban: 
2 : 3 : 4 = 9 : 25 : 11).22 A névadás is népies lett. Bibliai, vagy 
igazi zsidó neveket, mint a tudálékos Hans Sachsnál, itt már 
nem találunk (v. ö. a pomogyi játék névcseréjét!). A nép a pász-
torokat nem tekinti bibliai alakoknak, hanem magaszőrü embe-
reknek. Legtöbbször egyszerű, népi keresztneveket adnak ne-
kik:23 Stephan (Staffa, Stöfl), Ruprecht (Rüpel, Riepl, Reppl); 
Ausztriában: Philipp (Lippl, Lipperl), Georg (Jode) és Hansel; 
Sziléziában Matthias (Motz, Matz) stb. De e mellett elterjedt az 
irodalmi névadás is. A vergiliusi neveket sokszor elferdített for-
mákban látjuk viszont: Minalkus, Mops, Maksus, Tütüre (Tity-
rus vocativusza!), Titrion stb. Barokk nevek pl. Titus, Melibäus, 

17 Duriez, i. m. 21. 1. 
18 Schmidt, Formprobleme, 51. s-k. 
19 Vogt, i. m. 166. sk. 
20 Schmidt, Kulturgeographie, 106. 1. 
21 Schmidt, Kulturgeographie, 107. i» 
22 Schmidt, Formprobleme, 62. 1. 
23 Schmidt, Formprohleme, 70. sk. 



Leander és Lysias (ez utóbbi kettő a zschopaui játékban). Fel-
tűnően furcsák a löwenhaini játék nevei: Urbian és Dulcian. 
Dulcian tulaj donképen nem személynév, hanem egy hangszer-
nek a neve. Urbian pedig talán ennek mintájára van alakítva 
Urbánból. Nagyon kedvelt volt a Daphnis név is.24 Spee Frigyes 
pásztornevei, Halton és Damon is bejutottak a népi játékokba 
ÍÉszak-Csehország: Wellnitz, Hirschberg, Lindenau és Engel-
berg;25 az utóbbi szószerinti egyezéseket mutat Spee Trutznach-
tigall-jával).26 A rosenheimi háromkirály-játékban is találunk 
sorokat a Trutznachtigall-ból.27 

Pásztornők szerepeltetése igen távol esik a nép felfogásától, 
s ezért igazán csak kivételként fordul elő. Ha előfordul, az 
barokk, vagy még inkább rokokó hatás. A Jó-Pásztor-játékokból 
vették át a szokást, hogy az emberi lelket (anima) pásztornő 
alakjában léptették föl (salzburgi karácsonyi játék, salzkammer-
guti játék).28 Hogy az éneklő pásztor barokk jelenség, már emlí-
tettük. Ugyancsak barokk az a jelenet is, amikor a pásztorok is 
ajándékokat visznek a kis Jézusnak. 

De a népi játékok felvevőképessége nem merült ki a barok-
kal. Különféle elemek leszivárgása a magasabb színjátszásból és 
ezek fölvétele a népi játékokba tovább is tart. A brixleggi játék 
Heródes-jelenetei pl. az Iffland- és Kotzebue-drámák pathetikus, 
dagályos, deklamáló stílusban vannak írva.29 Az érzéseknek az 
a vad túlzása, amely ebben a darabban megnyilatkozik, illik a 
népi játék szelleméhez, tehát valóban népi. De találunk itt-ott 
tudálékos készítményeket is, amelyek még nem illeszkedtek a 
nép szelleméhez, bár a nép átvette őket. Ilyen pl. a brassói Heró-
des, vagy németprónai karácsonyi játék, amely a XIX. század 
elejéről való és valószínűleg egy tanító írta.30 Ezek a játékok 
szövegükben még nem, de előadásmódjukban népi játékokká 
lettek. 

Mindent, amit csak a nép a magasabb, irodalmi köröktől 
átvett, átalakította a maga módjára és stílusába. A népi költé-
szet jellegét nem lehet a magasabb irodalomból vett fogalmak-
kal megragadni, mégis hadd utaljunk itt ennek a költészetnek 
egy-két jellemző vonására. Ilyenek: az érzés bensősége, derűs 

34 Schmidt, Formprobleme, 69. 1. 
25 Schmidt, Formprobleme, 70. 1. 
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jámborság, érzelgösségtöl mentes természeti érzék, szívbéli nép-
humor, a kifejezések szépítgetésnélküli drasztikája és erös rea-
lizmus. Ezekhez jön még a tőrölmetszett nyelvjárás és a mimikai 
mozgalmasság.31 Hadd említsünk csak egy-két példát a pásztor-
jelenetekből, amelyek legtöbb népi jelleget mutatnak. 

A legrégibb adat tájszólásban írt karácsonyi énekről 1750-
ből való.32 Weinhold bizonyítja, hogy ilyen énekeket a temp-
lomban is előadtak.33 Jellemzi ezeket a dalokat a félig-drama-
tikus forma.34 Nem ritka a pásztortánc sem a mezőn vagy a 
jászol körül. A táncdalokat könnyű megismerni refrènes strófa-
formájukról. Ezen a téren még sok részletkutatásra lenne 
szükség. 

A vidám komikum is állandó jellemzője a népi játékoknak. 
Tipikus a nagyothalló, vagy az álomból ébredő s ezért még 
zavarosfejű pásztor, aki az angyal szavait félrecsavarja és szó-
vicceket mond. Egy másik komikus alak a „dalketer Bauer", az 
ostoba paraszt (pl. a St. Oswaldi'játékban),35 akiből a pásztorok 
gúnyt űznek. Komikus, akárcsak a középkor végén, Szent József 
alakja is. Ismét mint öreg, ügyetlen ember szerepel, aki több-
nyire sokat köhög. Egy sziléziai játékban így panaszkodik: 

Wie sol ech denn das Kendia wiega, 
ich koa vor men ala Pockel kom biega.S6 

Komikus alaknak fogják fel sokszor a háromkirály közül is a 
feketét, a „mór"-t; mindenféle csúfneveket aggatnak rá: Russ-
kratz, Kohlenbrenner, Bärnhäuter, Kienrussmeister, Zigeuner 
stb.37 Valószínűleg egy pogány eredetű démonikus alak vonásait 
is felvette ez a mórkirály magába. Sok játékban a zsidók, az 
írástudók is komikus alakok. Élesen jellemzett és sokszor 
komikus Heródes szerepe is, aki igen hencegő, hányaveti módon 
viselkedik.38 Egyébként ez alak rokon a Bänkelsängerek és más 
népi játékok „gonosz grófjával" („der böse Graf").39 A vidám 
jelenetek főhazája az Alpok vidéke. Északon a játékok is komo-
lyabbak. „Es handelt sich um jene Spaltung, die im Griechi-

31 Moser, i. m. 92. 1. 
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sehen schiesslich zur Bildung der Tragödie und Komödie 
führte" — mondja Naumann a népi játékról általában,40 de ezt 
nagyon jól alkalmazhatjuk a népi karácsonyi játékokra speciá-
lisan. 

Az előadás formája szerint a népi karácsonyi játéknak 
három faját különböztethetjük meg: a házaló-, szoba- és a nagy-
játékokat.41 A házalójáték azt jelenti, hogy egy csoport, kisszámú 
játékos házról-házra menve mindenütt előadja darabját s érte 
adományokat gyűjt (koleda). Ezek két csoportra oszlanak; olya-
nok, amelyekben van cselekmény (ide tartozik a legtöbb pásztor-
játék), és olyanokra, amelyekben nincs cselekmény, hanem csak 
egy pár verset szavalnak és dalt énekelnek. Ide tartoznak mind 
a bölcsöringatások, csillagénekek, háromkirály-vonulások, ad-
venti-játékok stb. 

A második csoport, a szoba-játékok, különböző típusokat 
foglal magába.42 Ide számítjuk azokat a játékokat, amelyek több 
jelenetből állanak. A főjelenet itt általában az imádás, akár a 
pásztoroké, akár a három királyé, vagy akár mindkettőé is egy 
játékban. Ez rendszerint a záró jelenet is. 

Nagy-játék lenne a karácsony színdarabbal való ünneplése, 
aminő a húsvéti ünnepre a passio-játék. De ilyen karácsonyi 
játék ritkaság. Tulaj donképen csak a nagy brixleggi játékot 
sorozhatjuk ide.43 

Egy negyedik csoportnak tekinthetnők a karácsonyi bábjáté-
kot.44 Szövegükkel és tartalmukkal ezek a bábjátékok közel áll-
nak a nagy-játékhoz: a lehető legnagyobb teljességre töreked-
nek. Legtöbb ilyen játékot Ausztriából ismerünk: Linz, Steyr,45 

Traizmauer,46 St. Pölten,47 Eger,48 de van egy-két rajnavidéki 
is.49 Idejüket tekintve a karácsonyi bábjáték a barokk korban 
virágzott először. Aachenben pl. 1770—76 között évenként adtak 
elő karácsonyi játékot marionett színpadon, egyre több szereplő-

40 Naumann, H., i. m. 97. 1. 
41 Schmidt, Formprobleme, 7. 1. 
42 Schmidt, Formprobleme, 11. 1. • 
43 Schmidt, Formprobleme, 17. 1. 
44 Schmidt, Fromprobleme, 18. 1., Vámossy Klára, A hazai bábjáték, Buda-

pest, 1941, 14—29. 1. 
45 Geramb, Viktor—Zack, Viktor, Das Steyrer Kripperl, Wiener Zeitschrift 

für Volkskunde, 24 (1919). 
46 Zoder, Raimund, Das Traismaurer Krippenspiel, Wien, 1920. 
47 Schmidt, Leopold, Untersuchungen zum St. Pöltener Krippenspiel, Un-

sere Heimat, 6 (1933). 
48 Schmidt, Formprobleme, 18. 1. 
49 Niessen, Das rheinische Puppenspiel, 5. 1. 



vei, mígnem 1776-ban a városi tanács „a visszaélések miatt", 
valószínűleg azonban a felvilágosodás szempontjából ezt a játé-
kot is babonás szokásnak lartva, megtiltotta.50 Ezeknél az össze-
függéseknek és eredetnek megállapításában sokat segíthetne a 
zenetörténeti kutatás. A pásztorok és királyok hagyományos 
alakjai mellett egészen újak is föllépnek: pásztornők, vadászok, 
parasztok, kéményseprő, szabó, varga, szakácsnő stb., akik vala-
mennyien egy, foglalkozásuknak megfelelő dalt énekelve jelen-
nek meg és imádják a kis Jézust. Ezek az alakok tulaj donképen 
nem egyebek, mint a nagy barokk betlehemek megelevenedett 
figurái. 

A bábszínházzal közelről rokon, csak stilizáltságban és ab-
sztrahálásban még egy fokkal tovább megy az árnyszínház. Erre 
is van adatunk, hogy árnyszínházban adtak elő karácsonyi játé-
kot: 1764. november 23-án Frankfurt a. Mainban.61 

A népi játékok alakulásában nagy szerepe van a szétjátszás-
nak (Zerspielen).52 A játékokat a gyakran előforduló formulák, 
fordulatok és a vers ritmusa konzerválták; csakhogy ezek még, 
akkor is összetartják az egyes részeket, ha a tartalmi és az 
értelmi összefüggés meg is szűnt már. A sok léleknélküli reci-
tálás és a szóbeli áthagyományozás sokszor az értelmetlenségig 
megváltoztatja a játékok szövegét. Vegyünk itt példának Hans 
Sachsból és a pomogyi játékból pár sort. Hans Sachsnál Erzsé-
bet így fogadja a látogatására közelgő Szűz Máriát: 

Ach, Gott sey lob in seinem thron, 
Dort kombt gleich die, von der ich hon 
So gar inbrünstiglich geredet. 

Pomogyban ebből ez lett: 

... ach Gott sei Lob in seinem Thron, 
der kommt sogar von Derich an. 
schier gar inbringliche gericht,5Î 

A szétjátszásnak egy másik oka, hogy az ifjabb generáció már 
nem tekinti a játék előadását szent feladatának, hanem csak 

50 Schneider, Siegfried, Von alten und neuen Krippenspielen, Die Weih-
nachtskrippe 4 (1928), 38. 1. 

51 Schneider, i. m. 39. 1. 
52 Schmidt, Formprobleme, 25. 1. 
53 V. ö. Sachs, H. Folio-kiadás, Nürnberg, 1560, III. 182. 1. és Horák, i. m. 

30. 1. 



egy eszköznek az adományok, a koleda gyűjtésében. Különösen 
a házaló játékoknál, ahol a gyerekek házról-házra mennek és 
iparkodnak minél gyorsabban ledarálni szerepüket, összeszedni 
az adományokat, s mennek gyorsan tovább.54 így egész vers-
sorok esnek ki a játékokból, más játékokból viszont belekeve-
rednek idegen részek. A jánoshegyi Heródes-játék végére hozzá-
ragadt egy jelenet az ottani Jedermann-játékból: a halál elviszi 
a zsarnokot. Ugyanezt találjuk egy körmöci játékban is. Szláv 
karácsonyi játékokban gyakori ez a kapcsolás; a felső magyar-
országi játékok talán onnan vették át.55 Egy másik példa: a barz-
dorfi játékban egy Don-Juan-játékból találunk részleteket.56 

A játékok előadásmódja a népnél nagyon egyszerű, csak a 
nagy-játékoknál és más, a magasabb irodalomtól befolyásólt 
daraboknál találunk nyomokat a hivatásos színművészet játék-
modorából. A szoba- és házaló játékok azonban az előadás mód-
jában is megtartják sajátos népi jellegüket. Az öltözetek általá-
ban nagyon egyszerűek, többnyire a szereplők vasárnapi ruhái, 
vagy pedig a magasabb rétegektől esetenkint kikölcsönzött 
ruhák;57 csak az ördög öltözetében találunk helyenként nagyon 
fantasztikus állatjelmezeket. A háromkirályok általában magas, 
csőszerű papírkoronát hordanak, tarka papírral díszítve, néha 
nevük kezdőbetűjével is: K. M. B.08 Kezükben kormánypálca 
van, oldalukon gyakran kard. Mária szerepét általában egy ifjú 
játssza, csak az újabb játékokban lány.59 öltözete a lányok 
ünneplőruhája, fején fátyol vagy menyasszonyi koszorú van, a 
kezében esetleg egy kis fabölcső.60 Szent József fürészt, vagy bal-
tát hord, mint foglalkozásának ismertető jelét. Az angyal jelme-
zét a népi játékokban tanulságos módon összeállította Schmidt.61  

Ezek: fehér ruha, szárnyak; fejdíszük a gloriola (nimbusz), 
korona vagy koszorú, többnyire fátyollal; kezükben botot, zöld 
ágat, vagy papirosvirágot tartanak. A pásztorok kopott, szaka-
dozott ruhát hordanak, vagy szőrös felével kifelé fordított 
bundát.62 

54 Hartmann, Rudolf , Das Spiel v o m König Heródes , Ungarische Jahr-
bücher 14 (1934), 86. 1. 

56 Ernyei—Karsai, i. m. II. 496. sk. 
88 Schmidt, Formprobleme , 28. 1. 
87 Ernyei—Karsai, i. m. II. 161. I. 
58 Hartmann, R., i. m. 85. 1. 
59 Ernyei—Karsai, i. m. II. 161. 1. 
90 Hartmann, R., i. m. 95. 1., Horak, i. m. 112., 198., 331. 1. 
81 Schmidt, L., Die Attribute der Engel in dér dt. Volksauf fassung: Zschr. 

f. Volkskunde, 5 (1933). 
62 Moser, i. m. 110. 1. 
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A játéktér kicsi; a szobajátékoknál többnyire kör vagy 
.ellipszis; a nézők azt állják körül. Ha valamelyik szereplőre a 
játékban sor kerül, középre lép; ha elmondta mondókáját, lelép. 
Itt tehát a középkori játékok előadásmódjára bukkanunk ismét. 
Egy másik előadási mód, amikor a szereplők a konyhában, vagy 
a folyosón maradnak, s egymásután lépnek fel, ahogy a szere-
pük magával hozza. Ilyenkor a belépő megnevezi magát, előadja 
jövetele okát, majd beszólítja a következőt, aki szintén meg-
nevezi magát s így tovább. Ez a behívogató-játék. Párbeszédes 
jelenetekben néhol a szereplők állandóan le-föl járkálnak egy-
más előtt, lépéseikkel számlálva a vers ütemeit.63 A nyugat-
magyarországi játékoknál viszont a dialógusoknál állnak, és 
csak a monológokban sétálnak így, a verset skandálva.64 Ez az 
előadásmód a XVI. századi, négyütemű Knittelversben írt játé-
koknál általános, s valószínűleg nemcsak a szöveg, hanem ez a 
játékmód is a XVI. századból való. Három taktusra lépnek hár-
mat s a negyedik taktusra megfordulnak.65 Bár sokszor erő-
szakot tesznek ezzel az előadással a vers ütemén. Sok vidéken 
a pásztor jelenetek itt kivételt képeznek. A pásztorok nem jár-
kálnak ide-oda, hanem vagy állnak, vagy a földön feküsznek, 
s ilyenkor lábukkal többnyire a nézők felé. Ennek megfelelően 
beszédjük sem éneklő recitálás, hanem természetes, társalgási 
hang, tájbeszéd,66 gyakran próza. Mindez ezeknek a jelenetek-
nek fiatalabb korát mutatja. 

Csoportosítsuk most a népi karácsonyi játékokat tájak 
szerint. Mivel így kapcsolatokat találunk a darabok között s 
észrevehetjük bennük különböző koroknak jellemző vonásait is, 
így a játékokat nemcsak hely szerint, ahogy azt Bencker tette,07 

hanem idő szerint is csoportosíthatjuk. Ebben Schmidt Lipót 
beosztását követjük.68 

Egy középkori eredetű csoportot alkotnak a sterzingi és 
hesseni játékok. Ezek már kimondottan népi játékok voltak, és 
pedig szob a-játékok, habár talán még templomban adták elő 
Őket. Ide tartoznak továbbá azok az ûrnapi körmeneti játékok, 
amelyek a karácsonyi történetet veszik tárgyul, pl. a künzelsaui.69 

M Vogt, i. m. 211. 1. 
04 Horak, i. m. l lß . 1. 
w Moser, i. m. 110. 1. 

Vogt, i. m. 214. 1. 
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A reneszánsz, reformációkon játékok között négy családot 
különböztethetünk meg:70 a főrévi családot, amely igen nagy 
területre terjed ki: Felső-Bajorországtól (rosenheimi játék) 
Nyugat- és Felső-Magyarországig. Ennek a családnak legrégibb 
képviselője az 1693-i Comedia, amelyet valószínűig Nyugat-
Magyarországon, Pozsonyban71 vagy Sopronban72 nyomtattak ki. 
Ez a család vissszanyúlik a XVI. század közepéig. 

A második, több mint harminc játékkal képviselt család a 
cseherdői; meglehetősen egységes területen találjuk ezeket a 
darabokat. Említettük már, hogy az ilyen játékok általában egy 
kulturális középpont, kolostor vagy iskola körül csoportosulnak. 
Jelen esetben Schlägl kolostort tekinthetjük ilyen középpontnak. 
Az 1589-i berlini játék rokonságban van ezekkel a darabokkal. 

A sziléziai család alkotja itt a harmadik csoportot, melynek 
első kutatója, Vogt Frigyes, úttörő munkát végzett. E család jel-
lemző főképviselőjét, a breslaui Heródest a XVIII. században 
jegyezték le, de ez már barokk átdolgozás nyomait viseli magán. 
Közeli rokon ezzel két kisebb csoport: a heuscheni és a zwittaui. 

A reneszánsz játékok negyedik családjának tekinthetjük a 
stájer-karintiai játékokat. Ezek bizonyos kapcsolatot mutatnak 
a főrévi csoporttal, különösen az obergrundi alcsoport, amely-
hez az engelbergi, obergrundi és olmützi játék tartozik. 

További részletkutatásokkal ez a csoportosítás módosulni 
fog, talán új csoportok, családok fognak fölbukkanni. Már most 
is úgy látszik, van egy alsóausztriai csoport és van egy délnyugat-
németországi. A magyarországi németek játékai eddig még egy 
csoportba sem sorozhatok be.73 

Sajnos, a barokk játékokat nem tudjuk még ilyen pontos-
sággal sem csoportosítani, mert eddig csak keveset adtak ki 
belőlük. Itt csak egy pár jelentősebb képviselőjét említjük: a 
salzkammerguti játék, mely valószínűleg a XVII. századba nyú-
lik vissza, de a XVIII. században rokokó szellemben átdolgozták 
(pásztornők!). A halleini játékban is találunk rokokó vonáso-
kat, s biztosan az egész játék nem idősebb a XVIII. századnál. 
Ezeken kívül egy egész sereg kisebb játék van, amely szintén 
a barokk korból származik, vagy pedig barokk szellemben 

70 Schmidt, Formprobleme, 1*2. skk. 
71 Schmidt, Leopold, Der Oberuferer Spielkreis. Sudetendeutsche Zeitschrift 

für Volkskunde, 7 (1934), 149. skk. 
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73 Schmidt. Formprobleme, 15. skk. 



később átdolgozták őket. (Münstremaifeid, Lauterhofen; ide tar-
tozik bizonyos fokig a föntebb említett obergrundi család is). 

Szóljunk még pár szót a magyarországi német telepesek 
játékairól is. Ha a teljes anyag még nincs is fölkutatva, mégis 
elég sok adat áll már rendelkezésünkre. Első helyen említsük a 
főrévi játékokat (Oberufer, Pozsony mellett), amelyek Schröer 
kiadása óta az érdeklődés középpontjában állnak; többször ki-
adták őket, sőt a vele foglalkozó irodalom is talált m^r össze-
foglalóra.74 Ezt a darabot kisebb-nagyobb megszakításokkal egé-
szen 1927-ig előadták. A vele összefüggő játékokat, pl. a pozso-
nyit, többször megvizsgálták. 

Már maga Schröer kezdett a felsőmagyarországi játékok 
iránt is érdeklődni, s közülük egy párat (Késmárki Három-
király-ének,75 körmöci játék76) ki is adott. Ennek a vidéknek, 
főként a bányavárosoknak karácsonyi játékokban gazdag és 
érdekes anyagát Ernyei József és Karsai Géza adták ki.77 Tizen-
három karácsonyi játéknak adják szövegét és feldolgozását. 

Élénk színjátszóhagyomány élt egészen napjainkig Moson 
megyében, az ú. n. Heidebodenen. A sokat vitatott 1693-i Come-
diát is valószínűleg az innen nem messze eső Sopronban nyom-
ták.78 Sztachovich Rémig bencés kiadatlan hagyatékában több 
XVIII. századi karácsonyi játékot találunk, amelyek erre a vidékre 
valók. Legújabban Horak Károly adott ki hat karácsonyi játékot 
erről a vidékről: három szobajátékot s három házaló)átékot.79 

A legrégibb adat karácsonyi játék előadásáról erről a vidékről 
1652-ből való, egy rajkai (ma: Ragendorf) játékról.80 

A budai vidék játékait Hartmann A. adta ki.81 Többnyire 
nagyon egyszerű, erősen szét játszott szobajátékok ezek. A budai 
Háromkirály-játék pl. nem egyéb, mint egy dialogizált három-
király-ének.82 Solymárban egy paradicsomjátékot adtak elő, 
amelynek kezdő versei rokonságot mutatnak a főrévivel." 

74 Karsai, Főrév és a színháztörténet, Ethnographia-Népélet, 50 (1929). 
75 Schröer, i. m. 158. skk. 
76 Weimarisches Jb. 3 (1855), 391. skk. 
77 Dt. Volksschauspieíe aus den Oberungarischen Bergstädten 2. kötet, 
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Tolna és Baranya („schwäbische Türkei") népi játékaival, 
főként a karácsonyi játékokkal foglalkozik Hartmann Rudolf. 
Azt állítja, hogy az 1914—18-i háború előtt ezen a vidéken 75 
községben adtak elő népi játékokat.84 A legtöbbje természetesen 
karácsonyi játék volt. De a legtöbb ránkmaradt csonk már erő-
sen szét van játszva: gyerekek kolduló-játékává lett.85 Schwartz 
Elemér Nyugat-Magyarországból s a veszprémmegyei Polányból 
adott ki néhány karácsonyi játékot.88 

Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a karácsonyi játék 
egyszerűbb formáiban, mint házaló- vagy szobajáték egészen 
napjainkig élt a magyarországi németek majd minden községé-
ben. De ma már oly mélyre süllyedt — 12—14 éves gyermekek 
adják elő, minden pietás nélkül, egyedül a várható ajándéko-
kért —, hogy itt az ideje megmenteni, vagy legalább is végleg 
összegyűjteni őket. 

81 Hartmann, Rudolf, Das Töttöser Adam und Eva-Spiel, Deutsch-Unga-
rische Heimatsblätter, 2 (1930), 314. 1. 

85 Hartmann, R., Herodesspiel aus Pari, 84. sk. 
88 Das Christkindlspiel aus Polány, Sonntagsblatt, 1926. dec. 26. sz. — Das 
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Grazer Volksblattes, 1927. dec. 25. sz. — Die Drei Könige aus dem Morgenlande, 
Sonntagsblatt, 1927. febr. 6. sz. — Die Sternsingerbuben und ihr Lied im Pinka-
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VIII. A karácsonyi játék a XIX. és a XX. században. 

A XVIII. század közepe óta a karácsonyi játék egyre hanyat-
lik. Lassanként megszűnt mint irodalmi műfaj létezni, s már 
csak mint népi játék él tovább. Ennek a hanyatlásnak az oka 
a játékot éltető közösségek bomlása és a vallásosság gyöngülése 
volt. A kisvárosok polgári társadalma, amely a játékokat elő-
adta, bomlófélben volt; megszűnnek a céhek, a confraternitasok, 
az emberek egyre jobban individualizálódnak. A józan felvilá-
gosodás szelleme behatol az iskolákba is, ahol eddig a kará-
csonyi játék még menedékhelyre talált. S- mivel a nézőközönség, 
a gyermekek szülei és az iskola pártfogói nem érdeklődnek 
többé az ilyen játékokért, ritkábban is adják elő őket. Bár azért 
az iskolából sohasem haltak ki egészen. 

Bár a romantika hozott ugyan újra vallásos érzést és érdek-
lődést is a középkor iránt, de annyira az egyénire volt hangolva, 
hogy nem volt képes új életre támasztani egy annyira a közös-
séghez kötött műfaj t , amilyen a karácsonyi játék volt. így meg-
érthetjük, hogy ennek a kornak egyébként vallásos költői sem 
írnak karácsonyi játékot. S ha mégis írnak egyet, abból nem 
vallásos játék lesz, hanem szatíra. Mahlmann Szigfrid Ágost 
(1771—1826) játékára gondolunk: „Heródes von Bethlehem oder 
der triumphierende Viertelmeister" (Köln, 1803). Nem egyéb ez, 
mint paródia Kotzebue híres és „sokat megkönnyezett" darab-
jára: „Die Hussiten vor Naumburg".1 A karácsonyi játék nyolc-
százéves tradíciójához semmi köze. Heródes gyermekgyilkos 
tervével foglalkozik, de az ártatlan kisdedeket megmenti Wolff 
( = Kotzebue) kvártélymester megható ötlete: Gyászruhába öl-
töztetve vezeti a gyermekeket a zsarnok elé, s Heródes meg-
hatva megkegyelmez nekik. Mindez a föntemlített dráma min-
tájára és a kotzebue-i recept szerint történik: „die Freude im 

1 Arnold, Robert Franz, Von der Romantik bis zur Moderne, Arnold, Das 
deutsche Drama, München, 1925. c. mühen, 505. 1. 



Anfange, die Noth in der Mitten, den Jammer am Ende und 
den Jubel am Schlüsse".2 

Az iskolákban azonban, ahol a vallásos érzés, bár pietista 
színezetben, de mindig élö volt, az egész századon át adtak elő 
karácsonyi darabokat. De ezek mélyen alatta álltak a barokk 
iskoladráma szintjének, nem is voltak igazi népi játékok, hanem 
vizenyős, moralizálva oktató kontármüvek. Rengeteg ilyen játék 
keletkezett, de csak nagy ritkán fordul elő, hogy jobb nevű és 
tehetségsebb költők is rászánták magukat, hogy karácsonyi játé-
kot írjanak. Ilyenként csak Molitor Vilmost említhetjük (Weih-
nachtsbaum 1867, Das Haus zu Nazareth 1873, Die Weisen des 
Morgenlandes 1877)3 vagy Weikum Károly Ferencet (1815—1886), 
akinek a karácsonyi játékai összegyűjtve 1890-ben jelentek meg, 
s azóta többször is kiadták őket (4. kiad. 1905-ben). 

A karácsonyi játékkal való tudományos foglalkozás ráirá-
nyította a figyelmet e műfaj bajaira. Weinhold könyve (Weih-
nachtsspiele und -lieder aus Süddeutschland und Schlesien, 
Graz, 1855) igen nagy föltűnést keltett, nem kevésbbé Hartmann 
A. (1880) és Pailler gazdag népi játékgyűjteményei (1881—1883). 
Egyre többen kezdték kívánni, hogy a díszes kiállítású, de érték-
telen fércmunkák helyett „igazi, a gyermekszíveknek a menny-
országot megnyitó, karácsonyi játékokat" adjanak.4 

Először a zene felől akarják megindítani a reformot a meg-
újulás felé. így Wolfram Fülöp, a zenetörténet tanára a heidel-
bergi egyetemen, ő népies szövegek és dallamok alapján í r ja 
meg karácsonyi oratóriumát (1898), mint maga is beismeri: 
Weinhold művének hatására.5 Ilyesféle Herzogenberg Henrik 
oratóriuma is (szövege Fr. Spittatól). 

L. Seidel a görög tragédiák mintájára akarta a karácsonyi 
játékot megújítani (Leipzig, 1900). Tizenkét szűzből álló kórust 
állított a színpad és a nézők közé, akik a kereszténységet kép-
viselik, s elmélkedéseikkel kísérik a játék cselekményét.0 

Az ilyen kísérletek azonban csak a művészi és irodalmi 
színvonalát emelik a játékoknak, népszerűvé, újra élő műfaj já 
azonban nem tudták tenni. Ezért fordultak aztán a kiadások 
hatása alatt a népi játékok felé. Már a tudományos kiadásokban 

t A második kiadás bevezetése, Köln, é. n., IV. 1. 
3 Alig. Dt. Biographie, 52. k. 
4 Így Enking, Ottomar, Weihnachtsaufführungen, Kunstwart 18 (1904), 

7. füzet. 
8 Bertholet, Die Entstehung der Volkstümlichen Weihnachtsspiele, Das 

deutsche Volkslied, 4 (1902), 154. 1. 
6 Rietschel, i. m. 98. 1. 



is, pl. Vogtnál, nemcsak egyszerű szövegközléseket találunk, ha-
nem előadásra szánt, utasításokkal ellátott, kijavított szövege-
ket is.7 Ennek hatására más, népi játékokat is szívesen feldol-
goznak modern színpad számára, így pl. Naumann Fr. a löss-
nitzi játékot, vagy esetleg több népi darabból állítanak össze egy 
népi hangulatú, modern játékot, ahogy Falkenberg Ottó a st.-
oswaldi, rosenheimi és batzdorfi játékokból összeállította az ő 
„Ein deutsches Weinachtsspiel"-jét (1908).8 Azóta egészen álta-
lános szokás lett népi stílusban írni, a népi játékok hagyomá-
nyait követni modern karácsonyi darabokban is. 

Többfelé látunk olyan törekvéseket, hogy a még élő népi 
játékhagyományt támogatják, életben tartják, vagy ha nemrég 
halt ki, ú j ra felélesztik. így fáradoznak a főrévi játékok meg-
mentéséért, amelyeket egyébként Bécsben és másutt is előadtak. 
Lux Gyula a dobsinai népi játékokat, köztük karácsonyi játéko-
kat is, élesztett fel s az ő fáradozására 1932 óta itt szabályszerűen 
folynak a játékok." A drávamenti Gmündben egy, a XVII. szá-
zadig visszanyúló játéktradíció őrizte a karácsonyi játékot. 
A XIX. század elején az előadások egy darabig szüneteltek, majd 
a falusi tanító fáradozására újra kezdtek játszani. 1893 és 1922 
között ismét hosszabb játékszünet következett, de lelkes néprajzi 
gyűjtők biztatására ma ismét játszanak, mégpedig a felnőttek.10 

De a darab maga közben meglehetősen modernizálódott; a szö-
veg ugyan a régi, a XIX. század hozzáadásaitól megtisztított, 
barokk szöveg, de többszólamú ének- és zenekar kíséretével 
adják elő műkedvelő színpadon. 

Egy-két olyan kísérletet is találunk, hogy a nép számára 
akarnak igazi, régistílusú játékot írni. így ír ja Graber J. „Ein 
Krippenspiel"-jét meráni tájszólásban;11 vagy még sikerültebb 
Walter Fery „Weinachten"-je, egy alnémet játék (1931), amely 
akár házalójátéknak is beválna népies hangjával, üdeségével, 
tömörségével. 

A századvégi, romantikus beállítottságú, bécsi, katolikus 
költők fordulnak először a középkori karácsonyi játékok felé. 
E kör feje, Kralik Richárd, a „Mysterium von der Geburt des 
Heilandes" (1893) című darabját az egeri úrnapi játékból, a 

7 Vogt, i. m. 122. skk., 253. skk., 4«6. skk. 
8 Heckel, i. m. 13. 1., Scherer, Jakob, Biblische und Glaubensdramen, Lite-

rarisches Echo, 12 (1909—1910), 170. I 
9 Karpathenland, 7., 64. 1., Ernyei—Karsai, i. m. II. 152. 1. 

10 Graber, Georg, Das Gründner Hirtenspiel aus dem 17 Jahrhundert, 
Spittal a. d. Drau, 1930, 3. sk. 

11 Der Gral 6 (1911). 



st.-galleni karácsonyi játékból és Hans Sachs darabjaiból állítja 
össze.12 Utána általánossá lesz a középkori játék átköltése; így 
írja át Pöllmann Ansgar pl. a hesseni játékot, de a drasztiku-
sabb, modern fülnek visszatetsző kifejezéseket kihagyja, vagy 
elsimítja.13 Ilyen középkori stílusú darabokat írt még Terramare 
György is (Ein Spiel von der Geburt des Herrn, von den Hir-
ten und den Königen, Bécs, 1921), melyben azonban hagyomány-
ellenes jeleneteket is találunk: Szent József álma, a három 
király meghívása; a kocsmárosok megbánják keményszívüségü-
ket és a jászolhoz mennek a kis Jézus imádására stb. Terramare 
darabját először a bécsi „skót"-bencések játékai között adták 
elő, később a salzburgi ünnepi játékok programmjába is föl-
vették.14 

A középkort csodáló, újromantikus drámaírók ismét azon 
fáradoznak, hogy irodalmilag emeljék, esztétikailag csiszolják a 
karácsonyi játékot. Ilyen törekvésű Falkenberg Ottó második 
karácsonyi játéka, a „Stern von Bethlehem" (1915). Bár nagy-
jából a hagyomány keretei között mozog, de középkori hangu-
lata csak elképzelt, csinált, újromantikus és nem valódi. A játék 
ugyanis egy képsorozatból áll, s az egyes képek között egy 
középkori herold lép fel trombitajelektől kísérve s megmagya-
rázza az egyes képek tartalmát.16 Egészen külön műfajjá kezd 
kialakulni a karácsonyi mese, a Weihnachtsmärchen.16 Nem a 
betlehemi események a tárgyuk, hanem a karácsonyhoz kap-
csolt újabb gyermekmeséket visznek színre. így szerepelnek pl. 
Herrmann Emil Alfréd „Gotteskind"-jében (1910) a beszélő álla-
tok, a térdethajtó pálmafa stb.17 Fischer W. darabjában (Die 
Wanderung zur Krippe 1922) két árva gyermek keresi meghalt 
szüleit. Közben eltévednek az erdőben, ott mindenféle mese-
alakkal találkoznak, kalandokon mennek át, s végül a jászolnál 
megtalálják boldogságukat.18 Ide számíthatjuk pl. még Geissler 
Frigyes Adolf (Christrosen 1903, Stern von Bethlehem 1907, 

12 Nagl—Zeidler—Casle, i. m. IV. k. 1608. 1. 
13 Pöllmann, Das Kasseler Wsp., Gottesminne 2—3. évf. (1904—5). 
» Go ja, Hermann, Georg Terramare, Der Gral, 16 (1921—22), 424. 1., 

Nagl—Zeidler—Casle, i. m. IV. 1634. 1., Franck, Hans, Vom Drama der Gegen-
wart, X. Spiel, Die Literatur 28 (1925—26), 260. 1. 

18 Diepold, Rudolf Klein, Berliner Theater: Hochland 13 (1915), I. 636. 1. 
16 Cramer, H., Das Weihnachsmärchen, Die dt. Bühne 7 (1925); Diederich, 

Die Auswahl von Weihnachtsmärchen, Die dt. Bühne 8 (1926), Diederich, Weih-
nachtsmärchen, Der Merker 7 (1917). 

17 Heckel, i. m. 13. sk. 
18 Franck, H., i. m. 259. 1. 



Christbaums Wanderschaft 1908) és Bockeninühl Erik darabjait 
is (Stuttgart, é. n.).19 

A romantikus mesejáték mellett megjelenik az expresszio-
nista hitvalló dráma is (Bekenntnisdrama) R. Johannes Sorge 
„Metanoëite" című misztériumával (1915, Heimsuchung, Christi 
Geburt, Darstellung im Tempel). A katolikus expresszionista 
dráma legszebb darabjai közé tartoznak ezek a kis egyfelvoná-
sosak, telve misztikus áradással és bensőséggel.20 Nagy tömeg 
előtti előadásra természetesen nem alkalmasak, semmi szinszerü-
ség nincs bennük, bár a müncheni kamaraszínházban 1916 kará-
csonyán nagy tetszéssel adták elő őket. Színjátszó társaságok 
azóta többször műsorukba vették, de kevés sikerrel.21 

Ezekben a kísérletekben, amelyek a modern, világi dráma 
felől akarták megújítani a karácsonyi játékot, ha művészet van 
is, vallásosság, Sorge darabjait kivéve, alig, közösségi alap pedig 
ebben sincs. A karácsonyi játék egy ősi mozgatóját, a vallásos^ 
ságot akarják újraéleszteni, amikor a liturgiához közelítik. 
A beuroni bencések 1917 karácsonyán a matutinum és az éjféli 
mise között előadtak egy „Mysterium gratiae"-t latin nyelven, 
amely gregorián antifónákból s más liturgikus énekdarabokból 
volt összeállítva. Bár Szent Ágostont szerepeltetik benne, szoro-
sabb kapcsolata a régi prófétajátékkal nincsen. Még inkább 
istentisztelet, semmint játék az, amelyet 1933-ban adtak elő Bam-
bergben. Adventi hangulatkeltő, előkészítő ájtatosság volt ez, 
imákból, antifónákból, responsoriumokból összefűzve, de drama-
tikusan megjátszott részek is voltak benne, pl. az angyali üdvöz-
let.22 Soest egyik templomában is előadnak 1930-ban az éjféli 
mise előtt egy karácsonyi játékot, dramatikusabb formában, 
bár színpad, függöny, kulissza hiányzik, a szereplők stilizált, 
majdnem egyházi ruhákat hordanak, s a világítás a karácsony-
fák gyertyáival történik.23 1927-ben a niederaltaichi bencés 
templomban adnak elő karácsony éjjelén egy drámai formájú 

19 Franck, H., i. m. 261. 1. 
20 Meckel, i. m. 14. sk., Guenther, J. v., R. J. Sorge: Hochland 13 (1915), 

354. 1. — th (Muth), Sorge, R. J.: Hochland 15 (1917), I. 605. 1. Ezekkel szemben 
Franck, Hans, Lit. Echo 19 (1915), 700. sk.: „Nicht als Dichtwerke, nur noch 
als religiöse Erbauungsliteratur sind diese E i n a k t e r . . . zu betrachten und zu 
würdigen." 

21 Hardt, Fred, Die gestlichen Spiele, Benediktinische Monatsschrift 13 
0 931), 287. 1. 

22 Lorenz, Ein liturgisches Adventspiel zu St. Martin in Bamberg, Die Weih-
nachtskrippe, 10 (1934), 42. sk., 57. s-k. 

23 Girkon, Paul, Krippe und Krippenspiel in der Kirche St. Maria zu Wiese 
in Soest, Die Weihnichtskrippe, 7 (1931), 22. 1. 



ájtatosságot, részben a nép nyelvén: a kis Jézus jászolba fekte-
tését.24 Mindezekben a darabokban érdekesen keveredik az 
imádság és játék, akárcsak a legrégibb liturgikus játékokban, 
de mégis azzal a lényeges különbséggel, hogy ott az imádság 
kezdett egyre jobban játékká alakulni, amikor megszemélyesí-
tésnek fogták föl a liturgiát, addig itt az imádságot kezdik egyre 
jobban drámai alakba öltöztetni, de nem mintha megszemélye-
sítésről lenne szó, hanem hogy a nép számára a liturgiában 
nagyobb részvételt és nagyobb megértést biztosítsanak. 

Evangélikus részről is történt hasonló kísérlet: Grund Gusz-
táv „Spiel von Bethlehem"-je (1921, nyomtatásban 1927), melyet 
régi, vordenbergi és cseherdői, népi szövegekből állított össze, 
de úgy, hogy templomban elő lehessen adni, tehát tartalmilag 
egészen komoly, ünnepélyes és a modern színpadi technikát 
(függöny, ruhák, díszletek) is egészen elkerüli.25 

Lassanként megpróbálkoznak a karácsonyi játék mindén 
lehető formájával. Mann Erzsébet 1927-ben Padernbornban 
sikerrel felújítja a karácsonyi bábjátékot, Düsseldorfban pedig 
Deutschen Gellért kísérletezik hasonlóval. Breslauban pedig 
1927-ben a karácsonyi árnyjátékot is felújítják, s a kritika dicséri 
az előadást, hogy a köznapitól mennyire megtisztította, álom-
szerűvé tette ilyen absztraháló eljárással az égi eseményeket.26 

Egy igen modern, féldrámai műfajban, a szavalókórusban is fel-
tűnt már a karácsonyi játék; ilyen pl. Thurmair György „Ave 
Maria"-ja.27 

Mindezek a kísérletek bebizonyították, hogy a karácsonyi 
játékoknak, mint műfajnak a haldoklását nemcsak a darabok 
esztétikai elértéktelenedése, s nem is csupán a vallásos érzés el-
tűnése, hanem nem utolsó sorban a közösség, a játékhordozó 
réteg hiánya okozta. Ezt pedig új, jó darabok írásával nem lehet 
megteremteni. Ehhez szükséges volt, hogy az emberekben ismét 
feltörjön a közösség gondolata, hogy a játékoknak megfelelő 
játszó- és nézőközönséget tudjanak szervezni. S ez is elkövet-
kezett az első világháború után a közösségi játékkal (Laien-
spiel). Itt nem lehet feladatunk azt a mozgalmat ismertetni, 
amely a közösségi játékot alkotta. Csak arra akarunk rámutatni, 
hogy a közösségi játék hogyan terjedt egyre jobban a vallásos-
ság és a közösségi szellem erősödésével,28 s hogy hogyan nyúl-

34 Schwartz, Az éjféli szentmise elé, Kath. Kántor, 17 (1939), 138—140. 1. 
25 Grund, Das Spiel von Bethlehem, Berlin, 1927. 
M Schneider, i. m. 28. sk. 
" Die Weihnachtskrippe, 10 (1934), 54—55. 1. 
38 Sprengler, Josef, Moralitat und Mysterium, Hochland, 10 (1912), 504. skk. 



nak vissza itt is a középkorba, úgyhogy az ú. n. misztériumjáté-
kokkal együtt a karácsonyi játékot is valóban új életre keltik. 
A közösségi játék mozgalma távol marad a hivatásos színházi 
köröktől, nem színpadon játszanak, hanem szabadban, templo-
mok előtt, néha templomokban is; a szereplők nem hivatásos 
színészek, hanem műkedvelők, de olyanok, akiknek belső közük 
van a játékokhoz, azok előadása nemcsak kereseti forrás szá-
mukra, de nem is csak szórakozás vagy önképzés, aminő az 
előbbi korok számára volt a műkedvelő színjátszás.29 A játék 
módja sem a hivatásos színészet naturális előadása, hanem egy-
szerű szimbolikus. Céljuk vallásos élményt adni a tömegeknek, 
főként a nagyvárosok munkástömegeinek. Ezért kimondottan 
vallásosak ezek a játékok, s ezért kap a szociális gondolat olyan 
hangsúlyozott nagy szerepet bennük. Népi jellegük sem külső-
ségekben áll, nem a paraszt népiség külsőségeinek utánzatában, 
hiszen ez idegen számukra, hanem egyszerűségükben, áttekint-
hetőségükben. Szívesen merítenek középkorvégi gondolatokból 
és formákból, hiszen azok a játékok is kimondottan egy városi 
réteg darabjai voltak. 

Az ilyen közösségi játékokat előadó csapatok („Laienspiel-
scharen") repertóriumában majdnem mindig találunk kará-
csonyi játékokat is. Bécs volt az ilyen játékok egyik szülőhelye. 
Itt keletkezett Max Mell úttörő darabja: „Wiener Kripperl 1919" 
(megjelent 1921-ben). A háború utáni idő nyomora és szenve-
dése szólal meg benne. Mell tudományosan is foglalkozott szű-
kebb hazájának, Stájerországnak népi játékaival, s így érthető, 
hogy ezek hatása is meglátszik darabján, a nélkül, hogy őket 
kimondottan utánozni akarná.30 Herwig Ferenc is írt egy adventi 
és egy karácsonyi játékot közösségi játékok számára, s ezeket 
később felvette a „Jahreskreis" című ciklusába. Ő is a mai ember 
szenvedéseit viszi a jászolhoz, s ott ad a bajokra, problémákra 
megoldást. Adventi játékában a szereplők közönséges, köznapi 
ruhájukban lépnek föl." Hasonló eljárást alkalmaz Weismantel 
Leó is „Wallfahrt nach Betblehem"-jében (1925, nyomtatásban 
1928). A pásztorok és a bölcsek helyett napjaink nyomorult 
emberei mennek a jászolhoz, s ott vigaszt találnak. Weismantel 
közeledik a liturgia stílusához, amennyiben nála a játék lassan-
ként imába megy át. A háromkirályok imádási jelenetében a 
szereplök litániaszerüen így könyörögnek: „A bűntől és halál-

29 Knevels, Wilhelm, Das modern« Drama. Braunschweig, é. n., 311. 1. 
30 Nabi, Franz, Max Mell und sein neues Bühnenspiel. Lit. Echo 30 (1927), 

18. skk. 
91 Meckel, i. m. 15. 1. 



t ó i . . . A betegségtől, éhségtől és h á b o r ú t ó l . . s t b . , mire a néző-
közönség folytatja a kérést: „Ments meg, Uram, minket!"32 Ima 
és játék, sőt inkább ima, népájtatosság, mint játék Weinrich 
í r. J. darabja: „Die heilige Weihnacht hebt an"/'* Ami Weis-
mantel darabjában csírájában volt meg, hogy a játékból népi 
nyelvű modern szellemű, de igazi istentisztelet bontakozott ki, 
az itt egészen megvan. 

De azok a darabok is egészen népi játékokká lettek a közös-
ségi színjátszás révén, amelyek nem annyira vallásos érzést, ha-
nem inkább a népi jelleget domborítják ki. Általában iparkod-
nak darabjuknak táji színezetet adni; egy kisebb kör, a szűkebb 
otthon számára költenek. Max Mell darabja is bécsi tájszólás-
ban van írva. A rajnavidéki Steguweit Heinz is írt egy hasonló 
stílusú jó darabot: „Die fröhlichen drei Könige".34 A flamand 
Timmermann Félix régi németalföldi fametszetekre emlékeztető 
darabját is lefordítják németre és sokszor előadják.35 Lienert 
Meinrad svájci betlehemes játékot ír „Der Weihnachtstern" 
címen (1917), Borchardt Rudolf pedig egy hasonlót az újraéledt 
luzerni „Bekrönungsbruderschaft" számára (1922),36 Feiten 
József pedig egy esseni „Krippenspiel"-t (1919).ST 

Ezek a kísérletek és az a tény, hogy tudományosan is egyre 
élénkebben foglalkoznak a karácsonyi játékokkal, azt bizonyít-
ják, hogy a karácsonyi játék napjainkban megint szép jövő elé 
néz, annál is inkább, mert ismét megtalálta régi alapjait: a népi 
közösségi szellemet és a vallásos érzést. 

82 Knevels, i. m . 311. I. 
33 Brauchtum in Haus und Gemeinde. Jahresband 1938. der Zeitschrift 

„Geweihte Gemeinschaft" Frankfurt a. M. 186. skk. 
" Rail, Theodor, Dt. katholisches Schrifttum von Heute. Einsiedein-Köln. 

1936, 101. 1. 
35 Hardt, Geistliche Spiele, 289. 1. és 292. I. 
S8 Hardt, Geistliche Spiele, 302. I. 
37 Hardt, Geistliche Spiele, 284. '. 
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