Kereszté ny vé rtanú künnepei
Szent András-nap (november 30j

A

kereszté ny mitológiában Szent András Krisztus
követ ie - a tizenké t apostol egyike -, Keresztel Szent ]ános taní tványai közössé gé be tarto,
egyik els

Zott,

Az apokrif hagyomány szerint a Balkánon é s a Fekete-tenger mellé ké nté rí tett,í ey iutott el a szkí ták köZé ,
A római magisztrátus rendelkezé sé rePátre görög városban X aIakú keí esztle feszí tetté k, s róla kapta a nevé t az ú gynevezett Andráskereszt.
A potonyi horvátok legendája Szent András másod,
szoí i sZületé Sé t mondja el, amltvucseta Máriától gy jtöttem:
Egy asszonynak naqg lónga

volt.

]é zus é s Szent Pé ter a föId n jártában utazgatltt a viláqban_
Egqszer csak egq faluba órve száIlást ké rteh maguknak, é pp en-

nól az asszongnáL No, ftaptaft is szállást ójszahára, s szé pen leí eküdtek aludni .
András ]é zus apostola volt. T zben megé qett, cak a fehé r
máia lí aradt meg. Azt meq drtiqa ]é zusunk becsomagolta egy
zsebkendóne, Amiftor betórt az asszonyhoz a száIlásra moruJ,ta
neki , hogy oltlan helqre tegqe , nehogt1 valami megegqe a májat .
Reqgel majd elviszi oynan,
Ax asszlnv eq1 ládába tette a máiat, óm a nagyldny megé rezte az illatát, s nem volt nyugta mindaddig, mí q az é jszaha
í olaamán meq nem ette. Felkeltükkor ké i |é zus az asszlnut,
hogy adja vissza, amit tóle kapltt. Elmegy erre a ndié rt, de
nem talólja a ládában,
- Iaj - mondia -, drdga lstenem, é n nem találom sehol, eI-

tí í nthát,

Ké rdi a nagqláryt:
- Te nyú Itál volna hozzá, Iángom?
- |ai, anaám, ón ettem meq - wondja. - Az nekem, ú gy, de
ú ga illatoz,tt! Nem bí rtam már magam tovdbb tí rtdztetni, é s
szé pen megettem.

- Mit mondiunk mi most ennek az embernek?| Hát, el ftell
mondani neki az igazat|
Odamennek a kót 1övevé nqhez, mondja az asszonq:
- Hallja-e , az é n lányom megette a májat _ Naqqon illatozott
neki, é s megette- ] l van, n0. Nem ba1, ha megette - mondja neki ]fu,us_
ld vel, meg ahogy elórheatt az idí , a lánynak szüInie kellett,
ámde, fé rfivel soha nem volt dolqa|
Akklr ó'[z ketten - Ié zus é s Szent Pé ter - ismé t odamennek
hozzáluft. _. A faluba é rtle egtlenest ehhez, a nehik szillást adó
asszowlhoz mentek, Mondja az asszow!-.
- Iaí , szí vesen adné k most is szillást, de az é n láryom szüIni
fog, ftisbabdja lesz.
- Nem baj az, ha szüIni fog, nem jelent az semmit, Mi majd
seqí tsógí il itt maradunft - ruondia lé zus.
Reggel megszí iletett a gqermek, fiú volt. Am ]é zus tüsté nt
mondla neki:
András,

-
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fel é s gyere velünk!

Ahogq csaft ezeket kieitette a szdión, a gqermek erre felkelt, é s
elindult velük! Megköszönté ft az asszonynaft a száIlást, a lánynak meg hoqq meqette a máiat.
Í qq szí iletett ké tszer Szent Andrós. Equszer aftkor született,
amiftor az anuia megszülte, másodszor meq, amikor a lánq
m?qette a máiát, maid meqszülte And,rást.

A lány partenogenezis (szí iznemzé svagy szepl telen

fogantatás) utián SZüli meg Szent Andrást, akinek hasonló születé sé r ] tudnak a szerbek is. vé lhet en más
né pek legendái szinté n megemlé keznek róla.
A té li ünnepkör a legtöbb helyen András apostol é s
vé rtanú november 30-ai ,,é gi szüJeté snapjával" kezd ,
dik, A né phit a szentek ünnepeinek mágikus varázser t tulaidoní tott, é s mivel András eredeti jelenté se:
fé rfi, fé rfias, ez az eladó lányok számára az egyik legfontosabb fé rjjósló alkalom. Szinte mindegyik somogyi faluban, városban ismernek valamilyen ,,andrásoló" szokást, A mesztegny i lányok a következ versiké t
mondják:

Áqyamba lópijk,
Szent Andrást ké röm,
suqiad möa az é ijel,
ki liissz mald a fé rjem.

A somogyi magyar é s horvát Iányok párnájuk alá gatyát vagy fé rfiinget tettek, elaIvás el tt kiIencszer
megforgatták a párnái, a Vörsiek ráböltöltek
varázsformulában l

s hittek a

Aki b tül András napfuán,
vólegé nt lát é ccakáján

_

A bácskai bunyevác lányok tavaszi hidas-iáté kát (labirintus-táncát) é nek kí sé ri,amelyben András szüieté sé r l esik szó, ám maga a játé k is a sZületé St szimboIizálja.
Szerbiában ú gy tartják, hogy Szent András n sté nymedvé t nyargai, akit kí gyóval szerszámoz fel, egyben
neve napján november 30-án kukoricát f znek a medvé knek, hogy ne bántsa az embereket, Szent András a
pásztorok é s az állatok vé delmez je, mí g az oroszoknál az államiság, a haditengeré szet, Kiiev é s
Novgorod patrónusa,

Szent Borbála
A dé l-zalai horvátok

(december 4.)

Tótszentmártonban balladában,
vallásos é nekben é s egy apokif imádságban vé dele,
mé rt fordu]nak kedvelt Vé d szentiükhöz, a vé rtanú halált halt Szent Borbálához, akit a IV század elejé n
Egyiptomban, kereszté nysé ge miatt kivé geztek. AZ
apokrif irodalomban Borbála (a görög nyelvben neve
,,idegen n t" jelent) a gazdag Dioszkorosz lánya, A zalai
horvátok balladájában t a császári udvar iegel kel bb

szóló tótszentmártTri bal]adát é s a másik ké t né pi vallásos szöveget is RoleÉ lvánné mondta el, A szent leA ké r k azonban mind pogányok, mí g Borbála ke, gendála é s Vé rtanú Sága a Vallásos emberek okulásáreszté ny, aki elhatározza, hogy meg rzi szú zessé gé t. ra törté nik, egyú ttal Borbála az, aki a Jegnagyobb
Apia egy tornyot é pí ltet,ahova bezáratja leányát vé gveszé lyben* t zben é gé s,ví zbefú lás eseté n megkí mé lve a ké r k ostromától, A Szent Borbá]áról
sem hagyja magára a baibajutottat,
ifia ké ri felesé gül, mí g más legendák szerint szé psé ge az

öSSZeS egyiptomi ifjú szí vé tlángra gyú jtia.

sveta Baí bara
Kriienihi dragi,

d,enes

szent Borbála
posluhnite

Drága kereszté nyeh, hallgassatok ma nim
Milyen csod,ás hí rt hlzok né htek itten é n:

Kaftove vam nosim glase iudovite:

Dijashoro sam ieno ier imal je,
nili v ie na svdu zivcti W dai?_

Ám a világon é lni mé gse haqaia

Od mlade mladosli zval ju je Barbara,
Koiu iiinel deti turen zazidati,

s

Dí oszkarosznak csak egq lednqa vaggon,

^l

Kitsinq kora óta Barbaránaft

Zapre nju d,ok pravu veru d.Oteptuti,
Ter se bu morala balvanom fklanjati.

se

Foqadván ké rfié t maid atuai szóra,
császár udvarának leqnemesebb ií iát,

za nií tar neie,

Ám Barbarának ez semmiké pp se tetszett,
S ataiának vdlaszát ekhé ppen mondia.

Ter ocu svojemu ovako mu reóe:
,,Ti me tru.ai, 1tec, zeti zaruinika,

,^taám, te rám eróltetnód akarat\d,,
Leoaek é n mátkája a nemes ií j nak,
Kí vánld tólem báIuinqok inádását,
Azok rossz szellemek, ós szarvuk is vagqon.

V casarlvem dvoru pewog dvorjanika,
Ti me trucai,ltec, mllit krive boge,
Ki imail kakti hudi duhi
roge_

-

Mora ja ne zemem, nit m\lim tve b1qe,

Al po nli' duí ice ido v

Nem megtteh é n fé rihez, nem imádom ófiet,
klheftet a pokolba viszik|.
Haldlomiq inkább h leszek hitemhez,
lqaz hitemhez, haldlon ónljáiq|"

Akik a

pekel noqe|,

Hotu ja do smrti pravoj veri stati
koloj sem q}tova d0 smrti 1pstati|"

Y

Borbáláról szól egy másik legenda is, Ebben, apja beárulia aZ egyiptomi prefektusnál, aki a fogadaimat tett
szüzet kegyetlen kí nzásnak vetieii alá (a többi között
suszterké ssel levágiák a mellbimbóit). A szenved
Borbálát Jé Zus Krisztus a b rtönben meglátogatja é s
megáldoztat|a, Ezé rt rendelkezik azokkal a különleges
ké pessé gekkel, hogy a nehé z helyzetben lé v kereszté ny embert megmentse attól, hogy áldozás né lkül
haljon meg, Borbála a börtönben zsoltárokat é nekel,
mire a felb szü]t Dioszkorosz saját kez leg levágja 1eánya fejé t.
Egy tótszentmártoni horvát apokrif ima tanú sága
szerint a szüzessé get fogadott Szenl Borbála ]é zus jes elnyeli jutalmát, A mennyországba kerüIve, ill tlzó rózsahónt é s violaké nt a haldoklóh seqí tsóqé re bsz.

gaesé vé lesz,

Rodek lvánné harmadik horvát nyeiv , né pi ihleté s vallásos é neké ben Borbáia |é zus jegyese, aki olu

tiszta mint a liliom, feláIdozta testé t é s é leté tlstennek, a hozzá
enqem gqónás né IküI meghalni, / 1em a t zben elpusztulnom,
Sem a ví zbe í ú Inom- -."

forduló ember ezeket mondja imájában, ,§e haggj

hí s)ta,

tornalt é pí ttetett, 1da bezáratta,

Hoqq feledné eI iqaz hité t lttan,
É sbálváryoknah fejé t meqhajtja ntromban.

Pak njoj otec veli zeti zaruinika,
Cesarovem dvoru pervoga dvorjanika,

Al tu Barbara

t.

l

Szent Borbála ku]tuszának meglé te kimutatható a
magyaroknál, franciáknál, né metekné l,görögökné l é s
más né pekné l is,
A zalai horvát falvakban a köszönt k, neve napján
(december 4-é n) a karácsonyi köszönt
formulákhoz
hasonló szövegeket mondanak - állatszaporulatot,
termé nyb sé get, sok pé nzt é s Ié leküdvössé get kí vánva a háziaknak.
A nyugat-magyarországi horvátokná] Borbála fehé r
ruhás n alak, aki a gyermekeknek ajándé kot, a háziaknak meg szerencsé i hoz, Szemé lye összefonódik a görög pogány kor va]lásának alvilági istenn je, Hekaté
alak|ával,

A zalai hoí vát imádságokhoz hasonlóan a

hazai,

Dráva menti horvátoknál Borbála é s Sz z Mária egy
szárnyas angyal kí sé reté ben- szárnyai alatt - a meghalt lelkeket vezeti a tú lvilágra, a világ közepé n lé v
mennyországba, ahonnan minden 1ó ered, Oda hát,
aho| a leIkek ö,ök e|eter kapnak,

Frankoücs György
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