
A vallásos népének és élete több tudomány érdeklődésének is homlokterében áll,
egyúttalazokhatáráraisesik.Azenetörténettörténetiségében,fejlődésébenvizsgálja,
eredetét,keletkezésénekkörülményeit,rétegződésétkutatjaarendelkezéséreállófor-
rásokból.ezafajtakutatásatöbbirokonzeneiműfajjal,azenetörténetikorszakoknép-
éneket is befolyásoló sajátosságaival együtt, azokba ágyazottan foglalkozik vele. Az
ezzelfoglalkozómunkák(pl.Papp1990,160–186.p.;Bárdos–Werner1990,91–95.
p.)mindegészenakoraiszázadokigvezetikvisszatörténetét,ottkeresikgyökereit.Az
elsőfontosfordulópontotalatinnyelvűgregorián„uralmának”16.századimegrendü-
lésejelentette,mertennekintézményei,akolostorok,püspökiszékhelyektörökkézre
kerültek.PárévtizeddelkésőbbPázmányPéternevéhezfűződikaliturgikuszeneelső
egységesítő szándékú megreformálásának terve. 1629-ben esztergomi érsekként a
nagyszombatizsinatonelfogadtattaazún.rómairítustakorábbiesztergomirovására,
aszájhagyománybanvagymásoltkönyvekbenélődallamokhelyettakönnyenbesze-
rezhető szertartáskönyvek dallamait. Zeneileg, dallamok tekintetében ezt követően
magyarországonapentatóniadominanciájátadiatonikushangrendszerváltottafel.Az
anyanyelvű népénekek terjedését ez teljesen nem akadályozta meg. A gregorián a
kolostorok zenéje maradt. Az anyanyelvű éneklést később is csak a szertartások,
főkéntazénekesmisealatttiltották,másalkalmakkorésazokelőttvagyutánélhetett.
oláhmiklósesztergomiérsekolyanszempontbólemeltefelezeketakorábban„meg-
tűrt” énekeket, hogy azokat, amelyeket több száz éve énekeltekmár, engedélyezte.
Szükségisvolterre,hiszenareformációnakazanyanyelvűséglegfontosabbeszköze,
terjedéséneksegítőjevolt.Halaszthatatlannáváltazilyenszempontokraisfigyelőéne-
keskönyvösszeállítása.eztmegelőzteamiserészekmagyarnyelvűbevezetése1674-
ben.(Papp1990,160–170.p.)

„...azállandómiserészekmagyarnyelvűéneklésétkétségtelenülvisszaélésnekkell
tekintenünk,amelyapasztorációmindennapigyakorlatábanahíveknektettnagyfokú
engedménynekszámított.”(Papp1990,162.p.)Anépénekfellendüléséreazenetör-
ténészekcsaka17.századiadatokból,forrásokbóltudnakkövetkeztetni.Az1651-es
évegykülönösenfontosidőpont,azelsőnyomtatotténekeskönyvmegjelenésénekéve.
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ACantus CatholicitSzőlősyBenedek jezsuitaszerzetesszerkesztette (Schram1958,
17.p.).A18.századvégéigmégnégykiadásban jelentmeg,pl.1674-benkassána
Cantus Catholici Latino–Hungarici.kájonijánosferencesszerzetes1676-banmegje-
lentgyűjteményének,aCantionale Catholicumnakisaezvoltalegfőbbforrása.erdélyi
kéziratosénekekbőlissokkerültbele(Papp1990,160–176.p.).Amaiún.közismert
énekektetemesrészeisebbőlaforrásbóltáplálkozik.Amai,mindennapokvallásgya-
korlásáraisszántima-ésénekeskönyvekben,karénekeketisközlőimakönyvekbenis
sokolyannépénekvagyfeldolgozásszerepel,amelynekforrásaaCantus Catholici;az
imakönyvek szerkesztői az adott ének forrásait mindig fel is tüntetik (pl. Bárdos–
kertész–koudela1935;Bárdos–Werner1990).

ezekaz imakönyvekanépénekfogalmaalattakövetkezőketértik:„egyházinép-
énekekazokamagyarszövegűszentdalok,amelyeketahívőkkülönbözőistentiszte-
letekenunisono(egyhangon)énekelniszoktak.”(Harmat–Sík1993,Xii.p.)

Tehátazegyházzeneikutatásnemegyszer–főlegakorábbiszázadokesetében–a
hivatalosrendelkezések,zsinatihatározatokáltalmegregulázottműfajtlátjabenne.

kifejezettenanépének történetévelSchramFerencmunkája foglalkozik (Schram
1958.).nemcsupánazsinatihatározatokat,amegmaradtforrásokénekeitrendsze-
rezi,hanemalegfontosabbszerzőkéletrajziadataitisközli.Akötetétzáróelemzésben
minden–aSzent vagy, Urambanszereplő–egyesénekzeneieredetétközli,verstani,
zeneiformaielemzéstkészítróluk.

másikoldalrólközelítanépénekhezanépzenekutatás;anépdaltestvérekéntkeze-
li, változatképződését, születését és eltűnését, kiszorulását vizsgálja. Az ilyen szem-
pontúkutatáseredményeileginkábbegy-egyjellegzetestípushozkötődnek,pl.mária-
énekekhez,virrasztóénekekhez(volly1982;czövek2002).mindezideigkevésolyan
munkaszületett,amely–külsőválogatásiszempontoknélkül–teljességébenvizsgál-
náegy-egyközösségnépének-repertoárját.Anépzenekutatásmásműfajokkal foglal-
kozómunkáiraisigaz,hogyleginkábbegy-eggyel,esetlegvalamennyi,anépzenefogal-
mátmégkimerítőműfajjalfoglalkoznak.vannakugyanazegyéniségkutatóiskolának
széperedményei,ámateljesrepertoártazokszinténanépdal(máskornépmese,nép-
költészet)fogalmánakkereteinbelülértelmezik(pl.Barsi1992;B.kovács1994).

vargyaslajosájimunkájamáigszinteazegyetlentudományoseredmény,amelya
teljesrepertoárt–egyegésztelepülésrenézve–komplexitásában,népzeneiszűkítés
nélkül értelmezi (vargyas 2000). lanczendorfer Zsuzsanna egyetlen személy teljes
folklórtudásánakfeltárásával,közlésévelkövetieztazirányt(lanczendorfer2007).

Afolklórkutatássokatfoglalkozottmindanépénekkel,mindavallásosnépélettel,
deakántorokműködésére–nemalaptalanul–úgy tekint,minta folklórt „felülről”
befolyásolójelenségre.

„Anépvallásosénekei(éshangszeresdarabjai)részintfelülrőlmegszabottformá-
ban,papvagykántorvezetésével, illetve jelenlétébenszólalnakmeg, részintegyházi
szertartáselőtt,utánvagyszertartásonkívül,teljesenpapéskántornélkülhangzanak
fel.ezutóbbialkalmakdallam-éshangszeranyagukkalegyüttszervesenbeletartoznak
a nép hagyományába. (…) érdekes kivételként ismerünk kántori néphagyományt is:
Szögedébenésegyesdél-dunántúlifalvakbanpéldául, jónéhányévtizeddelezelőtta
népelvártaakántortól,hogykarácsonyéjfélkor,közvetlenülamiseelőtt »dudáljon«,
azazdudautánzómotívumokatdudaszerűkísérettelorgonáljon.miseutánanépmeg-
tárgyalta,kiértékelte,milyen»szépön dudált a mestör«.eztazalkalomhozkötöttzené-
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léstsemmilyenfelsőbbegyházirendelkezésnemírtaelő,kántoroksemkottázták le,
„szájhagyomány”módjáraéltésöröklődött.”(olsvai1998,508.p.)

Avallásinéprajzönállósulásávalpárhuzamosankaptaknémifigyelmetazokakán-
torok, akik az egyháznak mint hivatalos tényezőnek mintegy ellenében működtek.
SeresAndrásésGazdajózsefmáraz1990-esévekelejénfelhívtákafigyelmetazilyen
moldvai csángó kántorok működésének sajátosságaira (Seres 1991, 222–224. p.;
Gazda1991,225–226.p.),majd1997-bennapvilágotlátottTánczosvilmostanulmá-
nya a hasonló funkciójú csíksomlyói búcsúvezetőkről (Tánczos 1997). A nyomtatott
kiadványok és az élő hagyomány viszonya vizsgálatának fontosságát emelte ki – a
reformátusnépivallásosságkapcsán,demásra isérvényesen–Szacsvayéva írása
(Szacsvay1991.)

Barna Gábor 2009-ben megjelent munkája az óbecsei, kunszentmártoni mezey
kántordinasztia tevékenységét tárja fel.Azénekszerzőmezeykántorok„…munkássá-
gukkaladél-alföldikatolikusmezővárosokparasztpolgár lakosságának igényeit szol-
gáltákki,alkalmazkodvavallásoséletükhelyihagyományaihoz.egyolyanénekesgya-
korlatot alakítottak ki, amelyhez nagyobb zökkenők nélkül simult a Tárkányi–Zsass-
kovszkyénektár.A20.századelejénektemplomiénekrendjeekettő,amezey-énekek
ésaTárkányi–Zsasskovszkyénektárötvözetéből jött létre.ezazénekgyakorlatnem
közösségivolt,hanemegyéni:elsősorbanakántorénekelt.ebbeanépbekapcsolód-
hatott,haakartéshatudott.Anépszerűségokapediganagyfunkcionálisalkalmas-
ság volt: amezey kántorok jól kiszolgálták a korabeli templomi, temetői liturgiát, a
búcsújárásokatsamagánájtatosságokat.mindezpedignáluknagyszakmai,szemé-
lyes felkészültséggel, jó énekhanggal párosult.” (Barna 2009, 467.p.) Barna Gábor
munkájábólmegismerhetőazafolyamat,annakegyváltozata,hogyantudbekerülnia
gyakorlatba, használatba, széles körben használt imakönyvbe, énekkönyvbe egy-egy
egyénialkotás,sazegyházizeneesetébenmilyenszűrőkön(hivatalosegyházibíráló-
bizottság)kellátjutnia.

Aközösségekéskántoraik,kántortanítóikközöttiviszony–bizonyáraamezeykán-
torokeseténélkisebbmértékben,demégishosszúideig–élőnyomothagyanépének
azeneivallásosságvagyvallásoszeneiségközösségigyakorlatában.írásomcéljatulaj-
donképpenennekvizsgálataa20.századiBaracán.

ezareformátusfalvakkalkörülvettkatolikusgömöri településa20.századköze-
péigsajáterejébőlnagyonrendezett,szervezettkeretben,azállamiésegyházielőírá-
sokhozisigazodvaéltemegvallásosságát.Azazótafolyamatosanapadószervezőerő
(és létszámábaniscsökkenő, illetvekicserélődővallásosközösség)egyikkései,„túl-
élő”jelenségeamaitemplomiénekesgyakorlat.

TrelajGézakántortanítóaTárkányi–Zsasskovssky-féleKatholikus Egyházi Énektár
belsőborítójáramegválasztásakor,1935-benfeljegyezteelődeinévsorát.Bejegyzése
évszámoknélkülközlianévsort,forrásranemhivatkozik.Akövetkezőneveketörökí-
tettemeg:

„kántortanítóknévsora
1.Törökjózsef
2.mohácsistván
3.lehoczkyistván
4.derbészjános
5.mandolaFerencz
6.opelczBalázs
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7.kollarcsikGéza
8.BencsikGyula
9.Biátjenő
10.Halkovicsjózsef
11.Bohonlajos
12.mártonffimárton
13.lőrinczAlbert
14.Breznayrózsika,helyettes(lőrinczAlberté)
15.TrelajGéza1935.aug.18-án
16.FülekyGyula,helyettes(TrelajGézáé)
17.koóselemér
Feljegyzé:TrelajGéza1935.aug.18-án”
A névsort záró koós elemér nevétmár őmaga jegyezte fel, nem Trelaj Géza, ő

ugyanis1950-benelköltözöttBaracáról.Az1950.október27-énelhunytSándormargit
voltazelső,akitkoóselemértemetett.2

Afeljegyzés1917-telkezdődőenkiegészíthető,évszámokkalpontosíthatóaziskola-
székijegyzőkönyvekből.3 ezekközülazelső1917.szeptember25-énazoktóber1-től
máléra(amaimagyarországiSerényfalva)távozóBencsikGyulajavadalmainakátadá-
sárólkészült.nagyjábólegyévigbizonyáranemműködöttmegválasztott,állandókán-
tortanítóBaracán,mertaz1918.július15-énkészültjegyzőkönyvbenaztrögzítették,
hogy az állást kétszer ismeghirdették: 1917. október 11-én anépnevelőben, 1917.
november24-énanéptanítóklapjában.Apályázathatáridőnbelülugyaneredmény-
telenvolt,deazontúl,1918.július4-énBiáthjenőjelentkezettazállásra,akit–miután
bemutatta „kántori jártasságát”–az iskolaszékmeg is választott.Biáth jenő1922.
június29-énmégBaracárólmentszlováknyelvtanfolyamra,majd1923.október28-án
Guszonáraköltözött.ugyanezenévnovember8-ánkitűztékazújtanítóválasztásnap-
ját, november 22-re. A választásról készült jegyzőkönyv 5 pályázót említ, akik közül
négy visszalépett, de a kiskovácsvágási Halkovics józsef december 3-án, a hajnali
misénbemutatkozott,megisválasztották.1929tavaszáigműködöttBaracán,április
14-én,május1-jeihatáridővel lemondottállásáról. Az iskolaszék1929.május15-ét
tűzte ki az új pályázók számára beadási határidőként. mivel hónapokig nem akadt
jelentkező,1929.október7-énkibővítettékalehetségespályázókkörétnyugdíjasokkal
éstanítónőkkel.1929.november5-énBohonlajostválasztottákmegkántortanítónak,
debizonyáracsakrövididőre,mertaz1930.július6-ijegyzőkönyvaztrögzítette,hogy
senkinemjelentkezettapályázatra,ezértannakhatáridejétkétszerismódosították,
előbbaugusztus3-ra,majdaugusztus31-re.mártonffymártonmegválasztásárólnem
kerültelőjegyzőkönyvibejegyzés,majdcsaktávozásátjegyeztékfel,1932.április4-én.
1932.április28-raújpályázatotírtakki.1932.június30-ánivanitsAndortválasztot-
tákmeg,deővisszalépett,őrsújfaluratávozott,végüljúlius12-énlőrinczAlbertlettaz
új kántortanító. 1933. augusztus 1-jén katonai szolgálatra ment, ezalatt – az
1933–34-estanévben–Breznayrózsahelyettesítette.Azegyházhatóságnemhagyta
jóváBreznayrózsaállandósítását,1934.január19-énaziskolaszéketúj–okleveles
–kántortanítóválasztásáraszólította fel.miertuszBerta jelentkezett,őtválasztották
meg.lőrinczAlbertbizonyáravisszatértkatonaiszolgálatáról,ámaz1935. július7-i
jegyzőkönyvarrólszól,hogynemnyilatkozik,hosszabbidőretervezi-eállásátmegtar-
tani.végüllőrinczAlbert1935.augusztus23-ánSőregre távozott.1935.augusztus
18-ánhatjelentkezőközülTrelajGézátválasztottákmegkántortanítónak.1937.szep-
tember 26-án katonai szolgálatra ment, ezalatt Füleky Gyula helyettesítette. 1938.
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november17-énállásábavisszatért.TrelajGézavoltBaracánazutolsóválasztottkán-
tortanító. írott forrásoknemállnak rendelkezésre távozását illetően, de a falubeliek
emlékezeteszámontartja,hogy1950-igműködöttBaracán.

ezazidő,tizenötegyhelybentöltöttévmáresélytjelentettarra,hogyműködésea
közösségiéletbennyomothagyjon.Az1950-esévekbenkezdődőnagyfokútársadalmi,
politikai átalakulások a falusi közösségek önállóságát semmiképp nem erősítették.
Baracánezkülönösenígyvolt,hiszenközigazgatásilagFügéhez,gazdaságilag(aszö-
vetkezetmegszüntetésétkövetően,államigazdasággáalakításával)Bátkáhozcsatol-
ták.Ajegyzőkönyvektanúságaszerintazösszehangoltanműködőiskolaszékismeg-
szűnt,ezutánafalusohanemválaszthatottönállóankántortanítót,tanítót.Baracater-
mészetesenabbanazidőbeniszsákfaluvolt,eztazelzártságottovábberősítettékezek
az intézkedések, nem került a fejleszthető települések csoportjába. Az egyházilag
korábbanközponti,parókiásfaluaz1950-esévektőlazidehelyezettplébánosokszá-
máraisinkábbszáműzetésükhelyevolt.Akorábbiszabályozottság,rendezettségazon-
bankorántsemszűntmegegycsapásra,„csak”elindultahanyatlásfelé.ezúttalnem
aplébánosokműködésérekoncentrálok,detémámszempontjábólsemmellékesaz,
hogybárnemtudtakolyanhatékonyszervezőmunkátkifejteni,mintaz1950-esévek
előttműködőelődeik,afaluhozzájukvalóviszonyulásanemváltozottmegegyiknap-
ról amásikra; a tanítókkal együtt a közösség legtekintélyesebb tagjaimaradtak. ez
csakaz1980-asévekvégénkezdettmegváltozni,mikoraBaracárakinevezettplébá-
nos nem költözött a faluba. A tanítók szerepének fontossága az egyházi életből a
közösségiéletmástereiretolódottát,deazőpresztízsüklényegébenamainapignem
változott,nohaaközösségmagaerősenátalakult.

Az iskolaszéki jegyzőkönyvek (más, ezúttal nem érintett tények, jelekmellett) jól
érzékeltetik,hogyakésőbbpusztulásraítéltfalukorábbanrészevoltegynagyobbható-
körűvérkeringésnek,desorsárólmagadöntött,kántortanítótmagaválasztott.olykor
hiányoztaka jelentkezők,olykorhatan isakadtak,deaz,hogymegválasztásukkörül
nemvoltakkülönösebbviták,jelzi,hogyaziskolaszékésazegyháztanácstagjaihatá-
rozott ízléssel, konkrét elvárásokkal szemlélték őket, mondhatni, nagyjából azonos
értékrendetvallóközösségként,illetveannakképviselőjekéntnyilvánultakmeg.Ajegy-
zőkönyvek arról nemszólnak,mely szempontok voltak egy-egy választásnál amérv-
adók, de az emlékezetben éppen Trelaj Gézamegválasztásának részleteimaradtak
megelevenen,hiszenamailegidősebbnemzedék,a80.életévükkörüljáróképpaző
„kezealatt”jártakiskolába.őkfogalmaztákmegaztisBaracáról,hogy„sokatköszön-
het a jó papoknak, kántortanítóknak”. 1935-ben lényegében a kántortanítói állásra
jelentkezőkmindmegfeleltekakövetelményeknek,avisszaemlékezésekszerintTrelaj
Gézaazzalszerzettelőnyt,hogyőtudottalegtöbbmária-éneket,őénekelteazokatleg-
szebben. Tizenöt éves kántortanítóiműködésének egyik sikere volt, hogy az iskolás
gyerekekbőlésfiatalfelnőttekbőlnégyszólamúműveketismegszólaltatniképeskórust
szervezett.Azeneiízlést,azéneklésgyakorlatát,atisztaintonációterősítettékazolyan
alkalmak is,mint a karácsonyi pásztorjáték vagy a húsvéti passió. ezek szerepeit a
„tanítóúr”márazegyéniadottságokismeretébenosztottakiévrőlévre.Tisztaéneklé-
se és megbízható, az énekhanghoz igazodó orgonajátéka a szentmiséken az évek
soránodahatott,hogyanépénekekelőadásmódjaBaracánegységesült.
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1. kép. A„tanítóúrék”falusiakkörébenaz1940-esévekben,Baracán.Balróljobbra:
Gecse istván Zoltán, Trelaj Géza, cs. koós istvánnéGecseregina, cs. koós istván,
TrelajGézánéTomasekAnnamária.(ismeretlenfényképészmunkája,afotómagántu-
lajdon:dr.SzalayZoltán,kassa.)

ezazegységeshangzásszintenapjainkigmegkülönböztettemásoktólabaracaiasszo-
nyokat.Hatöbbenismentekmásikfaluba,városbapéldáulbúcsúimisére,temetésre,
a többi éneklő közül kihallatszott az ő egységük. nem a hangerejüknél, hanem az
együtténeklésüknélfogvakülönültekel,összeszokottságukakkoriskitűnt,hanagyobb
tömeg részekénténekeltek.Azegységeshangzásmindenbizonnyalazzalmagyaráz-
ható, hogy azonos zenei gyakorlatba nevelődtek bele, ugyanahhoz amértékhez iga-
zodtak.Azénekrepertoártekintetébenishasonlóahelyzet.Az,hogyafalumellőzött
település lett,hátrányamellettelőnyt is jelentett:nemvoltszemelőtt,nemfigyelték
meg,nem tartottákkülönösebbenszámon,nemszámított. Azegyházi ünnepek tere
megváltozott,beszűkültugyan,devalamilyenformábanmindegyikfennmaradt–zenei
anyagávalegyütt.Amainapigeztazeneirendetkövetikamamárnagyonkorostemp-
lomjáróasszonyok.ezazeneirendmintegy500darabbólállórepertoártjelent,ame-
lyekmindegyikéhezbiztos tudáskötődika tekintetben,hogymikor,milyenünnepen,
milyen alkalommal szólalhatnakmeg. ez nem jelenti azt, hogyminden templomjáró
500éneket ismer,deösszeadvavalamennyiük tudását,ennyibőlállakészlet,ama
működőkántorvalamennyitismeriésalkalmazzais.

Abevezetőbenmáresettszóarról,hogy1950-igképzettkántortanítókműködtek
Baracán,attólkezdveazonban„amatőrök”látjákelakántorimunkát.(Akántortanító
munkaköre,mintmásutt,Baracán is kettészakadt.) Az1950-ben távozó TrelajGéza
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helyétaszéporgánumú,tisztánéneklőkoóselemérvetteát,akiazonbannemtanult
zenét.Hallásután tanultmegorgonálni, játékasorán–azemlékezetszerint–nem
használtpedált.kottátolvasniismegtanult,deazorgonáraírottkottáknakisinkább
saját olvasatát szólaltatta meg: a dallamot akkordkísérettel játszotta. mivel kántori
munkájátjavadalmazásnélkülvégezte,hozzákellettaztigazítaniaamunkahelyedik-
tálta rendhez. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy feladatai családjában hamarosan
megoszlottak, leginkább a halotti búcsúztatók írását, éneklését, tehát a temetések
kántorifeladataitfelesége,Herczegerzsébetvetteát.koóselemér1976-banbekövet-
kezetthaláláigműködöttkántorként,feleségemégaz1980-asévekbenis,míggyer-
mekeivel együtt el nem költöztek Baracáról. koós elemér iskolásként is Trelaj Géza
tanítványavolt,tehátabbaazegyházizeneihagyománybaszületettésnevelődöttbele,
amelyneka„tanítóúr”egyiklegerősebbformálójavolt.Haazeneialapokatnemtudta
isátvenni tanítójától,aztsokszorvoltalkalmahallani, ígymegtanulni is,hogyankell
hangzaniaatemplomiéneknek.különösfigyelmetfordítottamegfelelőhangfekvésre,
hangmagasságra, tehát arra, hogy a lehető legtöbb ember tudjon vele énekelni, ne
legyenazénektúlmagasanvagy túlalacsonyan.TrelajGézátkövetteabbólaszem-
pontbólis,hogyvezetteazéneket,avallásosközösségahhozhozzáisvoltszokva,hogy
azeneivezetésakántor(nemmásénekes,előénekes)feladata.mivelavallásgyakor-
lás–mintkorosztályábólBaracánszintemindenkinek–életetermészetesvelejárója
volt,anépének-repertoáregyébkéntissajátjávávált.Zeneiműködéséttehátekétbiz-
tos pontra – elődje zenei vezetésére és közössége repertoárjára – tudta alapozni.
népszerűsége, elfogadottsága természetes következménye volt annak, hogy ízlése
ugyanonnantáplálkozott,mintaközösségé,amelynekigényeitkiszolgálta.

Halálautánavallásosközösségenbelülmármegszokott,elfogadottdologvolteza
fajta„zeneiönellátás”.Abaracaiplébánoskörzetében,tehátafiliálisFügében,aszom-
szédosreformátusfalvakkatolikusainakkörébenatemetésekentovábbraisfelesége
láttaelakántori feladatokat,dea templombanfokozatosanama isműködőGecse
Zoltánvetteátfeladatkörét.Ajelenlegikántorsemtanultzenétiskolaikeretekközött,
deelődjéhezhasonlóanavallásosnépéletzeneirészébeisbelenevelődött.Akántori
munkátősemakottaolvasásésazeneelméletelsajátításávalalapoztameg,hanemaz
élőgyakorlatmegtapasztalásaútján.Az1970-es,’80-asévekfordulójánapolitikailég-
körmárrákényszerítetteaközösségeketarra,hogymegőrzöttvallásosságuknaknyíltan
nekeressenek„hivatalos”támogatókat.ezértisfogalmaztákmegegyfajtabüszkeség-
gelBaracánatanulmányomcíméülválasztottmondatot,hogy„ittidegenkántorsose
énekelt”.Azzal,hogymáramásodikkántornemzedéklépettnemhivataloshivatalába
„önerőből”,aközösség–méghavitathatószínvonalonis,de–magaoldottamega
korábbankívülről,felülről irányítottfeladatellátást.ezzelbizonyosnézőpontbólvallási
emelkedéstprodukáltavallásosélethanyatlásánakéskorlátozásánakévtizedeialatt.

Amaisműködőkántormindrepertoár,mindstílustekintetébenugyanúgyaz1940-
es évek gyakorlatához kötődik, mint elődje. Az 1970-es, ’80-as évek templomjáró
közösségénekmeghatározóiazokazidősebbasszonyok,kisebbrészbenférfiakvoltak,
akikugyanebbeagyakorlatbanevelődtekbele, tehátazegyüttműködéstermészetes
módontudotttovábbélni.emellettaszocializmusidőszakábanakörnyékbelinagyobb
plébániákishasonlókántorokkalműködtek.Baraca–mintavilágizene,acigányzene
éscigányzenekaroktekintetébenis–többkántorműködésikörénekispereméreesett.
A lakodalmak, bálok, búcsúkmind a Balog-völgyi,mind a vály-völgyi, sőt a tornaljai
cigányzenészeketisvonzották,mindenemlítetthelyrőljártakBaracáramuzsikálni.Ha
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ittnemműködöttvolnakántor,bizonyáraa temetések ishasonlóanalakultakvolna.
Barthaelek1995-benmegjelent,halottibúcsúztatókkalfoglalkozóúttörőmunkájából
kirajzolódnakakántorikörzetek.Arimaszécsi,tornaljai,dereskikántorokbúcsúztatói
közöttcsakegyetlenbaracaiakad(Bartha1995,ii.94.p.).

közbenakörnyezet,afalutársadalma,etnikaiösszetétele,életképessége,megíté-
lése a környezet részéről,megélhetési lehetőségeimind-mind erősenmegváltoztak.
TalánéppenBaracahátrányoshelyzetevoltaz,amiennekazeneigyakorlatnak,fenn-
maradásánakkedvezett.Atelepülésnemvoltolyanfontosazállamhatalomszámára,
hogykülönösebberőveltiltottavolnaatemplombajárást.Azegyházihatóságnakpedig,
mireaz1990-esévekkelvisszatérhetettaszabadvallásgyakorlás,szinténjelentősebb,
nagyobb népességű helyekre, azok hivatásos (kántori) ellátására kellett fordítania
figyelmét. Baraca a plébánosok számára elzártsága, kicsisége miatt továbbra sem
vonzóplébánia;masem:mindezideignemakadtplébános,akiformálóerővelfogott
volnahozzáazegyházizeneiéletszervezéséhez,ígyazBaracánavallásoséletfolyto-
nossággal,állandósággalleginkábbjellemezhetőrésze.kántoraévtizedekótajuttatás
nélküllátjaelönkéntvállaltfeladatkörét.

Aszentmisékzeneirészénekmaisazorgonaafőszereplője.építéséről,koráróla
plébániaiirattáranyagábanbukkanhatunkeligazításra.1885-bena„rendkívülikiadá-
sok”közöttszerepel „orgonaátalakításpüspökiengedéllyel”,azerrekiadottösszeg
pedig74frt.ezabaracai templom1808–1899közöttvezetettszámadáskönyvében
szereplőbejegyzésutalarra,hogyatemplomnakajelenlegi,az1910-esévekbenépít-
tetettelőttisvoltorgonája(rationeseclesieBaracziensis…).Ajelenlegiorgonávalkap-
csolatbanazorgonaépítőcégésaplébániaközöttfolytatottlevelezésnyújttámponto-
kat.1913.június24-énkészítetteelriegerottóorgonagyáraabaracaiorgonaépíté-
sénekköltségvetését(Spisy–opravyorgána,1913.június24.).1913.július9-énkelt
levelébenriegerottócs.éskir.orgonagyáranevébenGaraij.küldöttleveletorgona-
építésügyébenFőtisztelendőHegedűsjánosplébánosnak.Aplébánosjúlius6-ánkelt
levelére válaszolvamellékeltea szerződést is. Felhívtaamegrendelő figyelmétarra,
hogy„…anémasipokkaldiszitettjátszóasztalönköltségtöbblete120.-korona,amely-
ből legjobbakarattalmitsemengedhetek.Anémasipokatamellettdisziteniésara-
nyozniiskell,tehátanémasipokkaldiszitettjátszóasztallalkészitendőorgonaáravál-
tozatlanul3000.-korona,melynekelfogadásátannálisinkábbkérem,mertezateljes
áradiszesműértéppenakonkurrenciáravalótekintettelalehetőlegminimálisabbra
lévénmegszabva,aztnemredukálhatom.”(Spisy–opravyorgána1913.július9.)

Azorgonaeliskészült,maisolvashatórajtaariegercégjelzése.opus-számotis
kapott:1940.

1930.október25-énbukkanfelakövetkező,orgonávalkapcsolatosfeljegyzés,a
kiadásokközött:azorgonatisztításaéshangolása.Akiadásösszege500korona,meg-
jegyzésselszerepel:engedélyrozsnyó4456/930(kézinapló1930/23.bejegyzés).A
ma is használatban levő,működő orgona szekrényének oldalára ceruzával írott fel-
jegyzésekárulkodnakakésőbbifelújításokról.„Tisztítva1933nov29”;továbbá:„Fügei
templomorgonája/1937decz8ánatemplommal/egyszerrelett/fölszentelve/és
ugyanekkor/riegerczég/átjavítottaez/orgonátis./Hegedűsjános/plébános/
alatt”;valamint:„Tisztítva/1964/rákayAndrás/plébánosalatt”.
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2.a, b, c kép. Azorgonaépítésnéhányirata.

„Itt idegen kántor sose énekelt…” 103
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/3
, S

om
orja



104 Gecse annabella

3.a, b kép. Atemplomorgonájama.(Aszerzőfelvételei,2004)
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„Itt idegen kántor sose énekelt…” 105

elődjéhezhasonlóanajelenlegikántorismegtanultkottátolvasni,deorgonánnema
kottaképet szólaltatjameg, sajátosmódon egészíti azt ki akkordkísérettel. A pedált
nem,csakabillentyűzetethasználja,valamennyiregiszterrel.játékánaksajátossága,
hogyazénekekheztartozóelő-ésutójátékokhelyettállandóformulátalkalmaz,tehát
gyakorlatilagmindig ugyanazzal a dallammal vezeti fel, illetve zárja az énekeket és
miserészeket.repertoárja,annakforrásai,bővítésialkalmaiönállóelemzéstkívánná-
nak.ezúttalmindösszeannyitemelekkibelőle,hogyamikorkérésemreösszeírtaazt,
elsőpróbálkozásra503darabénekcímettudottfelsorolni,sorbanhaladvaazegyházi
év ünnepein. e jelentéktelennek nem tekinthető énekkincs alapját a családban, a
templomban,aközösségivallásosalkalmakongyerekkorábantanulténekekképezik.
(mindzeneileg,mindvallásosságtekintetébenfogékonygyereklehetett,hosszúévekig
ministrált.) érdemes hozzáfűzni, hogy az utolsó kántortanító-választás fő követelmé-
nyénekbizonyáraőismegfelelne,mert92mária-éneketismer.márfelnőttkéntkapta
megelődjekottáit,éneklejegyzéseitözvegyétől.Baracánmásokis,őismeghonosított
néhányéneketúgy,hogymáshelyenhallotta:dallamát–józeneimemóriájarévén–
hallásutánmegjegyezte,szövegétleírta.márnemélőhatóerő,dekezdőkántorkorá-
banméghozzárendeltegy-egyéneketegy-egyszemélyhez.Profánhasonlattalélvea
népénekilyentekintetbenanótáhozhasonlított,amelyetegy-egyfaluvagykistájzené-
szeigyakranszemélyhezkötöttek.némelyikrőlmaisszámontartja,hogykiáltalhono-
sodottmegBaracán.(Pl.azEgek ékessége címűt„apámhallottaarimaszombatitemp-
lomban,őhoztahaza”,aSzent lakodba jött néped a„Zoltibátyáménekevolt”stb.)
Tehátrepertoárjánakvanegystabilnaknevezhetőalapja,amelyegybenszűrőt,ízléstis
jelent,amelyenkeresztülazújításokatfigyeli.ismeriéshasználjaazújabb,előírások-
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106 Gecse annabella

nakmegfelelőegyházzeneikiadványokat(Szent vagy, Uram,éneklőegyház–orgona-
kísérettel írott énekek,Hozsanna,Glória – imakönyvek kottás énekekkel), de mind
közül legszebbnek a Tárkányi–Zsasskovszky-kiadványt tartja. Úgy véli, hogy ha egy
ének szerepel ebben és a Szent vagy, Uramban is, mindenképpen szebb a Tárká-
nyi–Zsasskovszky-változat,mertnemcsakéneklésrealkalmasabbhangfekvésbenvan,
hanemharmóniavilágaisgazdagabb.nohaazáltalaképviseltzeneivilágközelebbáll
a„régirend”erejéhez,nemrekesztikiteljesmértékbenazújításokat.repertoárjába
bekerülhetnekolyanegészenújkeletűénekekis,mintazOltáriszentség, föld és ég...,
amelyetarádióbóltanult.Ahhoz,hogymegtanulja,beemeljesajáténekeiközé,első-
sorban–számára–szépdallamúnak,jólénekelhetőnekkellazénekneklennie.Állan-
dófigyelemmelkísériamagyarországi,kisebbmértékbenaszlovákiaikatolikusmédi-
át,azokonbelül isaszentmise-közvetítéseket,azotthallotténekeketmaga is figye-
lembeveszi,esetlegköveti.leginkábbmégisamagyarkatolikusPüspökikarkiadvá-
nyának,azAdoremusnakajánlotténekeittartjaszámon.Gyűjtiasorozatfüzeteit,előre
megnézi,hogyazmilyenéneketajánlakövetkezővasárnapra,ünnepnapra,denemfel-
tétlenülköveti.

Azalábbiakbanegyévénekrendjétrendeztemtáblázatba.ebbenáttekintem,mely
énekek hangzottak el Baracán a szentmisék keretében 2009 hamvazószerdájától
2010hamvazószerdájáig.Azáttekintésalapjaakántorösszeírása,amelyetkérésemre
készített.Három-néggyelkevesebbalkalomszerepelbenne,mintamennyiszentmise
az év során volt, néhányszor ugyanis valamilyen oknál fogva nem tudott ott lenni a
misén.(Akorábbanerősenvallásosfalubanmamárhetentecsakegyszentmisevan,
ezkb.húszévvelezelőttmégelfogadhatatlanlettvolna.Amígaplébánosafalubanélt,
napontamisézett.)Azösszeíráscsakisanépénekeketvesziszámba,olyansorrendben,
ahogyan amisén elhangzottak. némely esetben az énekek címét megkülönböztető
funkciójúmásféle írásmódbanközlöm.Amennyibenazénekcímedőltbetűvelszere-
pel,aztjelenti,hogyaztazAdoremus címűkiadványisajánljaarraazalkalomra,még-
pedigugyanonnan–aHo. rövidítéssel jelöltHozsanna c. imakönyvből–,ahonnana
kántorisénekelte.Amennyibenazénekcímétaláhúzássaljelöltem,azaztjelzi,hogy
azAdoremus azÉneklő Egyházbólajánlja.ilyenesetekbenatáblázatharmadikoszlo-
pában,másodikbejegyzéskéntszerepelazénekottaniszáma.Hamindkétmegkülön-
böztetőmódot(dőltbetűtésaláhúzást)alkalmaztam,aztjelenti,hogymindkéthelyet
ajánljaazAdoremus is.Atáblázatharmadikoszlopábanazénekekforrásaiszerepel-
nek,mellettükazének-(nemazoldal-)szám.elsőkéntmindigaz,amitakántormaga
jelöltmegforrásként,tehátazadotténeknekazottszereplőváltozatáténekelte.AHo.
aHozsanna c. imakönyv rövidítése,aT–Zs.aTárkányi–Zsasskovszky-énekgyűjtemé-
nyé,azéepedigazÉneklő Egyházé.AGl.aGlória címűimakönyvetjelenti,amelynek
énekszámozása megegyezik a Hozsannáéval. A többi forrást – Orgonahangok,
Stampay,Népénektár –nemrövidítettem,valamennyit feloldomtanulmányom iroda-
lomjegyzékében.ANépénektár aGlória c. imakönyvegyfüggelékszerűenelkülönített
része.mégegyforrásmegjelölésszerepelhetaharmadikoszlopban,a„Sajátreperto-
ár”.ezaztjelenti,hogyazadotténeknekatöbbiforrásbannembukkantamnyomára,
magaakántor isúgy tartjaezeket számon,mint régi énekeket, amelyeketelődjétől
vagyidősfalubeliektőltanult.
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Összegezveeztazévesénekrendet,látható,hogy270éneklésialkalomból(ez270-nél
kevesebb számú éneket jelent) a kántor 53 alkalommal igazodott az „előíráshoz”.
Schram Ferenc 1958-ban megfogalmazott véleménye erre az esetre is érvényes.
„HagyományőrzőfalvakbankorántsemérikbeaSz.v.u.(Szent vagy, Uram –G.A.)gyűj-
teménnyel, melynek körülbelül 1/2–2/3 részét ismerik (minden ünnepre, jóformán
mindenvasárnapramegvannaksajáténekeik,melyekettemplombanvagytemplomon
kívülelénekelnek).”(Schram1958,38.p.)Baracántovábbisajátosíztadatemplom
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zenéjénekaz,hogyazegykori,mamár fizikailagnemis létezőközösségi ízlésmaga
teremtetteaztmeg.Akántorműködéseegyáltalánnemfelelmega„felülről”formálás
fogalmának. repertoárja,mint láttuk, közvetve igazodik a korábban valóban felülről
(hivatalosan, egyházi hatóság által) előírt rendhez, ám amai rendtartáshoz semmi-
képp,vagyistulajdonképpenkonzervatívhozzáállássalkezeliazújdonságokat,azokból
–nohalegtöbbjétjólismeri–aligépítbevalamitalkalmazotttudásába.BarnaGábor
amezeykántorokrólszólómunkájábanegyetértőenhivatkozikdobszaylászlóra,aki
felhívtaafigyelmetakatolikusénekrend18.századbankezdődőbomlására,azéne-
kekésazéneklésialkalmakközöttikapcsolatlazulására.egyúttalpárhuzamotvona
népköltészetiműfajokbólismerthasonlótendenciákkal,azalkalomhoznemkötöttúj
stílusúnépdalokelterjedésével(Barna2009,466.p.).

ABaracánmaélőgyakorlataztjelzi,hogyavalahavoltközösségízlésebeépítette
azújdonságokat,elfogadtaéssajátjávátettea20.századelejénlátókörébekerülténe-
keket, tehát ízlésének integrálóereje volt. Azmárkevésbévall integrálóerőre,hogy
tulajdonképpenazígy,ekkorkialakultrepertoárélmais.Többszempontú(zenei-szer-
kezeti, összhangzattani, közösség-lélektani) elemzést kívánnaannakalátámasztása,
hogya„szépen”énekelhető,magasdallamívű,nagyhangterjedelműkupolásdallamok
népszerűségeanépénekekterénmennyibenrokonaannakajelenségnek,amelynek
keretében(különösenacigányzenekarokkaljólellátott,kisnemesekáltalsűrűnlakott
Gömörben)azereszkedődallamokatkiszorítóújstílusúnépdalok,majdanótákízlés-
formálóknak,anótázásialkalmakpedigközösségfenntartónakbizonyultak.
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jegyzetek

1. írásom,lokáliskötődésétilletőenkapcsolódika Fórum Társadalomtudományi Szemle előző
számában megjelent tanulmányomhoz (Gecse 2010). A tárgyi világot követően, ezúttal
ugyanazonközösségszellemi„termékeinek”egyrészével,avallásoszeneiséggel,anépének
–repertoárralfoglalkozom.

2. Az1921-esszületésűSándorkatalinelmondásaalapján,akinekazelhunytközeli rokona
volt. emlékezetének pontosságát, az időpontot illetően teljes mértékben alátámasztja a
halottianyakönyvibejegyzés,ámakántorszemélyérőlaznemszól.

3. nemhivatkozommindenbejegyzésre külön-külön, de valamennyi kántortanító-választásra
vonatkozó évszámot, nevet és egyéb adatot az iskolaszéki jegyzőkönyvekből merítettem.
iskolaszékijegyzőkönyvek–Zápisničnáknihar.kat.školskejstolici,1913–1939.

AnnABellA GecSe
„Here A STrAnGer cHoriSTer never SAnG...”

Thestudyoffolkloredealsextensivelywithfolkmusicandreligiouspractice,but
it regards choristers – not baselessly – as a factor influencing folklore „from
above”.However,therelationbetweenthecommunityandchoristers,aswellas
their teachers leaves itsmarkon thecommunitypracticeofmusicor religious
musicforalongtime.Theaimofmywritingistheexaminationofthiseffecton
Baracainthe20thcentury.ThiscatholicsettlementlocatedintheGemerregion
surrounded by protestant villages has lived out its religious beliefs in a very
organizedmanner,fromitsownresources,untilthemiddleofthe20thcentury,in
accordancewith stateandchurch regulations. The church choristerpractice is
one of the „surviving” aspects of the continually decreasing religious
organizational force (and the decrease and respective change in themember
numbersofthereligiouscommunity).
Theformerlycentralreligiousvillagewithitsparishhasbecomeratheraplaceof
exiledparsonsonwardsfromthe1950s.Theformerregulatedandstrictstructure
howeverdidnotvanishatonce,onlybeguntoslowlydisintegrate.inmystudy,i
donotfocusontheparsonsandtheirwork;howeveritisnotpossibletoexclude
the fact that theywerestill consideredoneof themost respectedmembers in
community along with teachers, even if their organizational work was not as
effectiveasbeforethe1950s.Thishasonlybeguntochangetowardstheendof
the 1980s, when the assigned parson has refused to relocate to Baraca. The
importanceoftheteacher’srolehasmovedfromthereligioustothecommunity
life,buttheirprestigehasnotchangeuntil thisday,albeit thecommunity itself
haschangedsignificantly.
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