
Magyar Ferenc

SZŐLŐ ÉS BOJTORJÁN
Nemrégiben morgolödö levelet hozott a posta. A levél írója ne

hány - az Uj Emberben megjelent - írásommal kapcsolatban be
csületes nyiltsággal kéri számon azoknak a népi ájtatosságoknak,
énekeknek propagálását, melyeket egyik alkalommal a címben magam
is "parlagi" énekeknek titulálok.

"Akkor, amidőn a katolikus liturgia - mondja a levélíró - világvi
szonylatban nagy átalakulásokban. megújulásban érik korszerűvé, nem
okos dolog pártolni azokat a vallásos csökevényeket, melyek nálunk ed
<iig is útjában állottak liturgikus reformjainknak és csak visszatartják
népünket attól, hogy vallásos megnyilatkozásaiban is korszerűsödjék ...
Eddig is elég galibát csináltak az előimádkozók, előénekesek, búcsúveze
tök, Ha még mí is, most is lovat adunk alájuk: nem bir velük a pap
ság ... :Éppen ideje - fejeződik be a levél - hogy végérvényesen 'a fur
csaságokat bogarászék lomtárába kerüljenek ezek a szent ponyvák. Ele
get rongálták már népünk áhítat-ízlését."

Ennyiből már ki is tűnik, miről lesz sző, Nem másról, mintá
vallásos áhitatgyakorlatoknak azokról a mindenkori népes családjá
ról, melyről Romano Guardini irja "A liturgia szelleme" c. könyvében:

"A szígorúan kultusszerű liturgikus ájtatosságokon kívül vannak még
olyanok is, amelyekben a személyi vonás nyilvánul meg erősebben. Ezek
a népi ájtatosságok, pl. a délutáni könyörgések, bizonyos helyi, időszaki

és alkalomszerű ájtatosságok. Többé-kevésbbé magukon viselik az egyes
korok és vidékek jellegét s közvetlen kifejezői az illető közösség elkülö
nült alkatának. Az egyes ember öncélú imájával szemben még mindig
egyetemesek és tárgyilagosak. de szűkebb körűek, mint az Egyház imád
sága, a liturgia. Még mindig inkább az egyéni áhítatkeresés jut bennük
szóhoz, :Éppen ezért a liturgikus élet módozatai és, szabályai nem lehet
nek minden további nélkül mérvad6k a nemltturgíkus imádságokban.
Sohasem lehet elfogadni azt a követelést, hogy a liturgia legyen a közös
ájtatossági élet kizárólagos módja. Ez a hívő nép lelki igényeinek félre
Ismérését jelentené. Sőt a liturgikus imák mellett mindíg meglesznek a
népi imák, melyek mindig úgy alakulnak, ahogy azt a váltakozó történel
mi, népi, társadalmi és helyi körülmények kívánják. Nagy hiba lenne a
nép lelki életének értékes kincseit a liturgia kedvéért sutbadobni, vagy
hozzáídomítaní."

Olcsó fogás lenne Guardini mellett még egy sereg nemzetközi
tekintélyt felsorakoztatni. Még őt sem használtam volna fel, ha csak
két ember vitájáról volna szö. Megírhattam volna levélben, hogy sok
mindenben igazat adok a levélirónak, de magamnak is többféle ment
-ségem van. Többek között: ezek az öreg imádságok és énekek a gyer
mekkorból zengenek felém, a szűlői házból, szűlöfalum templomából,
ahol olyan buzgón énekli öket még most is egy öregasszony: az édes
anyám.

453



Azután pedig: éppen húsz esztendővel ezelőtt kezdtem el lelje
~yezgetni aszülőföldi tájék vallásos népszokásait, gyűjtögetni kéz
írásos és nyomtatott emlékeit. Nem gondoltam tudományos igényű

feldolgozásukra, csupán arra, hogy el ne kallődjanak; olyan helyen
legyenek együtt, ahol megőrzik és megbecsülik. Ezalatt a húsz esz
tendő alatt elő-elő vettem, rendezgettem. rakosgattam őket és -elke
rülhetetlen, hogy ennek a dédelgető rakosgatásnak. a szétfoszlott táb
lájú öreg könyvek, cérnával összefűzött imalapok. régi szentképek,
kéziratos énekeskönyvek símogatásának nyoma ne legyen írásaimban
~ .

Eszem ágában sem volt soha, hogy propagáljam őket, hiszen jól
tudom, hogy muzeális tárgyak már, az élet ujakkal váltja fel őket.

Nem is vagyok hívatott arra, hogy védelmükben szót emeljek, bár
ezt is meg kellene tennie valakinek, mert a vallásos néprajztudomány
mindmostanáig adós értékelésükkel.

Arra azonban, hogy ezek körűl a "nép száján" termett imák, áj
tatosságok \ és énekek körül kerengő félreértések leglényegesebbjére
kitérjek. talán elegendő lesz ez a nehány oldal.

Ez a félreértés pedig elsősorban abban áll, hogy népi ájtatossá
gainkról, a velük kapcsolatos énekekről és jámbor tradiciókról álta
lában az a hiedelem, hogy azok egytől-egyig félművelt parasztemberek,
"templomlakó aQyókák", búcsúkat járó koldúsok, búcsúvezetők szer
kesztményei.

Tudunk félszáznál is több ilyen népi alkotóről. akik valóban
egyéni ihletésű énekekkel, jámbor könyvecskékkel írták be nevüket
a vallásos falusi nép szivébe. Bálint Sándor "szentembereknek" ne
vezte el őket és ei!yik legkiemelkedőbb egyéniségüknek, a jászladányi
Orosz Istvánnak életéről, műveiről és nem lebecsülendő hatásáról
jelentős könyvet is irt. (Egy magyar szentember, Franklin Társulat,
1941.) ti:rdemes lenne folytatni a megkezdett sorozatot. A magyar
falu szellemtörténetéhez és katolikas magyar kultúránk népi hatásai
hoz sok tanulságot meríthetnénk belőle. Mostani vizsgálódásaink
körén azonban kívül esnek azok az ájtatosságok, énekek, imák és
jámbor gyakorlatok, melyeknek szerzői ismeretesek.

A névtelen alkotökről szeretnénk most beszélni és vizsgált anya
gunknak arról a köréről, melyre oly könnyedén rámondjuk: "a nép
száján termettek".

Babits Mihá,ly irja egy, a népköltészetről szölő glosszájában,
1918-ban:

"A népdalokat a tankönyvekben a mezei virágokhoz szokták hason
lítani. Ki festette olyan szép színesre a mező virágait ? Vadon nőnek hát
ezek a népköltemények, vagy valami csodálatos úton a t/nép ajkán" szü
lettek? Be kell vallanom, hogy én nem hiszek az ilyen csodálatos utakban
és az az érzésem, hogy a népköltészetről való egész felfogásunk tele van
mitológiával. Azt hiszem, egészen könnyű lenne valami advocatus dia
belí-t megszólaltatní a népköltészet ellen, egy rosszhiszemű díalektíkust,
aki az igazság erős látszatával beszélhetne ilyenformán:
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..:- Mit jelent az, hogy ezek a versek a "nép ajkán" születtek? Mi.,.
csoda mitologíaí szörnyeteg az a "nép" és micsoda ajka van? EZőáUhat-e

egy költemény máskép, minthogy egy költő megalkotja? Később talán
mások faragják egy kicsit, elváltoztatják, rontanak rajta - meg vagyok
róla győződve, hogy sokkal ritkább esetben javítanak - de alapjában az,
ami a költemény lényege, lelke, az olyan egy valami, hogy csakis egy
lélekből sarjadhatott elő ...

Az advocatus diaboli-nak ezesetben igazat kell adnunk. S ami ál
talában a népköltészetre vonatkozik, áll az a vallásos népköltészetre
is. A népköltészet tudományos vizsgálata azt is kimutatta, hogy el
terjedt, megszeretett és továbbélő népdal abból lett, ami ilyen "egy
lélekből" sarjadt költemény. Az ilyennek azután koronként és tájan
ként számtalan változata született azon a bizonyos nép-szájon
ami, ha van, akkor szerepe csakis abban van, hogy az ismert, vagy is
meretlenségben maradó költő müvét továbbadja, fejleszti, színezi,
vagy éppen rongálja.

Ha most már valaki ezen a nyomon elindulva a vallásos ponyva
szerzői és forrásai után kezd nyomozni, izgalmas kalandokba kevere
dik, amíg csak el nem jut annak megállapításáíg, hogya szülök és
szülőhelyek, a szarzök és források nem is olyan megvetendők: igenis
elökelöek,

Előbb azonban tisztázzuk még a kérdés körül felmerülő félreérté
sek egyik járulékos okát is. Azt, hogy nem lehet tulajdonképpen min
dent "ponyvá"-nak minősíteni, ami egykor a vásárok és búcsújáróhe
lyek ponyváiról terjedt. .

Nyolcvan évvel ezelőtt egy váci könyárús ponyváján a Mátra
verebélyszentkúti búcsújáróhelyen szentképek, naptár és olajnyomatok
kivételével még hetvennyolc féle kiadványt lehetett vásárolni. Közöt
tük: Esterás Pál "Szűz Mária szombatja" c. érdemes munkáját, Vő
félykönyveket, álmoskönyveket és jóslatokat. Ugyanezen a ponyván
volt: Alamysnás Szent János Életének Históriája, Élő vizeknek kúty
tya, avagy a Stáir országí havasokon az ő kedves czéllájában tsudák
kal tündöklő Mária. (Steyr, 1753), Máriacelli utitárs, Pest, 1857., Acs
Benjamin atya közkedvelt könyve "A mi Urunk Jézus Krisztus élete,
csodatettei, kínszenvedése, halála, feltámadása s menybemenetele.'
(Bucsánszky Alajos Pesten, 1857.) Új história, mely 1872. évben elő

adta magát, Szomorú énekfüzet az 1888. évi nagy árvízről. mely az
egész Alföldet elborította, Szeráf hangok Szt. Anna tiszteletére, Ka
ranesbegyí lilíomszálak, A vérző feszület, vagy a kecskeméti földesúr
lövése Krisztus Urunkra, A rablók által szívétől megfosztott leány
búcsújárása, A megigazult és elkárhozott ember szíve. Itt volt azonban
Illyés András híres könyve: Keresztényi életnek példája avagy Tue
koere, Az az a Szentek élete is, Pongrátz Eszter Aranykoronájának
kisebb kiadásával együtt.

A megtért bűnös, A7. ördög mint szolgalegény, A kegyetlen zsar
nok úr, A koldús áldása, A királyorvos. A szakállas farkas és a gyer
meknevelő medve és még a hajmeresztésig izgalmas című históriás
könyvek halmazában valóban a ponyván árulták: Szent Kereszthez
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ének, Új énekek (Szombati áldozat a Bold. Sz. Mária tíszteletéren,
Köszöntő ének a Fájdalmas Szűz Máriához, Hat új ének a Bold.
Szil.z.Máriához, Három Istenes Snek, Hat új istenes ének és Két áj
tatos ima, Két szép ének és két ájtatos ima Szent József olvasójá
hoz, Kilenc szent Snek, A Názáreti Jézuska rózsakeresztjének éneke,
A. boldoga. Szűz Mária az ő szent Fiát Jézus Krisztust keresi, és még
ehhez hasonló ének és ájtatosság-füzetecske.

Ebből a felsorolásból is kitetszik, hogy nagyon is elegyes dolgok
voltak azon a pouyván éppenúgy, mint a többi árus -ponyváin is. És
ha egyszer tudományosan is hozzányúl majd valaki a kérdéshez, azt
a hatalmas ponyvát, melyről népünk a 17. század kezdetétöl fogva
szinte napjainkig lelki olvasmányait, jámbor saomjúságának étkét és
italát vette, öregéböl-nagyiáböl a következőképen kellene felhasogat
nia. 1. Keresztény családi könyvtár. 2. Imádságos könyvek. 3. Búcsús
kalauzok. 4. Vallásos jellegű históriák. 5. Ájtatosságok és énekek. 6.
Imalapok. (Házi áldás, Arany Miatyánk, stb.)

Mostani vizsgálódásunk csak az 5. csoportra terjed ki, bár szük
ségszerűen a többi csoportokat is érintjük.

Azt mondottuk fentebb, hogy aki ft. népi ájtatosságok és énekek
szerzői, forrásai után kutat, annak érdekes kalandokban van része.
Lássuk hát!

Előbbeni felsorolásunkban szerepelt "Kilenc szeni ének" füzetnek
van egy darabja, mely általánosan elterjedt és még most is szeretettel
énekelgetik országszerte. "al Mária egymagában. hol vagy csillagom
alacsony kis hajlékában, szép gyöngyalakom ! V árja, várja Jézust,
várja: tejre, mézre, vacsorára .. :' Igy kezdődik a balladaszerű ének.
Mindjárt a második versszakban van egy mondat: "Neki a legszebbik
estve, lehetével van belestoe;"

Domokos Pál Péter moldvai csángó népdal-gyüjteményében is
találunk egy profán éneket, mely az 17M-es madéfalvi veszedelem em
lékét őrzi. Ennek az emlékező éneknek végző sorai is így hangzanak:
"Nekünk a legszebbik estét lehete gyászra lestették."

A Bucsánszky Alajos könyvnyomdájában 1872-ben nyomtatott
Mária siralom és az említett csángó népdal között időbeli és térbeli
távolságok vannak. Miféle szálak fonódhattak itt téren és időn át a
két költemény között ebben az egyező verssorban ? S ha már éppen
ezt hoztuk fel szemleltető példának, egészítsük is ki egy ugyancsak
idevágó adattal.

Csiksomlyón az 177D-es évek valamelyikén (Alszeghy-Szlávik:
Csíksomlyói iskoladrámák, 1913.) Mária mennybemenetele napján ad
ták elő azt az iskoladrámát, melynek epilogusában találjuk a követ
kező versszakot: ,.Örvendjünk mindnyájan a Szűz Máriának s mái
iJicsöséges horonázásánah, hogy védelme alatt királynéságának ér
hessük örömét Isten országának."

Budán, Bagó Márton betűivel jelent meg 1850-hen az "öt istenes
énekek". Egy Mária mennybemeneteléről szóló "új" ének végső sza
kasza így szöl: "örvendezzünk, jertek, a Szűz Máriának. mennyben



.dicsőséges koronázásának, hogy oltalma alatt királynéságának érhes
sük örömét lsten országának:'

Mégcsak nem is értelmi egyezéssel, hanem egész sorok átvéte
lével van dolgunk.

Ugyancsak Domokos Pál Péter közölte e sorok {rójával, hogya
két évvel ezelőtt a Vigiliában Holl Béla által közzétett legrégibb ma
.gyar betlehemes játéknak több, mint húsz sora egyezik az általa gyűj

tött székelyföldi betlehemesek szövegével. Holl Béla a szőbanforgő

betlehemes játékot a váci egyházmegyei levéltárban találta meg s azt
egy jámbor ifjú társulat még az 1690-es években Besegen használta.

Szándékosan mutatjuk be ezeket az érdekes egyezéseket. Csík
somlyó emlegetése sem véletlen: mindjárt meglátjuk, hogy miért.

Toldy Ferenc és Szabó Károly a legrégibb magyar nyomtatvány
nak egy Norímbergában 1484-ben nyomtatott imádságot és éneket
tartott, mely "A Szent István dicsőséges jobb kezének megtalálásáról"
szólt. Ez lett volna tehát az első népies hitbuzgalmi, épületes irat.
Újabb kutatások azonban úgy tűntetik fel ezt, mint későbbi hamisít
ványt, ami még hozzá el is kallódott.

Tegyük föl, hogy az volt. A 15.-16. században azonban még ak
kor sem beszélhetnénk ilyen hitbuzgalmi iratok nagyobb arányú ter
jedéséröl, hiszen azt ebben az időben népünk műveltségi viszonyai
nemigen tehették még lehetövé. Keletkezésük későbbre esik, a török
hódoltság utáni időkre, amikor a hihetetlen méretü paphiány miatt a
katolikus pasztorációba világiak is (L Juhász Kálmán könyvét a li
-cenciatusokról) bekapesolódtak. Ezek - mivel szentmisét és prédiká
ciót pótló istentiszteleteket és oktatásokat kellett tartaniok - arra
kényszerültek, hogy a hivatalos liturgia pótlására népi ájtatosságokat
készítsenek. Vajon az ehhez szűkséges imákat és énekeket _honnan
vették? Részint megmaradt régi imakönyvekből, nagyobbrészt azonban
egyházi előljáróiktól: papoktól és szerzetesektöl.

Telek József - a neves ferences prédikátor és író - "Urnapi
lámpásaiban" világít rá erre a keserves ídöszakra. Szel!eden, Havi
Boldogasszony templomában mondott híres beszédéből tudjuk: "Csak·
hamar Mohács veszedelme után Szent Ferenc atyánk fiainak Salva
toriana Provinciájában hatvannyolc klastromok dúlattak fel. Mégis
négy azok közül, melyek Isten Anyjának tiszteletére valának építve,
úgy mind ezen szögedi, gyöngyösi, csiki és szakolcai a pusztulásukban
'is egészen el nem pusztultak."

A nép buzgóságát ébrentartó világi apostolok, a lieenciatusok
tehát nemcsak egyenként a kevés számú paphoz fordulhattak ima
és ének anyagért, hanem ezekhez a szerzetesházakhoz is, ahol - mai
szóva] élve - kisebbkörű el!yházirodalmi iskolák működtek. Erre
bizonyítékaink is vannak. S ha ebben az időben még nyomtatásban
nem is, de kéziratos fűzetekben. szájhagyományon keresztül már el
Indulhattak útjukra a "barát-énekek".

Most már csak az volna érdekes számunkra, hogy ezek a nép
pasztorációval foglalkozó ferences kolostorok tartottak-e egymással
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valamelyes kapcsolatot. úgy látjuk, hogy ha közvetlenül a tőrökdulás
után nem is, de később igen. Elsősorban is akkor még egy provincia
házai voltak az említettek, P. Füleki András (aki vagy a füleki, vagy
a gyöngyösi házban kezdte szerzetesi életét) 1583-ban Csiksomlyón
guardian. P. Salgőtarjání András pedig, aki 1589-ben a provincia' de
finitora, megelőzően Csiksomlyón, Szegeden és Gyöngyösön házfőné

kösködik egymásután. Kolosvári Bertalan nevét 1630-ban még a szé
csényi rendház klerikusainak nevei között találjuk. 1646-ban Csík
som1yón és Szárhegyen (Csík m.) működik. 1651-ben szegedi, 1656
ban sebesi, 1657-ben kecskeméti, 1639-ben ismét szegedi guardian. ~s
folytathatnánk azoknak a ferenceseknek a névsorát. akik Erdély,
~szak-Magyarország és az Alföld jeles kolostorai között szinte ál
landóan útban voltak. Csiksomlyó-Gyöngyös-Szécseny-Szeged között
míndenesetre kimutatható kapcsolat van ezekben az évtizedekben.
Mindenütt valóságos szerzetesi munkaközösségek müködnek az elsik
kadó régi egyházi énekek rekonstruálására és újak készítésére, mintha
a kényszerü szünet után ezekben a központokban folytatódnék az a
felbecsülhetetlen munka, amit a kódexmásoló barátok indítottak el.

Természetszerűen a legerőteljesebb munka Csiksomlyón folyik.
Ez az egyetlen magyar szenthely, mely nemcsak búcsújáróhely, hanem.
szellemi központ is. Csíksomlyó át tudta menteni a középkori vallá
sosság mellett a középkori kulturát is. Szellemtörténeti szempontból
szerepe legalább annyira érdekes, mint a különböző vallásos kultu
szoknak elterjedését illetően. Itt műkődik Kájoni János, az erdélyi
katolikusok Pázmánya, Erdély apostoli kormányzója, aki Csíksom
lyón nyomdát alapit - sőt épít - maga metszi a betűket s nyilván
való, hogy ottani rendtársaiból kiválasztott munkatársaival ősszegyűj

ti és kiadja a "Cantionale catholicum"-ot (1686 és 1719-ben). Később

az itteni ferences középiskola és tanítóképző századokon át neveli a
székelyföldi kántorokat. A barokk 18. század innen indítja útnak a
misztériumjátszást, amit azért is tartunk fontosnak ezen a helyen ki
emelni, mert ezeknek a misztériumjátékoknak (kiváltképpen a pas
siőjátékoknak) epilogusaíből, betéteiből nem egyszer készül templomi
használatra szánt ének.

A csíksomlyói énekszerző műhely működése hosszú időn át tart.
Utolsó nagy alakja ennek az iskolának Simon Jukundián (megh. 1891-
ben). A magyar szentének költés és gyüjtés kimagasló alakja ő, aki
nek sok énekét - csakhogy az ismertebbeket említsük: Dicsőség

mennyben az Istennek, Az Ige megtestesült. Krisztus teste és szent
vére, ~bredj ember mély álmodból, stb. - még most is szeretettel
éneklik az egész magyar nyelvterületen. ötödfélszáz azoknak az éne
keknek a száma, melyeket a nép ajkáról összegyüjtött. Közöttük van
az általánosan ismert: Anl!valoknak királynéja, tiszta Szűz ••• kez
detű búcsújáró énekünk is. Forró énekszeretetére jellemző, hogy ha
lálos ágyán is feltérdelt és elénekelte a Lorettoi litániát és az anti
·fonát.

Kisebb méretekben - már a hely zaklatottságánál fogva is szű-
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kösebben - de hasonló iskola működött Szécsényben is, ahol Dusf
Jakab, Gyöngyösi Imre és Czandler Didák triásza egész Felső-Ma

gyarországot elárasztja a máig is élő vallásos népének-anyaggal. A
gyöngyösi rendház iskolája pedig a különböző imádságok, ájtatossá
gok elterjesztésében vezet.

Amint már említettük: ezek az iskolák állandó és eleven érint
kezésben vannak egymássel, Atveszik és kicserélik szerkesztményeiket.
Csak igy képzelhető el, hogya Kájoni-kódexben szereplö (szöveggel
és dallammal lejegyzett) "Kánai mennyegző" éneke - nyilván a
gyöngyősi ferencesek közvetitésével - elterjed az egész palóc vidé
ken. Mezőkövesden még máig is éneklik.

Távolról sem akarjuk ezzel azt mondani, hogya 16.-15. szá
zadban keletkezett vallásos népénekeknek szerzöi egyedüli ferences
szerzetesek voltak. Még kevésbbé, hogy az ezen időközben megjelent
énekeskönyvek jeles darabjaiból is nem kerültek ponyvára átköltött
énekek. Ebben az időben Balassa Istenes énekeinek hangja is átzengi,
- közvetitőkön keresztül - különösen a töredelmes ének-fohászok
ströíáit. Gyöngyösi R-ózsakoszorújának hatása pedig már könnyedén
kimutatható a 17. századi keletkezésű karácsonyi, nagyheti, kiváltkép
pen pedig a rózsafűzér ájtatosságokat kisérő énekekben. A Rózsako
szorú sorai még jóval késöbb is visszacsengenek. Babik József, egri
egyházmegyei áldozópap "Rózsabimbók" cimű rózsafűzér-áhitat-füzete,

1896-ban már harmadszor jelent meg. Nemcsak az egri egyházmegyé
ben, de azon messzire túl is elterjedt. Enekbetétei egészen változato
sak. Minden tized után más-más versméretü, más dallamú ének kö
vetkezik benne. A szöveg nagyobbrészt átköltés, a dallamok már is
mert énekek dallamai. Még ebben a kései szerzeményben is ott van a.
nyoma Gyöngyösi Rózsakoszorújának. Figyeljünk csak rá. Babiknál
igy hangaík az egyik strófa:

"Ringatod a bölcsőt szent örömmel,
Mosolyogsz Szűzanyánk s öröm tölt el:
Mily boldog vagy. midőn Jézuskádat
Öleled s adsz neki csókot, százat."

Gyöngyösinél :
"Hol fekvő helyére teszed
Onnét hol magadhoz veszed
Úgy nézed sápolgatod,
Ajkadat ajakával
És orcádat orcáiával
A csók összeláncolja."

És még hány nagyböjti énekben csendülnek fel - alig változtat
va - Gyöngyösi sorai: "Vérben van talpig tetétül, rajta lévő sok
sebétűl .. :' Vagy: "Nincsen benned semmi épség, tekénteted nagy
szörnyűség, kénzött állapotodban: Az oszlopnál leveretei, éppen vér
ben kevertetel s ott Iötrengsz sok kénokban .. :'

Aki ismeri a karácsonyi áhitatok énekeit, az ráismer ezekre a.
Gyöngyösi sorokra is: "Drága kincsem,szép Jézusom, gyöngyvirá-
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;gom, nárcisszusom, szívem gyönyöríísége. Oh, mely szép, oh mely
kedves vagYi édességed is oh mely nagy, örömem teljessége ..."

A Kájoni-kődex őrizte meg számunkra egy magyarországi névte
len szerzö hóra-énekét a Hétfájdalmú Szűzröl, Babits fordításában
(Amor Sanctus) ennek az éneknek kezdő sorai így indulnak:

"Jóságos anyja aki volt, tövistelen rózsa,
Sirva lelte Máriát a hajnali óra.
Fülébe ért szent Fia elfogattatása:
Ment Jeruzsálembe, hogy Szülöttét meglássa s • ,"

A már emlegetett Bucsánszky féle (1872.) Kilenc szent ének fü
zetében "Szűz Mária álma" címen feldolgozott hóra-ének soraiban
viszont:

"Szép piros hajnalban a kakas búsan szól:
Kelj fel szűz virágszál, ébredezz, ha alszol !
Elborult, elborult szép napod világa,
Gyilkosok kezében szűz méhed virága.

Felriad Mária, a fehér bús gerle
Viszi lángoló nagy anyai szerelme . , ."

Ugyanebben a füzetben találjuk meg a "Mennyei vőlegény násza"
'c. epikus éneket, mely felfogásában, csiszoltságában nemcsakhogy a
Babits-emlegette "egylélek"·re vall, hanem költőre, de a javából. Az
éneknek számtalan változatát ismerjük. Hívogató hangokkal kezdő
<lik: "Menjünk a vérvőlegény nászára igaz hivek ..." Azután egymás
után villantja fel remeknél remekebb hasonlatait: Veronika kendője

.a jegykendö, nászi zászló a kereszt, völegénybokréta a töviskoszorú,
a jegygyűrű hóhér lánca-kötele, a nászut vér-rózsákkal van tele, nász
áldomásra ecetet nyujtanak a Vőlegénynek, a jegypénz szent aranyát
- szép lelkét - Atyjának most adja át, stb. A költőiségtől eltekintve
-ennek a felfogásnak biblikus megalapozottsága is van. Aki írta, az
mindenesetre ismerte Mózes II. könyvének (Exod. 4, 24-27) "vérvőle-

gény" kifejezését. ("Vérvőlegényemvagy te nekem .. .") .
A sok változaton kívül az egybeszerkesztés példáját is megemlít

hetjük éppen ennél a kedvelt éneknél. Ezt és a már emlegetett "ül
Mária egymagában, hol vagy csillagom .. ." kezdetűt szőtte egybe
valaki. Szemléltetésül csupán két versszakát irjuk ide:

Jön a szűz lelkek jegyese, hol vagy csillagom,
A menyország vőlegénye, szép gyöngyvirágom.
Hószín vőlegény-köntöse vérrel, porral van keverve.
Hol vagy csillagom ?

Vőfélyek a vad hóhérok, hol vagy csillagom,
Násznép a kegyetlen zsidók, szép gyöngyvirágom.
Kesereg az örömanya. jegykendőt nyujt Veronika.
Hol vagy csillagom?

Csiksomlyóval kapcsolatban említettük a misztériumjátékokat.
Nevezetesen azt, hogya misztériumjátékoknak, passiódrámáknak epi
Iogusaíből, betéteiből egyszemélyes sirató-ének lett.
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Igy az újabb keletű Mária-siralmak egy része is ilyen drámai be
tétből indult el, aminthogy ugyanez áll Judás és "Péter síratőjára,
Longiaus menolőgszerű vallomás-imájára és Dismas könyörgésére is.

Ragadjunk ki állitásunk bizonyitására a meglehetösen-elterjedt,
siratókból egyet: Péter siraimát. (Két szép istenes énekek, Buda.
1832. Landerer Anna betűivel.)

Jaj, énnekem, jaj szomorú fejemnek,
Oh, jaj nékem, szegény bűnös Péternek,
Mert személyét jó Mesternek
Megtagadtam kedvéért egy embernek.
Mindentudó Jézus, ezt be megmondád,
Ki szívemnek csalárdságát jól tudád.
Péter, magad mire adád,
Isten fiát háromszor megtagadád.

Aki engem apostollá halászból
És bölccsé tőn természettel bolondból.
Táplált maga szent markából,
Napam meggyógyítá nagy nyavalyából ; ; ; ;; stb.

Vallásos népirataink azonban nemcsak énekeket és imákat tar
talmaznak, hanem az ájtatosságoknak olyan gazdagságát, melyek való
sággal betöltik il hivő nép minden óráját. Nincs ünnep, nincs kultusz,
aminek meg ne lenne a maga külön ájtatossága. Ha már most ezek
között a leggyakoribbakat vizsgáljuk, arra a megállapításra jutunk,
hogy ezeket a 17, 18, 19. század népköltői és áhítatszerkesztői régí
imakönyvekböl vették át, ahová viszont ezek az áhítatok kódexeink
ból kerültek.

Igen gyakori a népiratkákban Szent Brigitta Asszonynak tizenöt
jeles imádsága, aminek eredetét a Gömöry kódexben találjuk meg.
Ugyanitt olvashátjuk Krisztus !iét szava a keresztfán cJmen elterjedt
nagyböjti áhitatunk forrását is. Szűz Mária tagjainak dícsérete két
kódexünkben is megvan. (Festetics és Gömöry kódex.) Jézus Krisztus
tagjainak köszöntése pedig háromban: a Peer, Thewrewk, Gömöry
kódexekben. A Miatyánk, Hiszekegy, üdvözlégy, Hiszekegy népirat
káinkban fellelhető parafrázisának forrása is a Gömöry ködexben rej
lik. (Itt meg kell jegyeznünk. hogy Náray: Lyra coelestis címen 1695
ben megjelent énekgyűjteménye már közöl ilyen énekes parafrázi
sokat.)

Nem akarom népünk gazdag képzelöerejét, képszerkesztó készsé
gét, költöi hasonlatokhoz emelkedő választékos és érzékeltető talen
tumait csökkenteni, csupán arra szeretnék rámutatni, hogy még a
kicsinek látszó dolgokban is mennyire ragaszkodik a legnemesebb ha
gyományokhoz. Ismerjük a félszáznál is több rózsafűzér ájtatosság
változatokat. A hozzájuk kapcsolt énekekben az örvendetes titkok
üdvözlégyeit fehér rózsáknak, a fájdalmas titkokéit piros rózsáknak
és a dicsöségeséit arany rózsáknak titulálja népünk. Nem véletlenül
és nem következetlenül. Ha fellapozzuk a Gömöry kódex 90. oldalát,
ott találjuk a Rózsafűzér legősibb magyar formáinak egyikét. Az őr-
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vendetes, fájdalmas, dicsőséges rózsafűzér után külön-külön egy-egy
felajánló imát közöl a kódex írója. Az örvendetes után ez a felajánló
ima így kezdődik:

"Vegyed o kegyelmességes szűz Mária ez fejér rósa koszorút az
mi uronk Jézus Kr.isztusnak, az te édességes születetnek, fogantatásá
nak dicséretére és hála adására ..."

A fájdalmas után: "Fogadyad O nemes asszonyom, szűz Mária
-ez veres rósa koszorút. .. stb."

Ul!:yant~y a dicsőséges után: "Vegyed o édességes asszonyom
.szűz Mária ez arany színű rosa koszorút .....

Ennyi kevéske szemléltető anyagból is jól láthatjuk, hogy azok
nak a sokszor annyira lebecsült vallásos ponyva-imáknak a bölcsője,

melyet népünk a legnehezebb időkön át is megőrzött foszladozó fü
zeteiben és szívében, nem akárhol ringott. A közvetitök sem utolsók.
Mégcsak Bucsánszkyt, Bagó Mártont, Rózsa Kálmánt, Reimel Józse
fet, Jatzkó Lajost, Jóba Eleket, Bartalits Imrét, Vigh Kálmánt, Sógor
'Györgyöt-, Nőbel Ármint, a mezőkövesdi Balázst, jelesül pedig az egri
érseki oskola nyomdáját és később az Egri nyomdát és azt a számta
lan nyomdát - Bécstől Brassóig - sem tudjuk elítélni, megróni

.azért, mert ezeket az iratkákát eg'yházi jóváhagyás nélkül terjesztet
ték. Igen nagy szolgálatot tettek abban az időben, amikor egyházilag
jóváhagyott sajtótermékek valahogyan nem tudtak eljutni népünkhöz.
(Hogy miért nem, azt egy a magyar imádságos könyvekről készítendő

tanulmányban érdemes volna Ieltární.)
Az már más kérdés, hogy miért ragaszkodott ezekhez a primitív

külsejűfüzetekhez szinte napjainkig olyan szívósan népünk. Nem a
papirhoz és a betűhöz ragaszkodott, hanem ami azokban volt s amit
annyira sajátjának érzett, hogy még ma sem mond le róla szívesen,
amikor már maga is látja, hogy áhítatának formáit, régies nyelvü,
"tulajdon nótájú" énekeit sokáig megtartani nem tudja.

A XIX. század társadalmi, gazdasági, technikai és nem utolsósor
ban szellemi változásai csak jobban kiélezték népünk magárahagyott
ságát. Akkori kultúrpolitikánk és az iskola népünk hagyományos rnű

veltségét - közötte a vallásos néplélek vilá1!át is - az individualiz
mus jelszavaiban tetszelgő idegen szellemmel bomlasztotta. Ahelyett,
hogy népkultúránk értékeit építette volna bele az egyetemes magyar
művelödésbe, egy modernnek és magasrendűnek hirdetett idegen rnű

velődési eszmény produkcióit csillogtatta meg előtte. Hagyományaihoz
ragaszkodó népünk művelődésében a kettészakadás elkerülhetetlen
volt. Azok, akik efölött a szakadék fölött hidat próbáltak verni 
gondoljuk csak Bartók és Kodály korszakos munkájára - emberfe
letti, kegyetlenül nehéz küzdelemre vállalkoztak.

Milyen találóak erre az időre vonatkozóan a magyar katoliciz
mus szellemtörténetének jó ismerőjétől, Bálint Sándortól származó
megállapítások:

"A XIX. század, amely olyan büszke volt índívídualízmusára, népünk
kollektív egyéniségét nem tartotta tiszteletben. A parasztéletnek és kul-
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túrának nemcsak anakronizmusait, hanem sokszor legbensőbb lényegét,
nagyjaink csodálta örök magyar értékeit is üldözőbe vette, még jó, ha
-érdekes egzotikumoknak minősítette. Ez a század humanizmusról álmo-
-dozott, mégsem vette észre a népkultúrában tükröződő humánumot. Ez
a század hangoztatta a nemzeti eszmét, de alig szívlelte meg népkúltu
ránk örök magyarságát. Azt hitte, hogy a nemzeti klasszicizmus után né
pünknek nem lehet már több mondanivalója a nemzet számára. Beszél
tünk a nyugati műveltségröl, de nem ismertük föl népkultúránkban a
keresztény Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb, legsajátosabb tar
tományát, amely Európához, de önmaga magyarságához is méltóan tanult
és tanított egyszerre."

Ami érvényes ezekből a megállapításokból általános művelődé
sünkre, érvényes vallásos művelődésünkre is. A kettészakadás ezen
a téren is elkerülhetetlenül bekövetkezett és máig is érezteti hatását.
A két világháború között a városi ember valami nosztalgiától hajtva
még eljár a búcsújáróhelyekre, de már idegenkedve nézi a paraszti
ájtatoskodást, mint valami számára érthetetlen, idejétmulta dolgot. A
budapesti eucharisztikus világkongresszus alkalmával tanúi lehettünk
a fordított jának is. A kongresszus nem egy mozzanatát nem tartotta
magáénak a falusi nép (nem a naggyűlésekre gondolok) s ennek kife
jezést is adott, mondván: ez most az urak órája.

A parasztember megrekedt a barokk vallásosság kereteiben, a vá
roslakó pedig lehántotta magáról a vallásos kollektív megnyilatkozá
soknak még nemesebb hagyományait is, melyek a céhek, konfrater
nitások, város- és mesterség-védöszentek kultuszában gyökereztek.

Túl messzire vezetne és eltérítene mondandónktól az összekúszá
lódott szálak bogozgatása. Sok mulasztásunk között fel kellene em
legetnünk a katolikus irodalom és könyvkiadás öncélúságát is. Min
denesetre, ha készült volna jó népkönyv a magyar szentek életéről,

népünk nem fanyalodott volna a Genovéva legenda ponyvakiadásaira.
Nem akadt író, aki irodalmi igényű és a magyar nép lelkialkatához
szabott Jézus-életrajzot, vagy olvasmányos evangéliumismertetést írt
volna. Igy maradt életben porosan, gyűrötten, nemzedékek kezén el
kopottan Ács Benjamin könyve s később [ósvai Gábor képes biblíája,

Szenteljünk nehény szót a megmorgott "előimádkozók és elő

énekesek" hatalmas családjának is. Elhisszük, hogy ezek bizony sokat
okvetetlenkednek. Nem engednek a magukéból. Nehéz is az már, ami
kor valaki megöregedett. Már pedig hosszú idők óta ezt a sokak ál
tallebecsült, de mégis szép hivatást rendszerint a halálos ágyon ad
ja át egyik öreg a másiknak. N em kellett volna ennek szűkségképpen

így lenni, ha gondoskodtunk volna az előimádkozók és énekesek in
tézményes felvilágosításáról. képzéséről. De még az öreggel is lehet
boldogulni. Nemrégiben a Duna-Tisza közén láttuk a helyes gyakorla
tot. A plébános egyik káplánját jelölte ki, hogy kísérje figyelemmel
az előimádkozó-énekes munkáját, Szeretettel, türelemmel és tapintat
tal itt is többre mehetünk, mint merev elzárkózással, mi több: lené
.zéssel.
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Mindezeket egybevetve most már azt mondhatja valaki, hogy ha
azok a parlagi énekek és áhítatok ekkora értéket képviselnek, m-ért,
nem vették be öket a Szent Vagy Uram énektárba?

A SZVU. a mi egységes népénektárunk, még nem lezárt anyag.
De egyébként sem lehet tekintettel helyi, táji viszonyokra. Hogy a
SZVU. mellett legyen a templomoknak helyi anyagot tartalmazó
énekeskönyvük is, amely nemcsak a szorosan vett liturgiához. dc
egyéb vallásos alkalmakhoz is felhasználható, azt legfeljebb l'gyház
megvei viszonylatban lehetne megoldani. Ezt olyan nagyszabású gyüj
tő és felülvizsgáló munkának kellene megelőznie, amire talán csak
az OMCE vállalkezhatna. Az OMCE-nak azonban ~ nagyon szerény
véleményünk szerint - egyelőre még elég küzdelmébe és fáradságába
kerűlt az is, hogya Szent Vagy Uram énektár énekei végre utat ta
láljanak minden magyar katolikus templomhoz és hívőhöz.

Visszatérve most már levélírónknak arra a kitételére, meIlyel
végérvényesen a Iurcsaságok bogarászóinak lomtárába küldi a "szent
ponyvákat", csak türelmet kérő szavunk lehet. Ne dobjunk mindent
lomtárba. Sokkal alaposabban, mint ahogyan azt cikkünk tette: meg .
kell vizsgální, hogy mi az a kultikus népi vallásosságban, amit boj
torjánnak tekinthetünk és mi az a jó szőlőtö, amit a nagy idők szent
magyarjai plántáltak el népünk lelkében.

KÖRöTTEM KERTEK ÉS PIROS TETOK

Köröttem kertek és piros tetők,

a fák virágos, árnyas sorai.
Itt fekszem li magas terraszan és
lustán lélegzem, lustán, mint aki
álomba révül, máris szetuiereq.
A levegő oly friss és álmosító.
Gyilriikbe ráng s titokban ide les
az öntöző, a szőkésbőrű .kígyÓ.

Lelkem ernYő;e"'lassan szétfesziil.
Igy nyílik halkan szét a kerti asztal
piros ernyő;e. Versenyt álmodom
a rest felhőkkel, az arany tavasszal.
Félálom ez, vagy ébrenlét? Nem érzem.
Lebaiol; hogy megcsókol;on az ég.
Mindenhonnan és mindenütt a fényben
lágy illatok és illanó zenék

;önnelc felém egymást ölelve, egymást
CSÓkolva, mint a párok, szelíden. .
Fiatal testem boldogan, az édes
levegőtől megnyugtatva pihen,
bár sejti máris, hogy nem tart sokáig
az ifjúság, hogy gyorsan száll tova
az idő mindent elnyelő ködébe
vad öröme és részeg mámora.
19 ? Toldalagi Pál
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