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József Attila sorai voltak a mottója
az V. Dél-Dunántúli Népművészeti Hét
nek, A kulturális program keretében
főleg két tudományos tanácskozás vál
tott ki nagy érdeklődést, mindkettő a
népköltészet tárgyköréből. Az archaikus
emlékek kutatásának Iegújabb eredmé
nyei, Somogy megye népköltészeti ér
tékei is igazolják a költöt, s még in
kább felhívják figyelmünket a jelen
ern meglévő múltra s annak hatékony
ságára az elkövetkező időkre. Nagy hi
ba lenne azt mondani: a népművészet

(beleértve a költészetet is) ma divat.
Inkább a népművészet kiteljesedéséről

kell beszélnunk, a hagyomány hatá
sáról műkoltészetunkre, nyelvtudomá
nyunkra, zenére, lélektanra.

Erdélyi Zsuzsa nemrégiben megjelent
könyve, a Hegyet hágék, lőtőt lepéi:
pedig kifejezetten feladja a leckét a
hazai és nemzetközi összehas-mlító folk
Iórriak. Ez a könyv volt közvetlen té
mája az első tanácskozásnak. melynek
tükrében sor került népköltészetunk
archaikus jegyeinek vizsgálatára iroda
lomtudományi, nyelvészeti és pszicholó
giai szempontból. A fáradságos munká
val Ö~S7PsvŰjtöti kotetanva« előszavá

ban Ortutay Gyula meveml íti : " ... új
forrásvidéket, ha úgy tetszik új, gazdag
tartományt fedezett fel Erdélyi Zsuzsan
na ...". Ps i s Dez-ö. még 1970-ben, az
akkori gyűjtés ismeretében egyenesen
.,spü·ltualia Incogntta't-ról beszélt (Ethnographia, LXXXII évt :3 sz.)

Természetesen f'elvetődhet a kérdés: mennyi konkrét eredménye lehet egyet
len tanácskoz.ásnak, amikor az alig ismert területről majd koteteknek kell va
Janluk. Bán Imre Irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár megadta a vá
laszt : "sClk probléma fölvetése által SIkerült exponálni a témát", vagyis azokat
a kérdéseket, amelyek az archaikus imádságok legfontosabb sajátságaira mu
tatnak rá. Ugyanakkor ez a tudományos ülés, mely végül is dialógussá fejlő

dött, olyan szakágra hívta feJ a figyelmet, mint a vallásos néolélek-kutatás. Gya
korlatból ís tudjuk: a tudományos továbblépés elsődleges föltetele a kérdések
világos megfogalmazása.

Bán Imre professzor irodalomtörténeti megvilágítása mellett Bárczi Géza ny.
caveterní tanár reterátuma hangzott el, valamint Murányi Mihály pszichológusé,
(Ez utóbbi két hozzászólást csupán felolvasták, mivel a szerzők nem voltak je
len.) Az anyaghoz fűzött sokázú f'eltegetésből, a míndhárom referátumban föl
vetett újabb és újabb kérdésekből kiderült: ha Erdélyi Zsuzsa - mint az szán
dékában is van - a nemzetiségi területeket is teljesen "feltérképezi", az eddigiek
nél is meglepőbb eredményekre juthat. A referátumokat megelőző előadásában
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bővebben kitért megkezdett gyűjtőmunkájára a nemzetiségtek (horvát, szlovák,
sváb) körében, és fölvételeiből bemutatott néhányat (horvát Mária álma, hajósi
svábok Krisztus keresése stb.). Ugyanakkor olyan részkérdésekre is rámutatott,
amelyek a teljes archaikus anyag feltárásának rendkívüli fontosságát jelzik.
A szenvedés és a. szeretet motívumok, mint elsődleges ismertető jegyek az
imádságokban a szociális emberre vallanak - hangsúlyozta -, aki fel tudja
oldani napjainkban is az ellentétet a világnézeti különbségek között, A szenvedésre
mint központi témára utaló magyarázatok közül a pszichológiai külön csoportot
képezett, éppen a kérdés lélektani jellege miatt. Murányi Mihály referátuma, a
vallás pszichikai megnyilvánulásait kutató szempontjai miatt valójában túlmutat
az egyetlen kötet tartalmán. A passiót elemezve kijelentette, hogy "az értelmes
sé vált szenvedés révén való szabadulás a megváltás Illúziójának alátámasztá
sára szolgál". Ne feledjük: marxista kutató szavai ezek, de a hivőnek is mond
hatnak valamit, éppen a szenvedés értelmének kiemelésével. A vallásos. ember
ezt míndíg is így fogta fel és azt is tudta, hol keresse értelmét. Ugyancsak en
nek a problémának a hátterében áll az is, amit Murányi Mihály a "szeretet
projekciójának" nevez. Megállapítására érdemes alaposabban figyelni, amikor a
kötet "dramatikus és epikus mozzanatairól" beszél: bennük "a szánnivaló ember
- csodálatos módon - még önmagánál is szánnivalóbb állapotban lévőt keres
és talál - megint csak a passió elemek közvetítő funkciója révén - a szeretetet
nélkülöző, ridegen elnyomott ember szeretni akar s azt akarja szeretni, akiről

azt hiszi, hogy érte szenved."
Egyik kijelentését azonkívül revideálnunk kell,. mert alighanem félreértésből

származik: " ... ezekben az imákban kifejeződik bizonyos lappangó tagadása az
egyház egyedüli közvetítő szerepének Isten és ember közőtt". Szükséges mínde
nekelőtt a kérdés teológiai értelmezése: mit jelent az egyház, mínt az emberiség
üdvössége, s ezen belül: az egyház valóban az üdvösség eszköze-e? Az evangéliu
mokban Krísztus az örök életet ígérte azoknak, akik hisznek benne. Ezt közvetle
nül is megtehette volna, de közbeiktatta egyházát, saját misztikus testét. Ezért
írja Gál Ferenc: "A történeti Krisztustól térben és időben távol eső emberek
csak valaminek a közbejöttével juthatnak vele kapcsolatba. A távolságot át
hidalja az egyház igehirdetése és kegyelemközvetítése a szentségek által. Az
egyház valójában nem Krisztus és az emberek között közvetít, hanem beteljesí
ti Krisztus közvetítését, Alkalmazza azokat a módokat, amelyeket ő rendelt a
természetfölötti élet mcgszerzésére, "Szent Pál leveléből (L Tim 2,4) az is kide
rül, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar, ezért országának, népének köre
messzebbre terjed a szervezett egyháznál. Az Isten népe fogálomba beletarto
zik mindenki, aki "őszintén keresi az Istent és lelkiismeretére hallgatva szol
gálja az erkölcsi rendet". Aki megkapja a kegyelmet, Krisztushoz tartozik; aki
bárhol a világon megigazul, valamiképpen az egyházhoz tartozik. Márpedig ezek
a szövegek tartalmukban valamiképpen Krisztusra, a személyes Istenre irányul
nak. Murányi Mihály állításával szemben, hogy ti. "felbukkan bennük (már
mint az imádságokban) - persze nagyon csíraszerűen egy sajátos, az eretnek
mozgalmak Ideológiájában centrális törekvés: a transzcendencíával való közvet
len, nem hivatalos kapcsolatteremtés igénye is" - hadd hivatkozzunk az íro
dalomtőrténészre: "Meg kell mondanom, hogy a nagyszámú imaszövegben van
ősvallás! képzet, babona, tudatlanság, apokrif elem, a népköltészet dús fantázia
jának játéka, egy nincs: heteredox vagy eretnek mozzanat", A jeles pszichológus
minden bizonnyal az egyházra mint jogi szervezetre gondolt, amit ernberek al
kotnak, s azok visszaélései (az egyház visszaélései) kétségtelenül nem múltak
el nyomtalanul az elnyomottak felett. Ezúttal azonban teológiai fogalmakról van
szó, s ehhez. az egyházra mint "kegyelmi keretre" van szükség, A transzcen
denssel való közvetlen kapcsolatteremtés igénye, a vallási élmény eruptív ereje
mindig is élt a hivő emberben. Alighanem ebben van Pais .Dezső megállapítá
sának igazi tartalma a "spiritualia íncogníta't-röl. Az egyszerű vallásos ember
lelki élménye fogalmazódik meg ezekben az imádságokban a népköltészet tör
vényei szerínt, s ez az élmény aligha feszíti szét a kollektívnépélet megszen
telt kereteit. Ha tájanként különböznek is az imádságok, nem jelentik közösségí
értékük megszűnését, (Arról nem is beszélve, mennyíre hasonló motívurnokra
épülnek fel.) Hazai esetben még azt sem mondhatjuk: a Tridentinum után a
hivatalos egyház üldözte őket a szó szoros értelmében. Megtűrte. Hogy egyháziak
sokszor elmarasztaló kritikát mondtak, mint például még századunkban is Varga
Lajos Verses Bibliájáról, kétségtelen (ld. Egri Egyházmegyei Közlöny 1910. októ-
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ber l-i számát). Mindezek után nem értjük világosan Murányi Mihálynak azt
a megjegyzését sem, amely szerínt az archaikus szövegekben "Az apokrif ele
meknek, sőt esetenként a nem keresztény mítologema elemeknek fel-felbukka
nása rríutatja, hogya paraszti tudat mélyén állandóan ott bujkáltak a hivatalos
egyház által figyelmen kívül hagyott vagy éppen negatívan értékelt eszmei igé
nyek, törekvések is.". Az ősöktől örökölt imaanyagra népünk a török uralom
alatt bőségesen rá volt utalva, s itt másról nem is lehetett szó, mint ragaszko
dásról ehhez a hagyományhoz, amely mégiscsak megtartotta őket a hitben, az
egyházban.

Bán Imre professzor referátuma tudományos pontosságával, magyar és világ
irodalmi távlataival, a hazai népi barokk irodalom bekapcsolásával, a szakrális
néprajz ismeretével, egyháztörténeti alaposságával az értékelések-elemzések leg
gazdagabb kincsesháza volt. Szempontja a .Jcutatóé, akit szenvedélyesen érde
kel minden, ami a magyar régiségből fennmaradt, de bizaimát első renden az
írott emlékekbe veti és a szóbeli hagyományoknak is írott forrásait szeretné
megtalální", Hangsúlyozta, hogy álláspontja "nagymértékben megegyezik Mezey
Lászlónak és Holl Bélának az Bthnographía 1971. évi 3. számában közzetett
megjegyzéseivel" Erdélyi Zsuzsa gyűjtéseivel kapcsolatban. Amit elsődlegeserr

értékelt, az a "Hegyet hágék" kötet szövegeínek rendszerezése, vagyis "a varián
sok csoportosítása, a -főbb típusoknak az egész anyagra terjedő megjelölése, az
egybetartozó szövegek kiugró motívumainak értelmezése ..." Négy évvel ezelőtt

Bán Imre "természetes csoportosítást" ajánlott a gyűjtőnek: pogánykorí, közép
kori és a XVII-XIX. századi szövegrészek magyarázatát kérte. Az anyag fel
dolgozásában ezt a rendszerezést ezúttal már nem tartotta hasznosíthatónak,
az egyes rétegek keveredése, kontamínálódása révén "a jelenlegi szövegegységek
nem szoríthatók beléje". Fölvetette a motívumokra való bontást, de ezt az anyag
természetéből következően jogtalannak minősítette, hiszen az "egységek a varlá
eiétól eltekintve, igen régen így álltak össze s így öröklődnek, legalább a XVIII.
század óta. mint erre a kunszentmiklósi Memoriális bizonysága utal". Figyelemre
méltó, amit a könyv sajátságairól mondott, és az az árnyalati distinkció, amely
lyel a motívumokat vizsgálva él: "Az anyagnak teljességgel katolikus jellege ..•
vitathatatlan, még a Memoriális is katolikus, hiszen protestáns ember, ha anal
fabéta lett volna is, nem mondhatott olyat, hogy Krisztust a Sínai hegyre vit
ték felfeszíteni, hiszen a szószékről százszor hallotta. hogya Golgotára, a Ko
ponyák hegyére vitték. A szerző pusztán két református eredetű imádságot kö
zöl (23.,24. sz.)." Erre vonatkozóan könyvének bevezetőjében Erdélyi Zsuzsa is
az alábbiakat jegyzi meg: "E hagyományanyag vallási megoszlás szerint inkább
a katolikumhoz tapad, rómaihoz, göröghöz egyaránt. A görög gyakorlat talán
mélyebben és általánosabban él, de szövegíleg nem olyan változatos. E tapaszta
lat feltehetően egykori liturgikus ősszövegek kérdésével függ össze." (Úgy vél
jük, még gondosabb munkát igényel ez utóbbi szövegeknek a vizsgálata, mert
véleményünk szerint, ha nem is a szövegváltozatokban, de az értelmezésben
sokkal nagyobb a szerepük, mint azt eddig gondoltuk, s talán a leggondosabb fi
lológiai elemzés deríthet erre fényt. A nemzetiségi imádság-anyag felgyűjtése 
tehát a keleti szertartásúak körében - sok adalékot tartalmazhat. Ugyanakkor
az ezekkel a területekkel érintkező más territóriumok is. Csak egy példát: a
keleti egyház mindig is megjelenítésre törekedett liturgiájában, imádságaiban
több érzelemre, mint a latin rítus, amely "racionalistább".)

Ami Ipolyi Arnold óta fokozottabban az érdeklődés középpontjába került:
az ősvallás problémája. Úgy tűnik, a Hegyet hágék, lőtőt lépék kötet újabb ada
tokkal gazdagítja a kutatást, Erdélyi Zsuzsa idézett bevezetőjében példákra utal,
amikor kijelenti: "Osvallási genezls-rnotívumok kozmikus jegyei kapcsolódnak
Mária születéséhez, totemisztikus képzetel Krisztus származtatásához. szoláris
hagyományai Istenhez ... Samanisztikus mozzanatok elködösített emléke kísért .. ,"
1970-ben pedig ezeket írta: "E műfaj - úgy vélem funkciójában az ó és az
új, a pogány és a keresztény világ lélekben nehezen feloldható ellentmondásai
nak kiegyenlítését szolgálta, a szinkretizmus szellemét leheli az ó szorításából
kiszakadni 'mé~ nem tudó, de az úíat már befogadni kész lélek számára." Bán
professzor értékelésében ez így hangzik: "E bővebb anyag tanulmányozása ar
ról is meggyőzött, hogy az ősvallásí képzetek viszonylag ritkák benne, semmivel
sincs több, mint ami már Bornemisza Péter bájoló imádságaiban felbukkant.
Érdekes, hogy a sámání eredetű hiedelmek, babonák bőven élnek népünk köré
ben színte a XX. századig. Elég Diószegi Vilmos vagy Szűcs Sándor kitűnő ada-
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lékaira hivatkoznom (Diószegi: A pogány magyárok hitvilága. Bp. 1967; Az ősi
magyar hitvilág, Bp. 1971; Szűcs Sándor: A sárkány a sárréti nép hiedelmében,
Eth. 1940. 4. sz.), de ezek úgy látszik kevéssé szívárogtak be az imádságokba.
Egyesek, .mínt a sárkányok=sátányok nyugodtan eredeztethetők a legendaíro
dalomból is, mint azt a Szüz leán szent Margit-ban Holl Béla meggyőzőerr ki
mutatta. .. Döntő azonban - ismétlem - a katolikus vallásos képzetek, ké
pek, motívumok szinte kizárólagos jelenléte." Ide kívánkozik a referátum végén
-elhangzott módszertaní elv is, amit Bán Imre Katona Lajos szavaival fogal
mazott meg, A kedd asszonya című tanulmányából : "Az ilyfajta hiedelmek ViZB
gálatánál nem tanácsos mindjárt a praehistorikus rétegekbe fúrni, mikor előbb

még a közelebb eső történelmi talajnak a gondos átkutatása is meglepő fölfe
dezésekkel kecsegtet", Majd a saját szavaival folytatta: "A történelmi talaj ku
tatása itt a magyar katolikus vallásosság elmúlt századainak, különösen a XVIII
XIX. századnak társadalmi szempontú vizsgálatát jelenti, s azt az állítást i!!
meg merem kockáztatni, hogya most bemutatott imádságanyag fényében még
a Bornemisza Péter feljegyzéseiről kialakított irodalomtörténeti köztudatot is ár
nyalni kell". A folklorista szempontja a szinkretizmus - mondta a tanácskozas
végen. Szűkséges tehát az európai középkori anyag ismerete. Nem szabad azon
ban elfelejteni: a kötet középkorí magyar anyagót tartalmaz, még ha találha
tók is benne máshonnan átszívárgott motívumok.

Könyvében Erdélyi Zsuzsa mint .Jcöztes peremteriiletet" említi a ponyva
Irodalmat, amelyhez a népi imádságok mind szokásköltészeti párhuzamaikkal,
mind közvetlenül szövegeíkkel kapcsolódnak. Bán Imre is hangsúlyozta: "Nem
szabad elfeledkeznünk a katolikus ponyvairodalomnak a szinte napjainkig tartó
jelenlétéről sem. Az adatközlők többször utalnak öreg könyvekre, ... amelyekből
a megtanult imát leírták filléres nyomtatványokra. koldusok árulta imádság
lapokra." Konkrét példának Varga Lajos nevét említette, aki a múlt század vé
gén versbe foglalta az 0- és Ü'[szővetséget,

Erdélyi Zsuzsa a népi imádságok múltbeli irodalmi kötödései közt a kódex
irodalommal való párhuzamokat is sorra bemutatta. Bán Imre ezzel kapcsolatban
megjegyezte: "Középkori kódexeink mai imádságainknak közvetlen forrásai nem
lehetnek". Ezután sort kerített a források megjelölésére, köztük is az egyik leg
érdekesebb témára, a barokk oltárképek hatásának kérdésére. A "mulier amicta
-scle", az "égen repülő angyal" az archaikus imádságok jellegzetes motívuma,
és Erdélyi Zsuzsa jegyzetében mint az Apokalipszis 12,1;14,16 helyeinek hatását
értelmezi. Bán professzor véleménye szerint oltárkép látványból keletkezett. Al
lítását az alábbiakkal támasztotta alá: "Az egyház hivatalos lectio és epistola
jegyzékében nagyon ritka az Apokalipszis részlet. Jellemző, hogy Aprószentek
... napjára (dec. 28.) a lectio a Jelenések könyvének idézett 14. részéből az 1-5.
vers. de a 6. már nem, s éppen ebben van az égen repülő, kezében könyvet
tartó angyal. Az egyház tartózkodása teljesen érthető., mert az említett könyv
az evangelium aeternum a XIII. századtól kibontakozó veszedelmes joachimita
ferences eretnekség alapvető locusa. Erről tehát a nép legalább is a Tridentinum
óta nem hallott prédikációt." A Katona Lajos nyomán a fQlklórban Mettertia
néven elterjedt motívumnak Bán Imre ugyancsak ikonográfiai magyarázátot
adott. A három személy: Anna, Mária és Jézus együttes .szerepeltetése a kötet
ben 14 alkalommal fordul elő, amelyből kiemelkedik, mint "a népköltészeti stilisz
tika remeke", a 17., a 77. és az 1. számú imádság: "Fa szülte ágát, Aga szülte
bimbaját. Bimbaja szülte virágát, Virága szülte Szent Annát. Szent Anna szülte
Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ Megváltóját." Tipikus, szinte lo
kálisan azonosítható Mettertia-kép. Részletesebb elemzést igényel, főleg a nem
zetközi kutatást figyelembe véve, a Szent Lukács motívum is. A - fiát kereső

Mária ugyanis a kötetben többször Szent János apostoltól érdeklődik Jézus hol
létéről, de - amint Bán professzor kimutatta - hét esetben Lukács evangélis
tától. A középkorí legendákban Lukács valóban a festők védőszentje volt. A
Regina Poloniae néven emlegetett kegyképről (a czenstochovaí Fekete Mária) a
legenda elmondja, 'hogy Szent Lukács annak az asztalnak lapjára festette a Szűz

anya alakját, amelyen Mária názáreti házában foglalatoskodní szokott. A jámbor
hagyomány még arról is tud, hogyaszerit Szűz arcát angyalok festették (ld.
Bálint S.: Sacra Hungaria; 1943).

Az egyes részletekhez fűzött megjegyzéseiből, melyeket Bán professzor mint
hasznosíthatókat ajánlott, kiemeljük a Grál-rnonda magyarországi [elenlétének
problémáját. Az írnádságszövegekben ugyanis többször előfordul Krisztus vérének
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edénybe gyűjtése, vagy általában: a fölszedése. Erdélyi Zsuzsa három évvel eze
lőtt idézte azokat az "értelmetlenné torzult szavakat", amelyek a monda "alap
motívumának makacs továbbéléséről" tanúskodnak. Ilyenek: Gárdelom, Gárdilom,
Gádelom, Glorittom, Glorium, Horium stb. A Grál-regény egykori meglétének valószí
nűségére Mezey László hívta fel a szerző Iígyelmét. Bán Imre is elfogadta ezt az
összefüggést: "A magyar középkor sűrű francia kapcsolatai alapot is nyújthatnak
a monda meghonosodására (a Grál királyok Anjou-házból származtak), írott
szövegünk viszont sehol sem őrzi. Annál becsesebb a most begyüítött anyag
tanúsága, Magam még a szintén igen gyakori aranytemplomot és a benne lévő

aranyasztalt is hajlandó vagyok elhomályosult Grál-reminiszcencíának minősí
teni . .. Hogy az aranytemplom a tenger partján vagy szígetén található, ez sem
idegen elem a Grál-mondában, hiszen számos francia irodalmi feldolgozása, pél
dául Chrétien de Troyes a beteg királyt (Wolfram v. Eschenbach Amfortasa-t)
»roí pecheur-s-nak halászkirálynak nevezi, breton népi mondákban pedig biro
dalma a tenger mellett vagy a tengeren van." Véleményét Albert Pauphilet-re
alapozza, ("Perceval et le Gral"). Fontos kiegészítésként közöljük : már a referá
tum elhangzása után, a szerző jóvoltából értesültünk arról, hogy Zolnay László
a témához szólva megjegyezte: a Grál-rnotívum népi továbbéléséhez hozzájárul
hatott a Szent Vérnek a XV. században igen erős kultusza is. Bourges legszebb
műemlékei közé tartozik a Chapelle du Saint-Sang. (Hazánkban Bátán 'és Ga
ramszentbenedeken volt ily nemű ereklyetisztelet.) Az adatok megerősítő jelle
géhez nem fér kétség, azonban felmerül a kérdés: valóban ilyen egyértelmű-e a
Grál-motívum népünk tudatában? Bán professzornak is volt egy szerény meg
jegyzése: " ... a Kelemen-legenda csodálatos sziget-templomának hatását nem
akarom kétségbe vonni, bár megjegyzem, hogy csodálatos templomleírások más
középkori legendákban is előfordulnak. például Remete Antal vagy Tamás apos
tollegendáiban". Ezzel kapcsolatban csak megemlítjük: világirodalmi párhuzamo
kat keresve talán nem lenne érdektelen Albrecht von Scharffenberg Jüngerer
T'iturei (1272 előtt) cimű művét is megvizsgální hazai vonatkozásban. (A gótikus
építészet költői fantáziái közt ez a mű előkelő helyet foglal el.) Esetleg a szent
földi zarándoklatok, útikönyvek sem lennének érdektelenek. Ez utóbbiak temp
lomokat mutatnak be teljes gazdagságukban, ereklyékről. hozzájuk fűződő le
gendákról számolnak be. Ugyanakkor a középkori építészeti szimbolizmus is
jelentős. S ha már a szimbolikát említettük, az "Ebben a házban négy szög
van" sort (40. sz. ima) ezzel is lehet magyarázni. Az Apokalipszis (7,1) " ... négy
angyalt láttam, amint a föld négy sarkán áll" vonatkozása ezúttal sem valószí
nű. A motívum inkább abba a spekulatív jelképrendszerbe tartozik, amit az alle
gorikus irodalom képvisel, például Honorius Augustodunensís De imagine mundi
lWri tres című műve.

A legendapárhuzamok után az írásos ernlékek közül az énekeskönyvekre is
történt rövid utalás a referátumban. Egy adat helyesbítése által. Ez pedig így
hangzott: a 77. oldalon (a Hegyet hágék kötetben) a bíbliográfíában említett
énekeskönyvet. amely 1569-ben Debrecenben jelent meg, "régebben Szegedi Ger
gely nevével idézték. Varjas Béla, Kovacsóczy Farkas újonnan felfedezett kéz
iratos naplójából bebizonyította, hogy Szegedi Gergely ekkor már nem élt, az
énekeskönyvet valószínűleg Melius Péter bocsátotta sajtó alá." A kiigazítás mellett
általában az énekeskönyvekről mint szövegkörnyezetíleg vizsgált írásos emlékek
ről talán nem árt egy másik speciális esetet megemlíteni. Holl Béla és Mezey
László idézett 1971-es korreferátumaikban külön kitérnek az esti Imádságokra.
Megállapítctták, hogy "A fényes nao tőlünk eltávozik" ("immár lenyugodott"
változat is van) kezdésű imádság első 3 str6fája a "Te lucis ante terminum"
brevíáriumí hírnnuszra vezethető vissza: annak a XVII. század első feléből való
fordítása. Holl Béla kíderítette: a fordító Draskovích János, akitől az "Istennek
hív szent angyala" kezdetű esti ének is származik. A szövegek megtalálhatók az 1719
től 1902-ig megjelent Pongrácz Estel' (Apponyi Míklósné) féle népszerű Arany
Korona imakönyvben, mégpedig kompléta fórmá'van. Mezey László nem hivatko
zik a szóban lévő imádságos könyvre, csupán a najdani literátus emlékekre utal
va rnondja el megállapításait. Ezek pedig a szövegek kontaminálódását mutató
"időrendi elemekre" vonatkoznak. Említi, hogy az 1969-ben Kapuvárott lejegy
zett komplétában a már idézett "Te lucis" fordítás mellett előfordul egy "szép
reflexió" is a 90. zsoltárra ("Szent neved pejzsa, Fényes sisakja" etc.) Holl Béla
idézi a kapuvári változatból a .Dícséret" közbeeső szakaszát is: "Hogy gyarló
testem nyugodjék" stb. O azonban a kontaminálódás kérdését nem 'vizsgáija,
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teh át nem is tartotta sz ükségesnek m egjegyezn i ; a reflexi ó és a "Dicsére t" eg yütt
szerepel az Arany Koro nában (legalább is . a z 1874-ik év i kiadásban), s ez nem
más, m in t K öpcs án y í Márton (1579-1638) ferences énekszerző népszerű verses
imája (0 , én szerelmes Iesusom" ... ld. Régi Magyar Költők Tára, 7. kötet 31. o.).
Am ikor Mezey Lászl ó "a k lasszik us kul t úra egyk ori k ö zvetít őj ér ől" , a li terá 
tu sról szól , és a na gyberén yi gyűjt ésbő l (a "Hegyet h ág ék" kötetben 42. sz.) a
kezdő sorokat ("Ná záretbeli J ézus" st b.), valamint a "Media vita in morte su mus"
antifónára vi sszavezethető részt ("Szent erős Is ten , Szen t és Halha tatlan Úris
ten . . .") ki em eli, i dőrendi ele m m el a ko ntaminálódást teszi pon tosabb á azált a l,
hogy kijelenti: "Az antifona böj ti időben vo lt használ a tban, de soha a róm a i
brevi áriumban. Az esztergom i b rev iá ri umok viszon t - P ázm ány íg - m ind ta r 
talmazzák. A nép i esti imádság vezérmotí vum a így m ég a XVIII. szá zad eleje
előtt le tt. " K öpcs ányí imádsá gának is meretében a zonban elmondhatj uk , hogy a
.,Dicsére t" is (na gyberén yi imádság közepe!) a XVII . szá zad elején keletkezett, te
hát a ké t rész kon tamin ál ódása meglehetősen gyo rsa n beköv etkezhetett.

Bán Imre re íer átu mát követően középkori li turgik us játék hangzot t el, majd
Tóth Tibor történész hozzászólá sa következett . A z archaik us n épi im á dsá gok el
ter jedésén ek problémáját fejtegetve a kevésbé mo zgékony és a folyamatosan ván
dorl ó néprétegek k ül ö nb öz ősé gére h ív ta fel a figyelmet a hagyomány megőrzése,

tová bbadása szempontj ábó l . Ennek a kérdésnek alaposabb v izsgá la tát kérte.
Olsvai I m r e a zenetud ós szemével vizsgálta a kötet dallam mal ismert anya

gát, kij elentve, hogy "az én ekelt felvételekből ú j tá vl a tok nyíl nak m eg a zene
tud om ány szá mára".

Ka nyar Józs~ rnúz eumigazgató h ozzászólá sá ban a Hegyet h áo ék, lőtőt l épék
kötetet a régészeti em lékek rnellé állította, de nem a holt tárgyi kultúra, hanem
a z emberi nyelv jóv oltából élő hagy ományok mellé. A könyvet "parasztbiblia
j ellegű, eleve n forrásnak" minősítette, hi ányos művelődéstörténetünk fontos doku
m entumának a z emberről, mely "az írást nem tudó, de lelk iek ben nem analfa
béta nép értéke".

Olá h Mátyás munká ja
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