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"ISTENT DICSÖíTÖ E.GYHÁZI ÉNEKKÖNYV"

A Mezey kántorok énekeskönyvei és énekei

II. A visszaemlékezések alapján azt mondhatjuk, hogy a kunszentmártoni templomi gya
korlatban a Mezey-énekek fénykora a múlt század végi, a századforduló körüli évtizedek
voltak. A környező településeken pedig (Szentes, Cibakháza) az ott müködő Mezey
kántorok idején. Csépán Mezey kántor nem működött, ott a templomon kívüli ájtatossá
gok eszköze volt a Mezey-énekkönyv. A századforduló idején a kunszentmártoni Mezey
kántorok is egyre gyakrabban használták a Zsasskovszky énektárt, melyben több,
korábban is ismert éneket megtaláltak. Az I 940-SO-es évekre pedig Kunszentmártonban
is általánossá, kizárólagossá vált a Szent Vagy Uram énekgyűjtemény, amelyet - a
visszaemlékezések szerint - nagyon nehezen tanultak meg. Csupán az idős, 60 éven felüli
korosztályok ismerik és emlegetik a Mezey-énekeket, s hiányolják őket.

A Mezey-énekek a templomi gyakorlatból tehát kiszorultak. Csaknem kizárólagos
volt azonban használatuk a családi ájtatosságok, az imaházak, s más közösségi 
templomon kívüli - ájtatosságok során. Alkalmanként, mise előtti énekként a templom
ban is felhangzottak.

A távol fekvő tanyákról, a kiterjedt tanyavilágból. Mesterszállás tanyáiról rossz
időjárás, vagy nagyobb munkák idején nem, vagy nem mindig és mindenki tudott eljutni
a templomba vasárnapokon, ünnepnapokon. Ilyenkor vagy a kora reggeli vagy az esti
órákban összeült a család. Elmondták a fő imádságokat (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszek
egy), esetleg a rózsafüzért, majd elővették a Mezey-énekeskönyvet, s ebből a megfelelő

ünnepi alkalomra, vagy a közönséges vasárnapra való énekeket elénekelték. A nagyobb
gazdacsaládoknál az alkalmazottaknak is részt kellett venniük ezeken az ájtatosságokon.
A sátoros ünnepek mellett, amikor a templomlátogatás kötelező volt, főleg az adventi
hajnali miséket tartották meg odahaza, családi körben. Ez is közrejátszhatott abban,
hogy az adventi énekek a legkedveltebb Mezey-énekek közé tartoznak. Ezek kőzül

néhányat megemlítünk: Harmatozzatok! Egek nyíljatok; Mennyből alászállot Úr angya
la"; Hajnali Csillag sugára stb. Ezek az adventi reggeli ájtatosságok, ima, éneklés olykor
fél óráig, máskor egy egész óráig is eltarthattak.

A karácsonyi éjfélimisére, a szilveszteri hálaadásra, a nagyszombati feltámadásra illett
mindenkinek még a tanyavilágból is elmenni a templomba. Ezeken kívül a kunszentmár
toni tanyai lakosság részt vett az úrnapi körmenetben, István király ünnepén, minden
szentek ünnepén és a Márton napi búcsúban is. Ezek számítottak sátoros ünnepnek,
nagyobb helyi ünnepnek. Pünkösd Kunszentmártonban kisebb, míg Csépán és Cibakhá-

. zán nagyobb jelentőségű volt. E nagyobb ünnepek nagymiséi előtt sokszor már egy óra
hosszával is megtelt a templom, ahol az énekesemberek vezetésével a kedveltebb éneke
ket, főleg Mezey-énekeket vették elő. Jelesebb énekes emberek voltak Kunszentmárton
ban: Devánszki Ignác, Füzér Tóth Pál, Kiss Mihály, Nagy Imre, Horpácsi Sándor és még
mások is, főleg a virrasztóbeli énekeikről ismert Seres Kati (Halász Andrásné), Kurucz
Jánosné, Busai Antalné.

A karácsonyi éjféli mise előtt a templomban gyülekező nép - az énekesemberek
vezetésével- elénekelte a már említett adventi, a kedveltebb karácsonyi énekeket: Minden
ember örvendj, vigadjJézus születésének; Ej, engem ki ébresztettfel álmomból? (ez a csépai
betlehemes ének); Jertek ide pásztorok; Minden népek örvendjetek Jézus születésének;
Midőn a pásztorok Betlehemben (2. ének); Kelj fel keresztény lélek; Csillag sugár áll
Betlehem felett. Az éjféli mise kezdetekor pedig a Hej, vig juhászok. csordások kezdetű

szólalt meg. Ez mind a mai napig hagyomány az éjféli mise énekrendjében. Az éneket
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a kunszentmártoni és a környékbeli nép Mezey-éneknek tartja, mert szerepel Mezey
Nepomuk János énekeskönyvében. holott ez egy szélesebb alföldi területen népszerű

karácsonyi ének. Az éjféli miséhez hasonlóan tartották meg más nagyobb ünnepek miséit
is, ezek énekeinek ismertetésére azonban itt nem térek ki.

2. ének
Pásztorellák

Midőn a pásztorok Betlehemben,
Nyájok legeltették a mezőben:

Kérdék egymástól, mi lehet az ott?
Mi -nem láttunk még oly szép csillagot?

Ez bizonnyal a Jákob csillaga,
Pásztor társaim ugorjunk hát talpra,
Mert megszületett a várt Messiás,
Kiről oly régen szólt Izsaiás.

Zengő szóval kiáltja az angyal,
Hogy feltűnt már az a dicső hajnal,
Melyben a szűz Mária szent fiát
Szülte a vi/ágnak megváltóját.

El is mentek már meglátására
Pásztorok az ő imádására.
Menjünk el mi is a pásztorokkal,
Imádni őt a szent angyalokkal.

Isteni szent gyermek, édes Jézus!
Vesd ránk szemeidet kegyes Krisztus.
Bocsáss meg mi nekünk bünösöknek,
Légy kegyes s irgalmas Hiveidnek.*

Más ünnepeken, vagy vasárnap a templomlátogatás el is maradhatott, de ilyenkor egy
egy tanyán, háznál, az ún. imaháznál jöttek össze a szomszédságból, s végezték el az
ájtatosságokat. Imaházaknál mondták el az októberi és májusi litániákat is, két-három,
olykor több család részvételével. Legtöbbször a Mezey-énekeskőnyvet használták, ame
lyikben a litániák szövege is benne van. Az 1853-as Mezey-énekkönyvben például Szüz
Mária litániája, valamint Krisztus szenvedéséről/itánia. az 1883-ban kiadott könyvben
pedig litánia a Szentháromsághoz, Mindenszentek litániája olvasható.

A nép vallásosságához igazodva gyűjtőtték, választották ki és írták énekeiket a Mezey
kántorok. Hosszú, 8-10 versszakos énekeket írtak, amelyek megfeleltek a barokk
kismise-rendnek, tehát több versszak szólt kezdetre, evangéliumra, felajánlásra, szent
vagy-ra, úrfelmutatás utánra és sok esetben kimenőre. Különösen ezeknél a hosszú
miseénekeknél alkalmazták előszeretettel az akrosztichont, így szövegük a legkönnyeb
ben azonosítható. Teljes mise-énekrendet írtak hétköznapi misékre és ünnepi alkalmakra
is. Mezey Nepomuk János énekeskönyvében csupán a karácsonyi éjféli misére nyolc teljes
énekrend használható. Ez erősen megkönnyítette és kedveltté tette a Mezey-énekeket az
otthoni ájtatosságokon, hiszen - ha végigénekelték őket - így lélekben átélhették az egész
misét.

A miseénekeken kívül a Mezey kántorok sok, alkalomhoz nem kötött éneket is írtak.
Az adventi és karácsonyi énekeik mellett a nép régen és ma is legjobban Mária-énekeiket
szereti. Ezek egy része Mária-ünnephez kötött, más része búcsújáró ének. A búcsújáró
Mezey-énekeskönyvből idézzünk egy-két példát: Mária Szűz Anyánk tekints népedre
(induláskori ének), ezt Kalocsa környékéről Eckert Irma is közli, ám nem vette észre
Mezey szerzőségét7 , Mária képednél, kegyelem székednél (beköszöntő ének), s így tovább
a búcsújárás rendjének megfelelően.

A szentek ünnepeire, s a kunszentmártoni Szent Márton búcsúra írt Mezey-énekek ma
már ismeretlenek a nép körében. Jól mutatják viszont a múlt századvég ünneplését, s az
ehhez igazodó kántori gyakorlatot. Öreg Mezey János és Mezey Nepomuk János énekes
könyvei figyelemreméltó módon nem az egyházi évnek megfelelően, hanem a polgári
évhez igazodva közlik az ünnepi énekeket, tehát január l-jével kezdik és Szent István

* Az Istent dicsőítő egyházi énekkönyvből. A N.-K.-Sz.-Mártoni keresztény hívek részére szabadon
közrebocsájtja ifj. Mezey Nepomuk János Kun-Szent Márton város kántora. Szentes, 1883. 152.
Kottáját Mezey István: Énekeskönyv... Bp. 1913. nem közli, de a hagyomány őrzi dallamát.
Mesterszállás, saját gyűjtés.
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vértanú ünnepével, illetve a szilveszteri hálaadásra írott énekkel zárják a gyűjteményt:

Ezzel igazodtak a könyveiket használó hívek szemléletéhez, amely inkább a polgári
időszámítást követi, s kevésbé a liturgikus évet. Mezey Nepomuk János könyvének
második, nagyobb részében a Különféle alkalmi énekek (pl. reggeli énekek, Mária
énekek, énekek az Oltáriszentségről stb.) találhatók és jó néhány halotti ének. Halottas
mise énekek nagy számban vannak már öreg Mezey János énekeskönyvében, illetve
Mezey Mór kézzel írt kottásfüzeteiben is. Ennek oka, hogy a rendelésre írt halottbúcsúz
tatók, a különböző gyászesetekre írt halottas misék, énekek a kántoroknak talán legfon
tosabb, mindenesetre legjövedelmezőbbelfoglaltságát jelentették. Ezért is vannak nagy
számban minden Mezey énekeskönyvben. Ellentétben múlt századi elődeivel, Mezey
István 19l3-ban már a liturgikus év rendjének megfelelő sorrendben közli énekeit.

Kedveltek voltak a Mezeyek reggeli énekei, és sok családban gyakori volt az esti
énekelgetés is. Főleg karácsony és húsvét táján váltak gyakorivá alkalomhoz kötődö,

máskor alkalomhoz kevésbé kötődő énekekkel.
Több Mezey-ének különböző katolikus énekeskönyvbe is bekerült. A Jósvai Gábor

által összeállított és kedvelt Lelki gyöngyök (Poroszló, 1912) című könyvben a 74. ének,
a Mennyben udvarló angyalok szövege Mezey Jánostól származik, a halotti énekek közül
a 404. ének dallama (Kegyes Jézus a nagy napon), a 423. éneknek pedig - Oh egeknek
Királynéja - dallama és szövege is Mezey től való. A múlt században ponyván is megjelen
tek Mezey-énekek, amelyek a nagy területen való elterjedést elősegítették. A Mária
szerelmes anyám, hallgasdbűnös szolgádat kezdetű Mária-ének a Szent Józsefolvasójának
tartalma címü ponyvafüzetben jelent meg Budapesten 1879-ben Bartalits Imrénél. Lé
nyegtelen szövegbeli eltéréssel ugyanez megtalálható Mezey Nepomuk János 1883-ban
megjelent énekeskönyvében (263. ének). Nem tudjuk viszont, hogy Bartalitshoz milyen
forrásból került, hiszen az 1879 előtti ismert Mezey-énekeskönyvek ezt a Mária-éneket
nem tartalmazzák. A Midőn reggel álmomból ébredek kezdetü reggeli énekre a Legszebb
új énekek minden jubileumi szent évre. Kiadta: Orosz István, Jászladányban. Budapest,
1879. Nyomatott Bartalits Imrénél16. sz. címet viselő füzetben bukkantam. A Mária Szűz

Anyánk. tekints népedre kezdetü búcsújáró ének, amelyet a búcsúkereszt indulásakor az
"Üdvözlégy Krisztusnak drága" dallamára énekeltek, a Búcsújáró énekek a boldogs. szűz
Máriához. 154. sz. Pest, 1866. Nyomatott Bucsánszky A-nál című ponyvafüzet révén is
terjedt. Ide valószínüleg öreg Mezey János Szűz Mária dicsérete. . . című 1865-ben
(Kalocsa) és 1866-ban (Arad) megjelent búcsújáró könyvéből származott, a 2~11.

oldalon olvasható. Ponyvafüzetben mindenesetre ez a legrégibb eddig megtalált Mezey
ének. A közkedvelt reggeli énekek közül a Mennyei atyám, ki új napot . . . kezdetü
megtalálható a Legújabb pünkösdi ének-füzet. Egyházhatósági jóváhagyással kiadta: K.
P. Nyomatott Traub B. és Társánál, Szegeden címet viselő füzetben. Mind a négy,
ponyván szereplő Mezey-éneket a versfőkkel, az akrosztichonnallehetett azonosítani. A
szinte áttekinthetetlenül gazdag vallásos ponyvairodalomban biztosan lappang még több
Mezey-ének is.

A Mezey kántordinasztiav", egy-egy jelesebb énekszerző életének, szerzeményeinek s
ezek alkalmazásának vizsgálata megismertetheti azokat az alkalmakat, a templomi és
templomon kívüli ájtatossági formákat, amelyeken ezek az énekek felhangzottak. Azo
kat a népi ájtatossági formákat tehát, amelyeknek vizsgálata a vallási néprajz feladata,
s amelyek egy-egy település, vidék életének, szokásrendjének nagyon fontos részét jelen
tették és jelentik ma is. Altaluk nagyon fontos adatokat nyerhetünk egy-egy - személyé
ben és énekeiben közösségszervezőerővel megáldott - egyéniség közösségbeli szerepéhez.

.. A kutatás a kézirat lezárása utáni időben is folytatódott. Antal József makói "templomigazgató
- öreg Mezey János ükunokája -, Gártner István óbecsei plébános és a Mezey családok segítségével
lényeges új adatok birtokába jutottunk. Megtudtuk, hogy öreg Mezey János, a kántordinasztia
megalapitója 1809-ben született, 1831-ben került Kalocsáról Óbecsére és itt is halt meg 1880-ban.
A Mezey család soltvadkerti eredetére utal, hogy egyes Mezeyek a múlt század végén a vadkerti
előnevet használták. Soltvadkert 1804. évi úrbéri összeirásában szerepel is egy Mezzej János.
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S miután ezek az énekszerzők - köztük a Mezey kántorok is -nem csupán énekköltők

voltak, hanem énekgyűjtők is, nyomtatott vagy kéziratos énekeskönyveiken keresztül
megismerhetjük egy-egy vidék adott időszakrajellemző énekeit, ájtatossági formáit. A
korábbi évszázadok egyházi énekes gyakorlata ugyanis nem volt olyan egységes, mint
azt századunkban az egyházi ének-zenei reformok után tapasztaljuk. Az elmúlt századok
énekszerzői, énekgyűjtői, kántorai földrajzilag egy-egy terület énekeit rögzítették, szere
peltetve a legkedveltebb énekeket is. Egy adott időszakban meg is erősítették egy-egy
vidék - az énekeskönyv használati területe - énekgyakorlatát. A múlt században ez már
félországnyi, országnyi területet jelentett. Vonatkozik mindez a Mezey kántorokra is.
Munkáikban megtaláljuk a XIX. század közepének, végének legkedveltebb népénekeit,
amelyeknek szöveg- és dallamváltozatai jórészt már a XVIII-XIX. századi nagyobb
énekeskönyvekben is (pl. Bazóky, Gimesi, Zsasskovszky, Jósvay) szerepeltek. A múlt
századvég kedvelt Mária-énekeit Volly István JOl Mária-ének című könyve segítségéveI
is végigkövethetjük. Az 1865-1866-ban megjelent' Mezey búcsújáró könyvben kilenc
olyan Mária-ének található, amely szerepel Volly István tanulmányában is: Angyaloknak
boldog; Asszonyunk, Szűzanyánk; Boldogasszony anyánk; Boldog azon lélek; Bús szivem
nek nagy öröme; Mondjunk dicséretet; Nagy lsten kedvében; Oh. áldott Szűzanya; Oh,
Mária, kinyílt virág. Ennek magyarázata, hogy búcsújáró hagyományunk majdnem
kizárólag Mária tiszteletével, kultuszával függ össze. Mezey Nepomuk János 1883-baiJ.
kiadott énekeskönyve mindössze három Volly Istvánnál is meglévő éneket tartalmaz: A
fájdalmas anya; Ha én kertész volnék; Tavasz virágából. Mezey István 1913-as énekes
könyve mindössze A fájdalmas anya (erős szövegváltozattal) és a Ha én kertész volnék
kezdetű énekeket. A legrégibb ismert Mezey énekeskönyvben (1853) pedig egyet sem
lelhetünk. .

Volly István elemzése szerint az említett énekek többsége országszerte ismeretes,
énekelik a Dunántúl több táján, Nógrádban, az Alföldön Kecskemét környékén és a
Jászságban, némelyikük ponyvanyomtatványon is megtalálható. Az erős licenciátusi
hagyományokra támaszkodó alföldi népi vallásos gyakorlat természetszerűleg sokat
merített a közismert, vagy csak egy szűkebb vidékre jellemző népénekekből.8

Dobszay László úgy látja, hogya XVII-XVIII. században a katolikus énekrend még
szilárd. A XVIII. század a felbomlás ideje, amikor is az énekek és az éneklési alkalmak
kapcsolata fellazul, meggyengül, s megjelennek az alkalomhoz nem kötődő, bármikor
énekelhetőegyházi énekek. (Ezt a folyamatot jól ismerjük a népköltészet egyes műfajai

ban, pl. a népdaloknál. Jellemző erre is az alkalomhoz .kevésbé vagy egyáltalán nem
kötődö új stílusú népdal megjelenése s dominanciájának megnövekedése.) Dobszay
László a XVIII-XIX. század fordulójának énekeskönyveiben két tendenciára hívja föl
a figyelmet, amelyet a Mezey énekeskönyveknél is tapasztaltunk: l. rögzíteni a helyi
tényleges énekgyakorlatot, 2. népszerűsíteni az újdivatú szerzeményeket, helyet adni a
kántorok, papok, más énekszerzők (sokszor dilettáns) munkáinak.

Bekapcsolódva az énekgyűjtők, énekszerzők XVIII-XIX. századi hosszú sorába, öreg
Mezey János 1853. évi énekeskönyve a két tendencia körülbelüli egyensúlyát mutatja.
Viszonylag kis számban szerepeltet saját szerzeményű éneket; könyvének nagyobb része
régebbi énekeskönyvekre (Kájoni, Náray, Illyés, Bozóky) és a helyi hagyományra tá
maszkodhatott. Mezey Nepomuk János 1883-ban megjelent énekeskönyvében - ezzel
szemben - alig találunk régi népéneket, vagy más könyvből átvett szerzeményt, többségé
ben saját énekszövegeit adta közre. Előnyére írható viszont - amint Dobszay László a
Zsasskovszky énektárról is megállapította -, hogy gondos, gazdag, minden liturgikus
igénynek megfelel, s szerzője nagy gyakorlati liturgikus érzékkel, a helyi viszonyoknak
megfelelően állította össze. Ugyanezt mondhatjuk el a Mezey búcsújáró könyvről.

Sajnálhatjuk, hogy Mezey Mórnak a szentesi katolikusok részére készített, 1873-ban
napvilágot látott énekeskönyvét nem vizsgálhattuk.

A Mezey kántorok munkásságukkal a dél-alföldi katolikus mezővárosok parasztpol
gár lakosságának igényeit szolgálták ki, alkalmazkodva vallásos életük helyi hagyomá
nyaihoz. Egy olyan énekes gyakorlatot alakítottak ki, amelyhez nagyobb zökkenők
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