
nélkül simult a későbbi Zsasskovszky-Tárkányi énektár, s a XX. század elejének templo
mi ének rendje e kettő ötvözetéből jött létre. Az ekkor már régibbnek számító Mezey
énekek jórészt a templomon kívül ájtatos gyakorlat anyagát képezték.

A Mezey kántordin'asztia tagjai kántorként, s más területen kifejtett munkásságuk
révén (újságszerkesztő, szépíró stb.) fontos fejezetét jelzik a Dél-Alföld, szűkebben

Kunszentmárton és környéke művelődéstörténetének.Enekeskönyveik elemzése s a nép
körében napjainkig élő Mezey-énekek kutatása pedig hasznos tanulságokkal szolgálhat
az.egymással mindig is szoros kapcsolatban lévő írásbeliség és a szóbeli hagyományok
viszonyára is. Az énekgyűjtő és énekszerző Mezey kántorok olyan egyéniségei a Dél
Alföld és Kunszentmárton népéletének, hogy tevékenységük vizsgálatára, a közösségi
életben betöltött szerepük elemzésére - Bálint Sándor és mások nyomán - vállalkoznunk
kell.

Jegyzetek: l Vö.: Dósa József-Szabó Elek: Kunszentmárton története I. Kunszentmárton, 1936. 186. - 2 Vő.:

Turcsányi Istvánnak Mezey Istvánról irt nekrológja a Kunszentmártoni Hiradó 1936. szeptember 27. számában.
- 3 Vö.: Monár Imre szerk.: A magyar muzsika könyve. Bp. 1936.445. - 4 Bárth János: Az illanesi tanyák népének
hajósi búcsújárása. Népi kultúra - népi társadalom XI-XII. 59-117. -- 5 Vő.: Dobszay László: A népének hazai
története. Vigília XXXVII. 1972. 237-246. - 6 A Magyar Népzene Tára 2. Szerk.: Bartók Béla-Kodály Zoltán.
Jeles napok. Sajtó alá rend. Kerényi György. Bp. 1953. 325. sz. Mathia Károly kiskanizsai gyűjtéséből. - 7 Vö.:
Eckert Irma: A kalocsavidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethnographia XLVIII. 1937. 176-177., az
öregcsertői énekeskönyvből idézi, ahol a 4. sz. ének. - 8 Részletesen lásd Papp Géza: A magyar katolikus egyházi
népének kezdetei. Bp. 1942. 17.; Dobszay László i.m.; Schram Ferenc: A szentek tiszteletének népszokásai a XVII.
századi énekeskönyveinkben. Vigilia XLII. 1976. 31-34.; Borsai Ilona: Népénekeink az élő szájhagyományban.
Vigília XXXVII. 1972. 317-318; Volly István: 101 Mária-ének. Népi gyűjtések. Szeged, 1948.

SZITHA ILONA versel

Teremtő pillanat

Várható volt
hogy eszeveszett keringésük
után a csillagok
leszűkültfényévek

tövében megpihennek
ahol fény fényt keresztezett
az összragyogás
villára tűzhető sikerekbe veszett
és a szétrobbanó világosság felé
mohó sötétség terjeszkedett

már végnélküli
az el-eltávolodó nász
az ismeretlen fényforrásokat
egybeszülő

fenyegető-szép jóslat
igézetében
emelkedő összecsapás
az istenálmodta elképzelés

keresz,eshadjárat
tejutaktól szántotta sivatagban
egymásba ékelődő csillagok
szőke fények
termékeny föld-remények
furcsa színeződése az égnek
merően új rendszerbe foglaltatik
egy régóta készülő galaktika
és a néma űr rázúgja
így rendeltetett

341



A huszadik században

I

A huszadik században megértem
hogy a bolyongó lélek
testet ölthetett
kendőzetlen az élet arca
mozireklámok verejtékezése
szobámban mégis megőriztetett

ősi álmok óarany ötvösműve

szükséges kötéltánc
múlt és jövő között
hogyan érinthetne
nyílt mezők távlata
ha nem feszül mögötted hegylánc
fölötted elérhetetlen egek sorozata

a tagadás századában
ismétlem
nem az új formát nyert anyag
a sürgölődő világ kolompja
vízművek zuhataga
mindez csak annyira érdekelhet
amennyire tükröződöm

felhőkarcolók ablakában
tavak laza gyűrűjében

amennyire erőtlen hangom
feljajdul a méhkas zümmögésében
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visszhang ha készülődik benned
titokzatosságunk közös eleme

. borzolta lelked
az ember hajnala óta
kölcsönös gyújtópont életünkben
az istenkereső óda

/I
Már behint a vér-buggyantotta fény
a kegyelem sejtelme
hajszálvékonyan környékez
mint falevelen erezet
csupán a hittelfelmérhető
földöntúlj remények
vetítenek elénk
beteljesült időkben

ezerszer megénekelt
üdvözítő üzenetet

az óceánban elvétve
kis úszó pontok. szigetek
titkon így álmodhatnak
fokról fokra terjeszkedve
előbb-utóbb összeérve,
felnyúló tömör kontinens
korlátol kérlelhetetlen vizeket
fölidéz rendíthetetlen mennyeket


