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SZENTMIHÁLYI MIHÁLY
"EGYHÁZI ÉNEKES KÖNYV"-ÉNEK (1797-98)
HANGJEGYES TERVEZETE.

A XVIII. század legterjedelmesebb nyomtatott énekeskönyvének számító egri kiadvány
csupán szöveges énekeskönyv volt, mint megközelítőleg hasonló terjedelmű, nagynevű

elődje, Kájoni János Cantionale Catholicum-a (1676, a XVIII. században az 1719-es második
kiadás Csíki énekeskönyv néven forgott közkézen). Ez utóbbinak dallamait mégiscsak közve
títette két kéziratos gyűjtemény: a csíkcsobotfalvi kézirat a mű első kiadásának idejéből.
majd a Deák-Szerrtes kézirat (1774). Szentmihályi dallamainak feljegyzésérőlazonban nem
volt tudomásunk, csak szövegeinek továbbélésébőlkövetkeztettünk, hogy a néphagyomány
az ő érdeméből őrizte meg Kájoni néhány dallamát. (Hangjegyes bizonyítékul szolgált még
nem egy esetben Bozóki Mihálynak ugyancsak 1797-ben, Vácott megjelent Katólikus Kar
béli Kótás Énekeskönyv-e; erre azonban a későbbi kiadványok inkább a XVIII. század köze
pétől divatba jött, újabb stílusú dallamokkal kapcsolatban hivatkoztak.)

Mint a fenti cím jelzi: éppen az új népénektár munkálatainak befejezésekor örvendetes
újságról adhatunk hírt. A XVII..,.XVIII. századi városi zeneéleiünk kitűnő kutatója, Bárdos
Kornél, aki most Eger régi zenei gyakorlatát nyomozza,az érseki levéltárban megtalálta a
Széntrníhályí-énekeskönyv hangjegyes tervezetének jó részét (a dallamok sora a halottas
énekeknélszakad meg). Ezzel most már kétségtelen, hogy Eger is a Kisdi-féle Cantus Catho
lici-val (1651) kezdődő hangjegyes énekeskönyvek hagyományos sorát akarta folytatni. (A
CC Editio Szelepcseniana-ja négy kiadásával a XVIII. század végéig maradt érvényben; ezt
kiegészítette .Szegedi Ferenc Lénárt 1674-es CC-ja, Illyés István Sóltári és Halottas Énekei
(1693) és Náray György Lyra Coelestis-e (1695); ez a tekintélyes sor jelzi, hogy nyomtatott
énekeskönyvek terén a kezdeményezés és hagyományozás egyaránt katolikus kézbe került,
mégpedig a XVI-XVII. századi protestáns énekgyakorlat egy részének - zsoltáros, Erős vá
runk stb. - átvételével.

Az új találat dallamanyaga és annak közlésmódja olyan érdekes és értékes, hogy teljessé
gében publikálásra érdemes; a jelen sorok csupán első híradásul szolgálnak és sommás
'adatokkal, főbb jellemzőkkel adnak általános ismertetést, mert a gyűjtemény keletkezésé
nek, a dallamkiadás elmaradásának. dallamok és szövegkönyv viszonyának vizsgálata még
sok irányú és hosszadalmas munkát igényel.

Eszterházy Károly püspök 1775-ben körlevélben szólította fel a kerületi espereseket.
hogy kántoraik által gyüjtsék össze és hangjegyekkelleírva küldjék be a tervezett.új éne
keskönyv számára alkalmasnak tetsző énekeket, felhasználva kéziratos vagy nyomtatott for
rásokat is. Történelmünkben az első ilyen kezdeményezés, méltó az Eszterházy névhez!
Nem tudjuk, mikor vetődött fel a gyűjtemény gondolata; mindenesetre a püspök már
1771-ben egy Szegedi-féle 1674-es és egy kéziratos forrást küldött az előmunkálatokhoz.

Szentmihályi a körlevél idején került a szerkesztő bizottság élére, mint tarnamérai, később
boconádi plébános. 1780-as beszámolójából és a püspök 1781-es leveléből ítélve körülbelül
évtizednyi munkával készülhetett el az első tervezet az 1780-as évek közepére. A nemleges
cenzori vélemény után a püspök tanácsára a Kájoni énekeskönyv bedolgozása következett;
1793-ban két új lektorhoz került a munka szövegi és dallami ellenőrzése; azok kedvező vé
leménye után Eszterházy még orgonista kántorok és más egyházmegyék véleményét is ki
akarta kérni. Mindez határozottan a hangjegyes kiadás 'előkészítésére mutat. 1792-ben a
püspök nyomdásza azt jelentette, hogy nem rendelkezik kottanyomtató eszközökkel. azokat
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Bécsből kellene beszerezni. Ez azonban véleménye szerint csak fölösleges költségeket je
lent; kottákra nincsen szükség, hiszen a Csiki énekeskönyv is 'azok nélkül van használatban.

1796-ban Bozóki levele zavarta meg a szerkesztés menetét, Jelezte, hogy az ő énekesköny
ve már túl is van a kedvező cenzúrán, a váci nyomdász pedig vállalja a hangjegyes kiadást.
Közös kiadásra tett ajánlatot. Bár Szentmihályi k~dvetlenülvette,' a püspök mégis érintke
zésbe lépett a váci helynökkel, véleményét' kérve a közös kiadás lehetőségéről. Kiderült,
hogy két ottani kanonok-cenzor véleménye alapján a helynök ellenzi a gondolatot. Nyilván
Bozóki egyéni próbálkozásáról volt szó, aki az övépél jóval terjedelmesebbnek ígérkező eg
ri kiadás konkurrenciáját szerette volna megkerülni a csatlakozással. Eszterházy 1796 de
cemberében a maga részéről szintén a különkiadás mellett döntött, eleve kizárva a váci
énekeskönyvet egyházmegyéje területéről. 1797 tavaszán, mikor a nyomtatást elrendelte,
különös módon még mindig emlegette a dallamokat, az év nyarán viszont a nyomdász csak
a betutípusokra vonatkozólag kért utasítást. A hangjegyek ügye a rendelkezésre álló levél
tári adatok alapján egyelőre talányos kérdés. Szentmihályi az énekeskönyv előszavában

sem tér ki a hangjegyes kiadás tervére, CSupán csak megismétli az egri -nyomdász 1792-béli
utalását a kotta nélküli Kájoni kancionáléra, hozzátéve, hogy a kántorok amúgy is egymás-
tól tanulják a dallamokat. -
, Az énekeskönyv első része 1797-ben, a második a következő évben készült el, tiszta szöve

ges formában. A püspök körlevélben dicsérte meg a szerkesztöt, megajándékozta '50 pél-
dánnyal. a könyv egyházmegyei használatat pedig elrendelte. - .

A felfedezett (hiányos) hangjegyes tervezet a nyomtatott kiadással összevetve tulajdon
képpen önálló kéziratos forrásnak tekinthető. Két részből áll:

I. A Püspöki Egri Megye Énekes Könyvének Első Része Első Tzikkely
Mellyben a Misék Introitussának Zsoltár Versei fel jegyeztetnek és a Vasárnapok, s vál
tozó Ünnepek szerént való Epistolák, és Evangeliomok Énekekbe vannak foglalva. (118
lap)

2. Az Egri Püspöki Megye Énekes Könyvének Első Részében Foglalt Énekek Tulajdon Nó-
táinak Cottizatiói, (58 lap) ,

Az első rész az eddig ismert legterjedelmesebb, az egész egyházi évre (Temporale és Sancto
rale) kitekintő kísérlet a miseolvasmányok tartalmának énekbe foglalására. A müfaj őse a
középkori nagyünnepi lekciók és evangéliumok különleges dallamú, esetenként többszóla
mú 'előadásából ismert. A XVI. század közepén Nicolaus Herman joachimstali protestáns
kántor népnyelven jelentette meg a vasárnapi evangéliumokat; ezeket a következő század-:
ban már katolikus evangélium-, majd lekcióénekek követték (Würzburg 1635, 1656), melye
ket - egy jó évtizeden át - a mainzi énekeskönyvek is átvették. l Nálunk, Petróczi .Jözsef
megállapítása szerint, a XVIII. század közepe táján alakult ki az evangélíumének típusa,
amit Bozóki énekeskönyvének elején találunk a vasárnapok sorozatára. Ezek háromszaka
szos beosztása: "Evangyéliom Foglalatja, A' Hitnek Tzikkelyje, Tanúság" a XIX. század ele
jén alakult 5-6 szakaszos énekké a Fehér megyei gyüjteményekben.!

Szentrnihályi hangjegyes tervezetében jellemző az egyházmegye liturgikus hagyományára
'az Introitus tekintetbevétele. Míg Bozóki egyetlen dallamot szán az egész olvasmányének- .
sorozatra, Szentmihályi minden leckének és evangéliumnak külön ad notam-dallamot szán,
mégpedig - figyelemreméltó módon - kiírt hangjegyekkel mindazokon a helyeken, ahol a
szöveg az ad notam-dallam ritmikai módosítását igényli. Ezek nagy számát tekintve a gyűj

teményegyetlen igen érdekes variáns-sorozat a zenetörténész számára. Az első elgondolás
szerint ez az éneksor a könyv megnyitó részét alkotta volna (rnint Bozókinál is), de a kotta
nélkül megvalósult nyomtatásban éppen ezeket a dallami módosulásokat nem lehetett
visszaadni. Így a nyomtatott énekeskönyvben az olvasmányok énekei már a Függelékbe
szorultak (a szentek ünnepei kimaradtak), a szövegek pedig nemcsak azért változtak meg,
hogy a megadott dallamokhoz nehézség nélkül lehessen őket alkalmazni, hanem azért is,
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mert már érvényesült bennük a racionalizmus praktikuma: míg az első tervezet szorosan
ragaszkodott az eredeti szentírásiszöveghez, az énekeskönyvi szöveg utolsó strófái már a
Bozóki-sorrend "Tanúság"-át igyekeztek hasznosítani.

Az olvasmányénekeket záró Ámen-e~jelzik, hogy itt a kántor szólójára számítottak, nem
pedig a nép énekére. Nem. is ment át a műfaj általános gyakorlatba." Mégis inaradandó
érték a szövegek megverselése és a dallamok variálása.

A kottás kézirat második része két szempontból kívánja meg a publikációt és a részletes
tanulmányt: '

Az 'egyik a több zenei korszakot képviselő dallamanyag, az önálló változatok, az első köz
lések jelentősége.A régebbi énekeskönyvek a gregorián és a középkori kanciók változatait
őrizték meg a XVIII. századig. Szentmihályi munkájában különösen becses, hogy. ezeket
nem az elődök nyomtatványaiból. hanem - a püspök kezdeményezése alapján - a vidéki
kántoroktól gyűjtött formában kö~ölte. Így a latinul leírt Pange lingua teljesen a nép által

'ma is 'énekelt "Azért ezt a nagy Szentséget" jelzi előre; ugyanígy a Regina coeli is a
"Mennynek Királyné Asszonyá"-t annak jellemző,magasba forduló végével, világosan pél- '
dázva, hogyan alakult a gregorián a népi-kántori gyakorlatban a "Il}űzenei" állapotból mai
népzenei stádiumába. A tervezet többi latin dallamainak itt megjelenő alakja (Sanctorum
meritis, Exultet orbis gaudiis, Rorate coeli stb.) ugyancsak ezt a népzene felé forduló fen-
denefátmutatja.' .

A régi források megbecsülésenek jele, hogy Szentmihályi egyedül közli az "Angyaloknak
, Nagyságos Asszonyá"-t és a "Felvitetett magas Mennyországba" Mária-éneket a Kisdi-féle
CC dallamával. Ugyanakkor mind éi kettőt a nép által énekelt kötetlen ritmusbán (négyes
ütembe írva, módosított szöveggel - ami viszont a racionalista, idők jele). De ha választani
kell, a nyomtatott alak és a népi dallam közül, az utóbbi mellé áll a "Feltámadt Krisztus e
napon"-nál. (A CC változata sehol sem gyökerezett meg, még a Szent Vagy, Uram! bevezeté
se után sem.) A népzenei rokonságú barokk dallamok, mint a "Dúsgazdag siralma" (O bú
látott - Szerencsétlen dúsgazdagnak) és a "Harc ember élete" (O áldott Szűz Anya;,Áldj
meg minket Jézus szövegekkel ismert típus) szintén a népi használatú formában jelennek
meg; az utóbbi elsőnek mutatkozik be "Boldog Asszony Anyánk" kezdettel (a továbbiakban
átköltött szöveggel). Az ugyancsak nagy népzenei hátterű "Üdvözlégy Krisztusnak" itt jele
nik meg dallammal, közvetlen utána pedig a korra jellemző módon a "Szent vagy, Uram"
dallama a nyugati szornszédból, mint divatos újdonság.

A gyújternény tartalma híven tükrözi a XVIII. századi társadalom képét: a gyökeresen
magyar és történelmileg örökölt mellett felhangzanak az újonnan beköltözők énekei és
nagy erővel terjeszkednek a jozefinista modorú újdivat hangjai. Ahogyan első hangjegyes
lejegyzésben olvashatjuk benne az "Ah hol vagy, magyarok", "Boldogasszony Anyánk",
"Szentséges Mária, szép Liliomszál", "Szent Gergely Doktornak" dallamát, ugyanúgy rátalá
lunk a "Mennyből az angyal", a "Pásztorok keljünk fel" mellett egy nagy sor Oltáriszentség
és Mária-énekre, mint azj.Ó szentséges, kegyességes", vagy az "Egek ékessége" (jellemző

'mödon egy tipikus délnémet dallarn kimondottan hazafias szöveggel összekapcsolva), mely
nek hangzása' addig teljesen idegen volt, de az egyházi gyakorlat nyomán mélyen beleivó-
dott a nép hallásába. . ,

A másik fontos vonás, amiért a tervezet kiemelt figyelmet érdemel, a kottás Iejegyzések
reális ritmikája. Bár Szentmihályi - Bozókihoz hasonlóan - 2-3-4-es ütemekbe kényszeríti
dallamait. a valóságban ügyesen különbséget tesz az egyenletesen ütemes és a szabad rit
musú parlando dallamok között; ezeket a figyelmes olvasó az ütemes keretben is könnyen
kiolvassa. 'A való hangzáshoz alkalmazkodó lejegyzéssel - Illyés kezdeménye útán - forrá
sunk kiemelkedik a régi gyűjtemények sorából. Ez és dallamainak jó részben ismeretlen
variáns volta méltán érdemel maradáktalan közlést. .

Jegyzet. l. W. Baumker: Das katholische deutsche Kirchenlied Freiburg, 1886. l 38, 108-9. - 2, Petróczy
József: A magyar katolikus egyházi népének a XVIII. században. Kézirat, 1948.
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