
ERDÉLYI ZSUZSANNA

~

Irtam ~ "" en...

Gyűjtőútjainksorán kortárs öregeinket faggatjuk, a múltat rajtuk keresztül szondázzuk. Az
élő emlékezettel nyomon követhető belső horizont pereméig merészkedünk. Az élő

emlékezet a mi esetünkben kétszíntű.Az egyik az, amelyiket az adatközlő a "Mikor még
kislány - mikor még gyerek vótam ..." kezdem mondatrésszel indit, s ilyenkor saját
élményeit, egykorvolt valóságtöredékeit idézi föl. A másik már közvetett jellegű, mert
ugyanez az adatközlő átlépvén saját határait egy mélyebb szintre ereszkedík le, elődjei

világába - ez gyakran a jó hangulatú gyűjtések keringésserkentő-agyporolóhatására
történik. - ~ öreganyám-öregapám-szülém azt mondta-mesélte-emlegette,
hogy ..." bevezető szavakkal a sajátján keresztül kivetített múltképet hoz előnkbe. Ez
olyan, mintha az ember messzelátóval fürkészné a szabad szemmel alig vagy nem láthatót.
A nagyszülői emlékezet optikájával a ködbe veszőmúlt képei válnakérzékelhetővé. Ez azt
jelenti, hogy egy ma még friss szellemű 80-85 éves öreg fölidézheti azt, amit öreganyja
mesélt neki az ő gyerek- és fiatalkorában átéltekről,vagyisa múlt század ötvenes-hatvanas
éveinek paraszti mindennapjairól. Ha a nyelvtan területéről venném hasonlatom, a
nagyszülői emlékezetet a plus quam perfeetum időbeliségévelfejezném ki. A felmenők

agyának bekapcsolása a régen történtek élővé tételére nagy lehetőséget ad a néprajzzal
foglalkozónak, lévén kutatási területe az úgynevezett konzervatív, vagyis lassan mozdulö,
lassan változó tudatállomány. Mi ezt a lehetőséget ki is használjuk, sót ahol lehet, meg is
toldjuk. Megtoldjuk az írott emlékezet szellemi rezervátumával, azaz a népi írásbeliség
anyagával, a feledés reme elől írásba menekített tudás értékeivel. Az öregek érzik a
gyöngülő emlékezet terhét, tudásukat ígyekeznek átmenteni, mielőtt végleg Jelejté
keny"-ek lesznek, Ennek a felelősségtudattól áthatott mentő-átadószándéknak köszön
hetjük a paraszti kultúra szép emlékeit, azokat az énekeskönyveket, énekesfüzeteket,
amelyek 150-200 év jámborsági formáit, énekeit, imádságait jelenítik meg számunkra.
Révükön jutunk a korabeli szent folklór jeles darabjaihoz. Ezek a kís szakadt, sárgult,
hiányos, sokszor alig olvasható - börzsöny-tintával írt - füzetek, könyvek elárulják
nekünk, hogy mit énekeltek "öreg sZüléik-dédianyáik", vagy a még távolabbi ősök. S
teszik mindezt teljes életszerúséggel. Úgy érezzük, közöttük járunk s hallgatjuk őket,

netán együtt énekelünkvelük. Hasonló érzést keltenek bennünk a XVI. századi kódexeink
bejegyzései, amelyek fölvillantják a sápadt fény mellett körmölőRáskai Leák, Sövényházi
Márták, Nyujtódijuditok, a "szegény báty" Nyujtódi Andrások, Mihál deákok, a betegeske
dő, magukat mentegető soror Katák, a mindenkori "vén soror"-ok alakját, akik révén
közvetlen kapcsolatba kerülünk a korral, a XVI. század elejével. A scriptor-másoló
személyisége hirtelen előtérbe nyomul, az ember kér szöt s hagyja ott kézjegyét,
megörökítvén nevét, érzéseit, külső körülményeit. Ez a magatartás a mi öregeinknél is
föllelhetóen, néha nagyon is követelóen jelentkezik. Azontúl, hogy bemutatkozik,
többször biztosítja neve fönnmaradását: "Én Molnár Mihály írtam magam saját kezeímmel
Az 1891 ben December 25 kín Szent István napján." Majd ezt olvassuk: "Molnár Mihály
Irtam tulajdonomatt faiskola kezellö", vagy: Jézus Mária Neviben Irtam én Baboti lakos
Molnár Míhály." Ez alig százoldalas könyvben sokszor találkozunk nevével, talán a "Non
omnis moríar" módosított igényében?! Úgy érezte volna, hogy amit leír, a sajátja, még ha
nem is ő szerezte azt? Ha elfogadjuk, hogy a népi költés közösségí alkotás s mindenki
hozzateszi a maga tudását-tehetségét, akkor jogos a possessori bejegyzések mögött
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settenkedő szerzői büszkeség, amel1Ct akarva, nem akarva elárul a sok "Irtam én ... Irtam
magam saját kezeimmel. .. tulajdoriom ..." birtokjelból az én-központúság kétségkívüli
erős jelenléte. Akárhogy is van jelen, jól tette, hogy leírta a baboti közösség használt
kedvelt énekeit, s ezzel akárcsak szarnos szorgos társa, jelentős szolgálatot tett a magyar
népi kultúrának.

Az értelem az anyagnak örül, az elődök hite-tehetsége "szörzés"-ének, a máshol alig
található különös hangulatú-szépségű szövegeknek, Az érzelem meg az emberközeli
ségnek, amely ezekbőla népi kéziratosokból árad. Engem mindig megrendít ez a megejtő
valósághűség. Ahogy kézbe veszem írásaikat, máris magam etött iatom a petróleum vagy
gyertya fényénél skribáló embert-öreget, amint kínlódik az írással s néhányelemis
nyelvtani ismeretével örökíti át közössége szavát, templomai hangját s sokszor élete
megrázó történéseit is, mint például a századvég szomorú exodusának személyes bánattá
váló mozzanatát (hátsó borító belső oldalán):

Baboti lakos

A Molnár Hendri
elmént amerikábo
ortumba 1899: Decembér
9 dikín őtődmagával az isten
ütesseszégínt sokáig adjon
neki mínden jókat
Ezt kivánja neki egísz
utcza bélí barátjai
kícsínje és nagyja őregé

és apraja írtam molnár
... mifül

"Szégin Hendrí" és társai ezen a karácsonyon már nem "répétálhattak rájo" a régi ének
soraira az éjféli - a kora hajnali pásztormísén.

J{arácsonyí Ének ígen szép - 1889 ben

Hallodé mely szíp szózat vagyon,
Látodéjínyessígis vagyon
Keljetek fől csak hamar. ~ Rájo répétál
Ez a kár micsoda
ez bízon nagy CSU(Ül.

Ne jíljetek mert oogy (irőmőt

Hírdeték szűletétt ré n#ktell
Kít még írt ízsai4s. - R4jo Wpétdl
jőjjetek áldjátok
jézust fmá4i4to~

jó bír ez rnénjfi~ f.!4f síetpi
ÓYőm ez nemis !r!4j~ stmkf
Hadjuk itt a nyáj'!nk~t. - Rájo répétdl
Lássuk még a dP/go,t
mellett artgy~morz40ft
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No tébát ménjűnkel síetvé
A nyájat badjuk ít legeivé
Ha még fogjuk ttQ,álni. - Rájo répétál
Majd viszsza siessünk
semmitül ném fillünk

Ime már nincsen ígen meszsze
és többé t1yszéréncsénk lészszé
Asztott ném remílbetjük. - Rájo répétál
Hát 'l'Östők né légyünk
sietvé elménjúnk

Mi is Mt ménjünk Pásztarokkaj
órwndJúnk a Szent Angyalokkal
Szűletéttjézusunkat - Rájo répétál
Vigan énekeljünk '
Glóriát hirdessünk



Dics6ség légyen az Istennek
Tíszt6let légyén az kisdednek
it szent lílek Istennek
A szentsiges szüznee
születét kisdednek. Rájo répétál

Ámen.

Molnár Mihály énekestüzete 1888-1893. 32. old. Kaptam Baboton, Sopron m. 1975. okt. 14-én
Horváth Jánosné sági Emiliától. 1894.

Bötlebem! Bötlebem!
ate határodban.
Irkezett két vándor.
józsefés Mária!

Bötlebem! Bötlebem!
kegyetlen határo.
Hol a szűzMária!
szálástnem talála.

Leült szűzMária!
mint egy bús gerlicze.
Hogy boldog szúlésre
magátel készítse.

Elindúlt szentjózsef
szú/övárosában.
Hogy majd szállást keres.
atestvéri házban.

Szomorűszentjózsef,
nemkaphatott szállást.
Mert az idegenek
elfogták a/akást.

Szomorú szentjózsef
báZ'fú1 bázro megyen.
Hogy szüs: Máriának,
csak szállásso legyen.

Szentjózsefföljárto
Bötlebem városát.
A kemény Bötlebem
mégsem adott szállást.

Ob, ti ides anyák
ha engem látnátok.
Jllen szegény sorban
megis siratnátok.

Menynek földnek úrát
jászolban fektettem.
Meleg dúnybahelett,
könnyemmel öntöztem.

Azért búzgó hivek
kik ittjelen vagytok,
Szúletett kis jezúst,
szívbtJl imádjátok.

Perek Horváth János énekeskönyve. 1887. 752. Fertöszergény, Ma: Agyagosszergény. Sopron m.
Kaptam betekintésre dédunokájától, Mentes Miklóstól, Budapesten 1975 nyarán.

Úrjézús szűletéssét

pásztorok jelentik.
Angyaloktúl nékik,
gyorsanbirdettetik.
Hogy megváltónk szú/etik,
Már ez napra küldetik.
Nagy Ö1'Ömünkre.

Zöndülés támadott
fönn az egek felé.
Angyali seregek
jönnek alá felé.
Készúlnek a szép szűzek.

A mennyei seregek.
Szent szűletésre.
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Tizenkét órakor
szólnak a múzsikák.
Ikes barsogással
zengnek a trombíták.
Már az égnek csillagi.
Fútkoznak fényességgel.
Nagy ÖTÖmünkre.

Pásztorok a mezzón,
öszeszaladának.
É§nagy félelmökben
egy trúpba állának.
Mind azt mondják egymásnak.
Hogymég illent nemláttak.
Nagy félelmökben.

IJ(jtlebem kegyetlen,
ki szállást nem adtál.
Ily nagy kemény télben,
városból kizártál.
sem avendég fogadOk.
sempedig jó akarók.
Bénem fogadták.

Fogadjúk hát mi is
az ártatlan jezúst.
Zárjúk bé szívünkbe
ott szúletett Krísztúst.
Had alúgyék csöndessen.
Hadnyúgodjék beeessen.
A kisdedjezus!

Perek Horváth)ános Énekeskönyve. 1887. 748. Fertószergény. Ma: Agyagosszergény, Sopron m.
Kaptam betekintésre dédunokájától, Mentes Miklóstól, Budapesten 1975 nyarán.

Más ének

Betlebenek Pusztájában
KívűllévóIstálóban
megszületet a mesíjás
kitjóvendelt Izsajijas

Az Angyal menybólleszálot
ajászoly fólót meg álot
nagy óromet zengedeznek
Dítsósíget az Istennek

Betlehemnek Sík Pusztáján
három Pátor voltaz nyájnál
egySzép Dombotskán hevertek
az angyaltulfélretentek

Igy Szól az angyal hozájok
neféljetek jó Pasztorok
menyból nagy Ó1'Őmetüet
meg nem balotatok

Az éjszaka éjféltájba
Bellebemi ístálóba
meg SzűletékVáltságtok
kit Régen obajtotatok

Apásztorok útra keltek
az Istálohoz érkeztek
üdvózlótek akisdedet
akit az angyalbírdetet

Igy Szolt Miska balod Pista
andrásnáis van jurolya
jújunk hárman egy Szép nótát
kószóntsúk meg az új Kírályt

Oh Szentséges SZŰZ mária
vegy minket is oltalmadba
hogy Szent fíjad Szűletese

oezese Lelkűnkót menybe Amen

Számozatlan oldalú énekeskönyv-töredék. Vége felé bejegyzés: "Molnár Pále lrta Dora)ános". XIX.
sz. közepe. Kaptam Zagyvarékason, 1985. júl. 5-én, Fekete Menyhértné Polonyi Margittól. 1912.
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Betlehemnekpusztájában
Midőn apásztorok
Nyájúk legeltették
Egy angyal által
ez üzenetet vették

Hogy a világ meg váltoja
Jézos Isten fia
egy szűztúl szütetet
A ki meg valtya
az emberi nemzetet

Mely bim! a pásztorok
igy szallottak egymáshoz
jertek és mennyünk el
Vigyünk ajándékat
neki tiszta szivvel

Karácsonyi Ének

De a mi szegénységünkt61
nem tel más legfeljeb
turu vaj és bárány
Azt is meg fizeti
Drágo vére árán

El indiiván sietséggel
s a városba éroén
bémetek az istállóba
fézast ótt találták
abidigjászólbo.

SZűzMárla takargatjo
Rongyospolájábo
eggyelen szent fiát
sajnálja hogy nem lelt
részérejobb szállást

J6j be hozzánk édesfézas
Szívünk hajlékábo
Majd mi befogadunk
Örökkön örökké
teveled maradúnk

Ammen

Dömsödi Julianna énekeskönyve. Szentes, 1868. 98-99. old. "Irtam én Dömsödi Gergely".
Kaptam Csontos Józsefné Mezei Margíttöl, 1901. Szegvár, 1975. májusában postán AbasárróI.
Előzőleg máj. 5-én gyűjtöttem ott.

Betlehemnek vidékén
Anak tágas mezelyén,
Ez éjjel let nagy csoda
Majd meg mondóm micsoda

Móndván talpra szaporán
Keljetek feljókórán
Siesetek meglátni
a kis Jézust imddni,

Im azAngyal zozata
a púsztában vitatja
bőgy egy gyermek világra
jöt ember váltságára

A pásztórók egyszerre,
Nyájuk hagyván Istenre
El mentek látására
búzgó imádására

Pásztor ajándékúkat
sajtót és báranyokat
Nékie által adták
Imádván magasztalták

Nyájánál juhászim kik a hegyekbén,
nyájuk legeltelvén ótt a völgyekben,
Mit móndók haljátók
e csodát lássátok
mindeneeben
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A napfényessége sütött szememben
Mert Angyali szózat hangzótfülemben
bógy jézus szúletett
jásólban tetetet
betlehemben

Násza bát bujtárim csak siessetek
bógy még ez éjjel6ttlebessetek
Majd én is índúlók
az utnak lóduJók
kövessetek

HaJJód, e te bójtár úgórj talpadra
Ne legyen semmigond a nyájadra
arnót a dómbocskán
fekszik a júbócskám
ved vál/adra

1e is vén bátyó vedf61 dúdádot
1e is hamar bandi űsda dóbódat
Mind vigan legyetek
megváltónk születet
örlIljetek

Születet jézúsjász6lban röszket
és az 6 szent anyja i8Y énekelget,
"Csak alúdj jiat;skám
gyönge barmatócskám
kis jézuskám

Már a pásztórók ime elj6ttek,
kik imádás6dra ide kúldettek,
Áldd megbogy szegények
bold6g6k legyenek
mindenekben n

Mi is hát kövessük a pásztór6kat
bóruljunk le arczra kétjük úrúnkat,
Mondván óh kis jézus
mi tf5Uünk el ne fúss
légy mellettünk

Amen

Az angyal az egekMI
amagas felegekMI
fényességellegszálot
pásztórók melléÁllot

szanki kolligátom ez éneket tartalmaz6 füzetkéje a XIX. sz. közepéröl, Kaptam T6th Margittól
(SZOl. 1927. Szank), 1979. júl. 25-én Budapesten.

Más ének

Nosza lelkem Sissünk
Betlebemben me/Jessünk
Ottan Fekszfk/ezusunk
kit rigen kerestünk
esztetmo~angyalok
bogy megváltya vlUígott
üdvözülúnk Pásztorok
mod el ötsém a' verseta' verset
meIJetinkáb szeretet
bad alugyik a' kis tied
a' kit lsten el küldöt
vigasztal/uk most ötet
mind vigasztal ö minket
mosván bünűnket.amen.

Pásztorok boi vagytOk
(talán) mind alusztok
gyakran fel 5erkenyjetek
Jezus eM" legyetek,
Séssünk ne késsünk
egykis fáratságunkat
sem sajnálluk
talán még ez lJIel is
fel tal4IJuk
ime már mint meszszi
fényességJeknti
betlehem határában
Jászolban P6/ában
bé vagyon takarva
egy kisposztótskában.

Nagypösei énekeskönyv. 1836-1837. Kaptam Hovejen, Sopron m, 1956. febr. 28-án Varga
Gyuláné Mnkovics Katl!Jintól. 1883.
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Egy Szép Karátsoni ének

:I: Amint apásztorok atúz melet ültek
az egijelekrü! egy mdsköszt beszéltek
egyszer csak elSzenderédtek
mély álomba keveredtek
mertisteni munka
álmélkodnak rajta

://: Egy nagy vilámlás ra amint fölebredtek
tergyre esvén neznek az égi nagyjelnek
Deegy Csilágfenyesége
uj (pászJtorokjelentóje
bellehemfelé tart
utána Indúlnak

:1//: A Csilagmeg álotbellehem Pusztáján
világított apajta ajtaján
apásztorok ... sietek (ugy?J olvashatatlan
egymásköszt így beszélgetek
Oyetsosemlátam
bársokat Probáltam

://11' A Pásztorok térgyen álva lmátkoznak
az ajtóhoz érnek Földig leborúlnak
látják aszép SZŰZ máriat
balják Sírní ó Szent flját
ők odasihetnek
Ürozlőtek ótet

:v: Ditsírtesék jézus Világ megváltoja
mostán Szűletetégföldnek javára
öszetetkezekel áldunk
Fődigborúlvaimáldunk
hogy minket elnehagy
kegyelmedbe fogadj

:VI, A Szent Szúz Mária Szépen csutujgatja
anevel6atya Szénát ráz alája
mertnits neki Dunátskáj(aj
Semiféleruhátskája
Csakabarom szája
Lehel Párátrája

:VII, Ditsiret Ditsősig avilág Urának
áldás és be1zesig a SZŰZMáriának
hogy holtunk után menyekben
lmádhasunk tiszta Szivel
az ég és föld urát
a Kisdedjézuskát Amen

Számozatlan oldalú énekeskönyv-töredék. Vége felé bejegyzés: .Molnár Pále Irta Dorajános". XIX.
sz. közepe. Kaptam Zagyvarékason, 1985. júl. IS-én, Fekete Menyhértné Polonyi Margitt611912.

913



Születet szűz leanytol
kis jezus máriátol
betleben városában
rongyos istálocskában
ez éjel éfélben
ez éjel éfélben

mel szívesen szolgálnak
jozsep Mária forognak
razzák kemény szénátskát
pubítják a szalmátskát
ugy vetnek ágyatskát
ugy vetnek ágyatskát

De csak sír a jézuska
kesereg szüz Mária
talán szama tagotskád
széna szurja lábatskád
fiatshdm jézuskám
fiatskám jézuskám

ob menyeiAngyalók
jertek menyei karok
jöjetek segétsétek
hidegtöl mentsétek
fiatskám jézuskám,
fiatskám jézuskám

pásztorok el érkezvén
a kis jézust köszöntvén
hogy sírását meg halván
szívókból meg sajnálván
ezt mondván így szolván
ezt mondván így szolván

mária van furu/ák
szepen szolo sípotskánk
engedj fujnunk egy notdt
engeszteljük jézuskát
fiatskádjézuskád
fiatskádjézuskád

Tüsténtindul a nota
de tsak sír a jézuska
Mária örömében
vígadván ön szivében
ingatja ringatja
ingatja ringatja

Ti is keresztény lelkek
a kik ide jöttetek
ditsérjük kis fézuseá:
fozseffel szüz Máriát
hogy végre örömre
juthassunk egekbe amen

Szanki kolligátum ez éneket tartalmazó füzetkéje a XIX. sz. közeperől. Kaptam Tóth Margittól, 
1927. Szank. - 1979. júl. 25-én Budapesten.

Pásztorok

Egyfényes délnek
de nem ifélnek
mondbattyuk,
mert Szüz magzatja
igassdgfia
tudbattyue.

Ki ez ifélben
fimlet elsőben
mutatja
eddig rejtekben
annya mihében
hordozta,

Mi is ezekkel
és hiv lelkekkel
imádjuk. ámen.

angyalok ennek
születésének
örülnek
jó birt Istennek
és embereknek
hirdetnek.

Ki ez sereggel
nagy idességgel,
mind áldgyák
az Pásztorokkal
Más jámborokkal
imádják.

Nagypösei énekeskönyv - töredék, szakadt, számozatlan. 1836-1837. Kaptam Hövejen, Sopron
m. 1956. febr. 28-án, Varga Gyuláné lvánkovics Katalintól. 1883.
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