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Népi kéziratosainkról
A szent irodalom múltbéli bogarászása során számtalan kézirat for
dult meg kezemben. Megfordult és átnézve-kijegyzetelve vissza is
került nyugvóhelyére. Sok azonban nem került vissza, mert nem
könyvtár regisztrálta, hanem az én archívumom tárolja őket. Sok
évtizedes gyűjtőmunkámfolyamán öregeim rámörökítették énekes
füzeteiket, könyveiket, gyakorta az elődöktől őrzötteket is. Egyko
ron én is örökítem e különös tanúságtévőketvalamiféle "jóravaló
becses személj"-nek, (ahogy engem megható módon minősítettek,)

aki hű gondozója lesz a számukra olyan fontos irományoknak,
amelyekre vigyázni kell, mert bennük van a "régi öregek lelke" is.
Eléggé bántotta őket, hogy ezek a jeles emlékek a "mai unokák">
nak már nem kellenek, s haláluk után sorsuk a tűz, az enyészet s
még jó, ha nem a szemét. Az uralkodó ideológia miatt legföljebb a
papjuknak adhatták volna át, de úgy látták, van elég öreg írás a
karzaton. Ott is csak hányódik, tevődik-vevődik.Ahogy hírlik, so
kan eltemettették magukkal, együtt vegye be velük a föld gyomra.
Voltak, akik még szemrehányást is tettek nekem, hogy miért nem
mentem előbb, akkor bizony nem került volna be az öreg írás hoz
zátartozóik koporsójába az imakönyv és a rózsafüzér mellé. A
"mentem volna előbb" meghatározás bizony csak relatív, mert az
ember a futó időhöz, az elveszett értékekhez képest mindig későn

megy. Harminc-negyven évvel a gyűjtés előtt is későn lett volna.
Mindenesetre ha a halál gyakran meg is előzött, azért jutott nekem
is az ősök írta-használta javakból. Én is forgatom kopott, sokszor
már málló lapjaikat. Nézegetem sete-suta soraikat s különös "he
lyesírás"-aikat. Küszködnek a hangzókkal, az azokat megjelenítő

betűkkels talán még többet az írásjelekkel, ékezetekkel. Ezek a népi
kéziratosok a paraszti kegyesség irányító személyiségeinek sokat
eláruló jegyei, tevékenységüknek kézzelfogható nyomai. Bizony
könyves embereink, majd az idővel bekövetkező szerepbővülés

folytán, könyvesasszonyaink nélkül kongóbb, üresebb lenne/lett
volna a magyar táj spirituális tere, a közösség élete. Amellett, hogy
napi létük a többiekhez hasonlóan az izzadságos munka jegyében
telt, jutott még idejükből a lelki talaj művelésére is. Pontosabban
szólva nem az idejükből jutott, hanem elvették az éjszakai pihené
sükből. Ehhez járult környezetük értetlensége, rosszallása is, hogy
a sok irka-firkaval a drága pipieset vagy a gyertyát fogyasztották.
S ők csak nyelték a szidást, korholást, és gyulladt szemmel körmöl
ték füzeteiket-könyveiket. "Nem volt mit tenni, írni kellett" mon
dogatták nekem gyűjtés közben, énekeltetvén őket saját írásaikból.
Az énekek rendszerint az előző korok tudását is megjelenítették,
hol szakadozó lapokról leírva, hol emlékezetbőlrögzítve. Ha tehet-
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ségük a szent emberek szintjére emelte őket és az Orosz Istvánok
országos ismertségét szerezte meg nekik, a népi hitélet megbecsült
dalnokai lettek. Magukszerezte énekeiket búcsúkon, zarándoklato
kon "kint a Kálvárián" sokan hallhatták, tanulhatták. Énekeik a
tisztaszobák magánáhítatain éppen úgy fölcsendültek, mint bár
mely ünnepi alkalom menetében. Századunk e belső izzású férfiai
- köztük a csodálatos istensegitsi születésű Gáspár Simon Antal
- engem kissé a középkor ferences szellemisége életre hívta Isten
dalnokaira, Krisztus lovagjaira (jongleurs de Dieu, chevaliers du
Christ) emlékeztetnek. Ök nemcsak előállították a kor fölfokozott
lelki igényeinek megfelelő szent árujukat, hanem terjesztették is
azt. Hol volt még akkor a könyvnyomtatás? A tudást a köznép
"fülhallásbul" szerezte meg. Az élőszavasközvetítés-átadás állandó
mozgásra késztette a jámbor rapszodoszokat. Nemcsak közvetlen
környezetükben tűnt föl alakjuk, hanem nagy távolságokra is elvit
te őket az apostolok lova. Egy-egy kegyhelyi ünnep, szent történés,
vagy bármely jeles esemény megérte a sok száz kilométeres gya
loglást. Annál is inkább megérte, mert menetközben sem tétlenked
tek. Pihenők során, éjjeli szállásokon megpendült lantjuk. megszó
lalt hegedűjük,és már szállt is az ének. Kezdetben egy-egy torokból
bizonytalankodva, majd egyre többől, mígnem végigúszott a síksá
gon/ a folyók mentén s megült a völgyek hajlatában. Krisztus tru
badúrjai nemcsak maguknak énekeltek, megénekeltették társaikat,
népüket is. Hogy milyen mértékben tették ezt s hogy ez a tudás
milyen általánossá vált s ivódott be a lelkekbe, azt művelő

déstörténeti adatok s a kódexekben fönnmaradt alkotásaik tanúsít
ják. Könyvnyomtatás még valóban nem volt, de a megörökítésre,
terjesztésre való igény már akkor is rögzítés után vágyott. Rögzí
tették kézírással, bevésték az emlékezetbe, hogy minél többen di
csérhessék az Urat. A szerzői öntudat, a személyes hírnév, mint
tudjuk, azon időben fölolvad t az Istent szolgáló igyekezetben, az
anonymitás alázatában, vagyis a személytelenségben. Középkori
kódexszövegeink ritkán utalnak a "non omnis moriar" - horatiusi
óhaj ára, de még sóhajára sem. Az égiek előtt a sikert nem a személy
váltotta ki, hanem tette hordozta magában. A mi Anonymusunk
magatartása is e fölfogásra utal. Nemhogy vallási, de még világi
művének alkotójául sem fedte föl kHétét, éppen elég fejtörést okoz
va késő századok tudósainak a P. dictus magister megfejtésével.

A költői tudatosságot bizonyító személyes én alig néhány száz
évvel később már megjelenik, sajátságos módon, éppen a ferences
Vásárhelyi András árulja el nevét 15ü8-ban gyönyörű Mária-cariti
lénája versfőiben. Csáti Demeter feltehetően a mohácsi csata után
írt Pannonia megvételéről szóló énekében már jelzi szerzőségét,

amiképpen fölmutatják magukat protestáns költőink is a 16. szá
zad közepéről. Bornemisza Péter a híres Cantio optimá-jában, vagy
még néhány évvel előtte Batizi András, Szkhárosi Horváth And
rás/ Sztáray Mihály, vagy akár az országbolyongó Tinódi Lantos
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Sebestyén is. Kolostori irodalmunk fordító-másoló jellege amúgyis
háttérbe szorítja a szerzőséget, de azért időnként ki-kikandikál az
ego kódexlapjaink tagolatlan oldalaiból, ömlesztett soraiból. Egy
egy mondat erejéig telik az alanyi rejtekből, de maga ábrázatára
már alig-alig. A soror Katák-Katalinok-Krisztinák, [usztinák-judi
tok, vagy a fráter Pálok-Ferencek-Lászlók-Györgyök köréből csak
közvetve vagy véletlenül akadunk meghatározott személyre. Nem
kell túl sok idő ahhoz, hogy a mi kéziratosainkban találkozzunk
a tollforgató öntudattal, a teljes névvel, sőt személyes jegyekkel,
sokszor hangsúlyosan a szerzőségre, a tulajdonra, akár a leírásra
vonatkozóan. Gyakran ötlik szemünkbe az "Irtam én..," kezdetű

bejegyzés, amely aztán kiegészül névvel, helységnévvel, dátum
mal. Előfordul az utóbbiak nélkül is, netán más oldalakon olvas
ható az eredő hely, az időpont. Az "Irtam én..,"-ből nem derül ki
egyértelműen, hogy szerzőséget is fed-e a múlt idejű ige, vagy
csak más forrásokból, esetleg a köznapi használatból merített szö
vegek rögzítéséről, esetleg másolásáról van-e szó, Legyen ez a
múlt titka. Másodlagos kérdés, hogy szerző-e vagy másoló a kéz
tulajdonosa. Fennállhat a Bálint Sándor-i "saját szörzés" ténye,
ám az utóbbi, azaz a másolás az általánosabb. Az elkopott,
agyonhasznált kéziratosok tartalmát az utód előénekes, búcsúve
zető, parasztkántor átírhatja s közben rostálja. A már kiöregedett,
szerepvesztett énekeket "elpotyogtatja", " ...mer' ugye azér' nem
használunk minden éneket a régiekbül. Hun ezt, hun azt, van
ami már elfelejtődik", halljuk öregeinktől rákérdezvén a kötődő

gyakorlatra, firtatva hozzáállásukat, az örökített és a még most is
forgatott szent anyaghoz való viszonyukat. A kikopás, az elpo
tyogtatás folyamata ma is nyomon követhető egy-egy megjegyzés
nyomán: "Én még csak énekelném, mer' még tudom. Az agyam
jól befogta. De a többieknek már nem köll, Egyedül nem megy.
Közösen köll énekelni. Azér' jövünk össze. Nem igaz?" Ez a "kö
zös" főleg a télidőben végzett otthoni áhítatok, kilencedtartások
alkalmaira vonatkozik. A jól befűtött tisztaszobák - szemben a
jéghideg templomokkal - lélek- és testmeleg együttléteire, ami
kor is kedvükre válogathatnak a bőséges készletből, hisz minden
ki hozza magával írott füzetét. Ezek a találkozások nemcsak a
kultuszt szolgálták, hanem a társas élet igényét is kielégítették.
Sokszor halljuk, hogy akkor még ráértek az emberek, s egy bögre
tea vagy pohárka bor mellé egy darab lepény is került. "Nem vó
tunk olyan sietősek, mint ma. Többet dógoztunk, mégis több
időnk vót az énekre", Sokan még hozzátették véleményüket a kor
elfajzott szellemét bírálva: "Má' ugyis csak mi énekelünk, öregek.
Mai fiataloknak nem köll. Nekik a diszkó köll. Nem úgy, mint
minékünk. Mi örű'tünk, ha öreganyánk elvitt magával. Ha má'
láttuk, hogy készülődik, kértük, hogy mehessünk vele, »No, gye
re fiam, mondta, tanú'd meg te is, én is ilyen korba' kezdtem«",
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Sokat lehetne erről a különös világról szólni, amely az ún. népi
katolicizmus lassan veszendő korszakát jelenti. A vallási élet hiva
talos formáinak szöveg- és énekanyaga mellé ugyanis szép lassan
kinőtt egy dús bozótos, amelyben valamiféle szabályozottságot
csak az egyházi év meghatározta rend adott. Különben kertészkéz
nélkül szabadon, netán összevisszaságban nőtt fel a hitélmény és
a lélek sarjadékaként, sokszor álmélkodást keltő bőségben és 
szépségben. El-elnézem gyűjtéseim anyagát, s olvasgatom a bar
nára koszhadt füzeteket, könyveket. Nem akarok hinni a sze
memnek. Gyönyörűséges imádságok, énekek lapulnak bennük.
Ezek mind a mieink (voltak)? Ezekkel mind éltek elődeink? Per
sze, hogy éltek. Ha nem éltek volna, ugyan miért lennének leír
va? Miért fordítottak volna rájuk körmölő gondot, szemgyullasztó
éjszakázást? Ki a szerző, kinek a tehetségét jeleníti meg, kinek a
lélekbuzgóságát árasztja felénk még ma is, annyi száz év után. Ki
az, aki leírta, s ki az, aki írta? Az "Irtam én..."-ből ezt soha nem
tudhatjuk meg. Illetve, csak akkor és akkor is csak esetlegesen, ha
az énekek között olyan is van, amelyik más kötetben vagy gyűj

teményben is előfordul, sőt szerzővel jegyzett gyűjteményben. És
még itt sincs vége a folyamatnak, az időben visszafelé haladás
nak, a szerző, a gyűjtő, a szerkesztő személye körüli kételysor
nak. Akár Szőlősy Benedek 1651-es Cantus Catholicijének, akár Ká
joni János 1676-os Cantionale Catholicumjának anyagát nézzük,
ugyanazt látjuk nagyban és időben távolabbról, mint amit a mi
népi kéziratosaink jeleznek. Régi és új, deák és magyar ájtatos
egyházi énekekről szól Szőlősy Benedek énekeskönyvének cím
lapja, amelyekkel a hívek ünnepeik és egyéb ájtatosságaik során
" ...szoktak élni: Most újonnan egybe szedettek, és a' Keresztyé
neknek Lelki épületekre és vigasztalásokra, ki-botsáttattak." Az
egybeszedni, kibocsájtani a szerkesztő-gyűjtő tevékenységről vall,
ahogy Holl Béla is megállapítja, de maga SzőlősY Benedek is utal
a válogatá-mérlegelő munkára, mondván, hogy a sok "együgyű"

közül a helyesebbeket szedte egybe. Mecénásának, Kisdi Benedek
egri püspöknek írt latin nyelvű ajánlásából azonban kitetszik,
hogy nemcsak különböző írott-nyomtatott forrásokból, sőt még
korábban megjelent protestáns énekeskönyvekbőlis emelt ki éne
keket, hanem latin és cseh nyelvű szövegeket is bevett gyűjtemé

nyébe saját fordításában. Az ilyen átköltést ő már szerzői-írói

gyakorlatnak minősítheti, amiképpen ezt a múlt idejű "conscrip
si" ige is kifejezi megír-összeír jelentésével, szemben a "conquisi
vi" értelmével, amely az összeszed, felkutat, gyűjt történésről

szól: " ...sacros hos hymnos partirn conscripsi, partim... conquisi
vi." Tehát Holl Béla is úgy véli, hogy maga Szőlősy Benedek is
különválasztja énekszerzői és énekgyűjtői munkáját. Huszonöt
évvel később Kájoni János hasonló szövegezésben adja meg gyűj

teménye címét kibővítve annak műfaji körét. (Dicséretek, Soltárok)
és pontosítva fáradozása jellegét: az énekek "meg-jobbittat-
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tak"...nagy-szorgalmatossággal". Vagyis a hatalmas tudású, poli
hisztor Kájoni túllépett Szőlősyn, mikor a keresztények épülésére
és lelki vigasztalására nemcsak egybeszedte és kibocsájtotta az
énekeket, hanem meg is jobbította, azaz javítgatta azokat, mai
szóval sajnálatos módon esztétizálgatott. Nyersnek, porosnak
érezhetett sok régi éneket (regi enec), és az ő magasszintű ízlése
szerint csinosítgatta a megjelenésre szántakat. Bár ne tette volna!
Megítélésünk szerint rontott rajtuk. Időnként népi kéziratosaink
ból előkerülnek "megjobbítás" előtti énekek, amelyek szépsége,
hamva éppen egyszerűségük,bárdolatlanságuk, "együgyűségük".

Mint minden néphasználta ének, a közösségi gyakorlatban
óhatatlanul alakulnak, sőt mívesednek, mert nem tudják kivonni
magukat a népi alkotótevékenység folyamatából. A népköltészet
történetéből tudjuk, hogy az ilyen esztétizáló törekvések elfoga
dottak, sőt kívánatosak voltak, s tudós gyűjtőinket az értékfokozó
igyekezet vezette. Ma megkérdőjelezzük az ilyen jószándék jogos
ságát és a mű eredeti formáját, a szöveg hűségét tartjuk fontos
nak, kívánatosnak. Mindezzel nem akarjuk csökkenteni például
Kájoni János hatalmas teljesítményének értékét. Pusztán a min
denkori beavatkozás jogát vetjük el. E "tsinositgatás"-sal gyakran
találkozunk. Anyagom bősége lehetővé tette az ilyesmi követését
több fázison keresztül. A végén már alig lehetett ráismerni az ere
detire, ha egyáltalán ebben a sokszázéves énekszerző-fordító-má

soló-használó folyamatban beszélhetünk eredetiről. A szerzőség

egyértelműségében talán igen. Ám ha míves beavatkozás nem is
érinti a szöveget, a nép, amint birtokba veszi azt, máris a magáé
nak tekinti. "Ez így jobban gyün ki" megjegyzéssel "aprócskát"
igazit rajta. Egy-egy ének élete több nemzedéken átívelhet, és a
használata során több "aprócska" igazításon eshet át. Így aztán
ha szerzője föltámadna, aligha vallaná magáénak énekét.

Hát így néz ki valahogyan a népi kéziratosok "Irtam én ..."
gyakorlata és a mögöttes kérdések sora. Szerző, összeíró, másoló,
vagy csak tulajdonos "possessor"? Egyéni mű vagy több agy,
több kéz is besegített? Sok kéziratos ugyanis tágabb időhatáron

belül készült el és több kéz munkáját-írását mutatja. Mindezek ta
lán filoszrágódások és nincs sok közük a napi lét valóságához.
Ehhez a kéziratos kötetnek van köze, mivel szolgált. Szolgált, bol
doggá tett egy embert, de többet is, egy egész közösséget. S vége
zetül szolgál minket is, mert hírt ad egy-egy táj, akár csak egy
egy falu színes énekkultúrájáról. Hírt ad letűnt idők vallási élmé
nyéről, egyszerű parasztkántorok, könyves emberek a Kájoni-féle
ügybuzgósággal végzett feladatvállalásáról.

A következőkben néhány éneket közlök egy ilyen kéziratos
énekeskönyvből, amely kedvencem, és már sokszor szóltam róla s
hoztam nyilvánosságra énekeiből. E könyv nem az enyém, de
1970 óta kapcsolatban vagyok vele még Vas megyei gyűjtéseim

idejéből. Kiváló minőségű fotókópiákban él velem. A Szombat-
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hely melletti Vép községből való, s 1731-es beírása határozza meg
idejét. Énekei sokkal régebbiek. Mesterházi Miklós iskolamester
lép ki a soro k közül, aki 1725 és 1768 között látta el feladatát Vé
pen. Sajnos a könyv eleje hiányzik, s bár egy személyre utal a be
jegyzés, mégis több kézírás és több tudásszint mutatkozik. A kö
tet Holl Béla érdeklődését is fölkeltette. Tanulmányozta anyagát
és adatolta az adatolhatóakat: eredet-forrás-előfordulás szerint
jegyzetelte az énekeket. Már amelyekhez voltak adatai. Sok eset
ben nem voltak. S ezek az ő számára is teljesen ismeretlen szöve
gek mondanak nekem a legtöbbet: a köznépi énekállomány újabb
és újabb értékeit jelenítik meg.

A gyűjtemény karácsonyi énekei közül mutatok be néhányat,
amelyek nem kerültek Holl Béla látókörébe. Ragaszkodom a teljes
szöveghűséghez és a kűlönös írásjelekhez, ékezetekhez. Ez utób
biak is esetlegesek: az ö-ő, az ü-ű hangzóknál különösen, Gyakori
rövidítései: Ifi.Isten. Sz:Szent, by.ban-ben. A nagybetű és a kisbetű

használatára sincs egységes rendszere, sokszor alig különülnek el
egymástól. Összességében a kötet mégis rendkívüli.

Az Énekeskönyvre még egy későbbi lapszámunkban visszaté
rünk s szólunk anyagáról, forrásairól, s bemutatunk valamennyit
a Holl Béla számára is ismeretlen énekek sorából. Hadd tanuljunk
mi műveltek a műveletlennek tekintett néptől, s merítsünk bi
zonycsak fölmérhetetlen tudásából.
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