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Még mindig a népi
kéziratosokról
A Vigilia '98 decemberi számában szóltam a népi kéziratos énekes
könyvek/ füzetek jelentőségéről, egy-egy falu, vagy kistáj laikus
vallási gyakorlatában betöltött szerepéről. Kiemeltem személyhez
kötöttségüket, az "Írtam én..." bejegyzések mögött föllelhető való
ságtartalmukat, egyszersmind a népének- s az áhítattörténet szá
mára hasznosítható forrásértéküket. [eleztern, hogy egyre nagyobb
gondot fordítunk rájuk. Rejtett tartalékjaikat a korunkban előretörő

kultúrantropológiai irányzatok vizsgálódási módszerei és elemzé
sei fölfedhetik semberközpontú szemléletükkelláttathatják. Jóma
gam már évtizedekkel ezelőtt túlléptem a pusztán csak a zene- s a
szövegfilológiai értelmezésen, és elkezdtem a "Mondja csak Ked
veském miért...hogyan..." kezdetű kérdések feltevését. És a "Ked
veskéim" mondták és egyre lelkesebben mondták, egyre pirosabb
arccal és egyre csillogóbb szemmel felejtkeztek bele saját szavaikba.
Mindenféle agyi terelgetés nélkül hagyták áradni e szófolyamot te
tején a múlt hordalékjával, egy hosszú élet lelki és gondolati tartal
maival. Ezen tartalmak és egyéb törmelékek alapján összeálIt egy
istenes ember belső képe, sorsformálta alakzata. S a gyűjtő nemcsak
egy öreggel kalandozik el az emlékezés nyomvonalán a lélek régió
iban, hanem a falu kínálta lehetőséggel élve többel is. A több jel
lemző jegyei érvényesek lehetnek egy-egy közösségre is. Egy ház
ból még nem következtethetünk a falu képére, de többől már igen.
A gyűjtő valójában a sokszor már pókhálós agyi padlástérben ko
torász, s ezzel előáshatja a rejtekes javakat. Örvend is neki, de meg
örvendezteti az akadozót is, mivel tudatosítja benne, hogy milyen
értékek hordozója-őrzője. Ezzel elhomályosodó én-képét élesebbé
teszi, s szunnyadó fontossági tudatát élesztgeti. Hogy ez mit jelent
a család és a faluközösségben peremre szorult/szorított öreg szá
mára, az egyértelmű. A kívülről jött megbecsülés-elismerés rangot
ad, s megszilárdítja a gyakran már leírt öreg családtag helyzetét.
Keserves dolog maga az öregség is, de még keservesebb a semmi
bevevés. "Ja, a mama, szegény, hiába is kérdezi, kár fáradnia vele ..."
hallunk ilyen és hasonló lélekemelő kijelentéseket. Aztán nem
győznek csodálkozni, hogy a jó szóra, szép szóra az IQ nélkülinek
gondolt mama veri a fiatalokat. A parázs is akkor kap lángra, ha
oxigént kap. A szeretet, a törődés oxigénje nélkül a lélek pislákol s
ha fényét veszti az egyik, tompul a másik is, tompul az agy s ön
magába süpped, végső fokon a bugyutaság látszatát is keltheti. A
gyűjtő akkor végzi munkáját jól, ha nem csak szaglászó szakmász,
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aki pusztán az anyagra összpontosít, hanem kissé pszichológus is,
aki a lelket is célba veszi. Ma már tudjuk, mit jelent a pszichoszo
matikus kölcsönhatás. Négykerekű kocsi két szélső kerekén nem
haladhat. Valahogy így van a lélek és az agy két-két kerekének
egyszerre mozgásából megtett út, elért eredmény. S hogy a képnél
maradjunk, végül is milyen energia viszi előre a szekeret? Az ér
deklődés, a szeretet. S ki ül a bakon, ki jut tovább? A gyűjtő s a
tudomány mindazzal, ami a szekérre halmozódik. És az adatközlő,

az öreg? A szekér? Ó is jól jár, mert végre kihúzzák a kocsiszínből,

újra gördülhet s végigjárhatja az egykor oly kedves utakat, tájat.
Kiderül, hogy nem esik ki a kereke, nem törött ki a küllője, még
használható, tehát hasznos...

Jómagam az archaikus népi imádság műfajának föltárásával
egyidőben éreztem szükségét annak, hogy a századokon át szinte
rejtekezve folytatott gyakorlatnak az egyénhez, a közösséghez va
ló érzelmi töltését is fölmérjem, s történelmi fejlődésében formáló
dott funkciójában is lássam. Más szóval: be kellett lépnem az
ilyen, suba alatt dédelgetett, hivatalosan nem is létezett hagyo
mányt fönntartó intim szférába. A népi hitélet olyan védett kam
ráiba, amelybe az egyház képviselője alig pillanthatott be. Az em
ber nem értette, hogy e gyönyörű szövegörökséget miért végzik
szinte titkon, miért nem beszélnek papjaiknak arról, ami annyi
száz év után egy ember gyűjtői magatartására irdatlan bőségben

tör elő. Hogyhogy nem közösségi és miért csak egyéni gyakorlat,
amikor többen is tudják és hűségesen mormolják a meghatározott
időszakokban. Hogyhogy még "jó pajtások" sem hallották egy
mástól sohasem. Sok-sok nyitott kérdésre kerestem a választ,
hogy fölfedjem ez ismeretlen szellemi területek, amiképpen Pais
Dezső meghatározta - terra incognita, incognita spiritualia - tit
kait. El kellett jutnom a népi vallásosság eleddig nemigen bolyga
tott, nem bolygathatott tartományaiba, távol eső régióiba is.

Hát így kezdődött, így halmozódtak a miértek, és gyűltek a
válaszok, a föltérképezéshez szükséges adatok. E kutatói magatar
tás nem szorítkozhatott csak egy adott műfajra - a népi imádsá
gokra -, hanem kiterjedt a népi szent költés más megnyilatkozá
si formáira, elsősorban szokásköltészeti emlékeire s hangsúlyosan
a Mária-énekekre. Az egyházi év ünnepeit körülvevő műfajok

gyűjtését, beleértve az emberi élet nagy fordulói formálta hagyo
mányát is, még Lajtha Lászlóval elkezdtük az ötvenes években, s
halála után (1963) is folytattuk gyűjtőtársammal, Tóth Margittal,
mígnem aztán önálló kutatási területemmé vált. Mivel Lajtha-cso
portbéli munkám a gyűjtésadta szövegek filológiai-történeti-funk
cióbéli elemzése volt, korán fölkeltették figyelmemet az öreg éne
kesek memóriabéli támaszát szolgáló népi irományok: könyvek,
füzetek. Így vettem kézbe e különös alakú, paraszti kéziratosokat,
amelyek azon idők, vagyis az ötvenes-hatvanas évek kényszerű

szakrális absztinenciája folytán általában fiókok mélyén pihentek.
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A nép dugta őket idegen tekíntetek elől, amiképpen dugta belső

világa keresztény tartalmait, a gyűjtő meg, kevés kivételtől elte
kíntve, nem pislanthatott be ezen zugokba, nem léphetett az ideo
lógiailag íngoványos területre. Lajtha László és az általa alapított
vezetett munkacsoport viszont kivételesen léphetett, kényszerű

politikai alku kiváltságaként. a háború utáni etnomusícológia szá
mára nagyjelentőségű privilégiumaként. Minket nem kerítettek
körül tilalomfákkal. Lajtha gyűjtői szabadsága nélkül bizony sok
hetvenes-nyolcvanas éveiben járó kiváló énekes vitte volna sírba
tudását, amelyet a múlt század utolsó évtizedeiben még a zavar
talanul virágzó paraszti kultúra szent hagyományai alapoztak
meg. Hogy mit veszíthetett volna a szaktudomány, azt az 1956
ban megjelent Sopron megyei virrasztó énekek című nagy monográ
fia gazdag énekanyaga, számtalan 16-17. századi eredetű éneket
tartalmazó gyűjteménye árulja el.

E szó szerínt paraszti kéziratosok azért érdekeltek szövegfiloló
giailag is különösképpen, mert eleínte nem álltak, nem is állhat
tak az érdeklődés előterében. A tudós kutatás elsősorban a Iiterá
torszíntű nyomtatott és írott történeti énekeskönyvek megismeré
sére törekedett. Erdélyi Pál múlt század végén elkezdett föltáró
munkáját Szabó T. Attila néhány évtizeddel később folytatta, s
eredményeit 1934-ben közzétette. Míndezt Stoll Béla teljesítette ki
1963-ban megjelent hatalmas bibliográfiájával, amelyben 883 tétel
lel s számtalan kisebb egységnyi - néhány leveles - emlékkel
mutatta be az 1565 és 1840 közötti kéziratos énekeskönyveket és
versgyűjteményeket. Ez a szám nem végleges, mert Stoll Béla az
óta sem állt le a fölméréssel. Jómagam is rendelkezésére bocsájtot
tam archívumom darabjait. Újabb és újabb emlékek bukkannak
elő s bukkanhatnak elő a történeti Magyarország területéről is, az
immár kedvezőbb légkörben. Az ötvenes években Klaniczay Tibor
ugyan átnézte a monarchia utódállamaínak nagy könyvtárait, de
sok forrás - főleg a magánkézben lévők - rejtve maradhattak
előtte.

Míndez fokozottan érvényes a napjaínkig nem nagyon kutatott
parasztí/köznépi kéziratok állományára. Mínőségi, mennyiségi
mutatóínak meghatározása majdhogynem reménytelen vállalko
zás, főleg ha a trianoni szétszabdaltság gyűjtési lehetőségeire gon
dolunk. Mégsem mondhatunk le róla, tudván, hogy ez nem
egyemberes feladat s látván a politikai légkör lassú derülését. Fel
tételezzük, hogy az újabban aktivitásba lendülő gyűjtőmunka so
rán sok lappangó írásos emlék kerülhet felszínre s legalábbis lajst
romba. Őrzőik ugyanis nem szívesen adják oda még életükben. S
ez érthető. Ragaszkodnak hozzájuk, hol az elődök iránti kegyelet
ből, hol meg máig is tartó használatuk miatt.

Aligha véletlen, hogy a paraszti kéziratosok nem estek a törté
neti kutatás körébe, s állományuk föl nem fedett szellemi örökség
maradt. Magyarázata tapasztalatom szerínt az, hogy ebbe a tarto-
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mányba a mi nemzedékünk léphetett be. Az a gyűjtő, aki már
közvetlen. személyes kapcsolatba juthatott az adatközlővel. va
gyis a találkozás és a munka már az énekes otthonában zajlott le.
A tűzhelymeleg, a saját kemencepadka. jó időben az ámbitus pad
ja, vagy az öreg szederfa alatti lóca a gyűjtő és a nép gyermeke
IImunkaviszonyát" ember-ember kötődéssé hevítette. Ebben az iz
zóbb légkörben nemcsak a lélek nyílott meg s késztette az emlé
kezet erőlködését a mélyre süppedt múlt valóságelemeinek a fel
színre hozásában. Nemcsak a kamra ajtaja nyílott ki a pihentető

nek szánt kínálás készségéből. hanem megnyíltak a sifonér vagy
a sublót fiókjai is. Előszedegették az avitt írományokat, s elősze

degették a paraszti énekanyag terjesztését elősegítő aprónyomtat
ványokat, az ún. ponyvákat is. Ezek funkciójuk folytán a félnépi
köztes irodalmat is megjelenítik. Nem pusztán a szóbeliségben
élő énekeket rögzítik s mentik át a múló lebegő hagyományt a jö
vő számára, hanem az irodalom főcsatomáiból is leágaztatnak jó
néhány kanálist, s juttatják el a nép közé közhasznú, nevelő-isme
retterjesztő céllal. Hogy miféle irodalom volt ez, miféle népműve

lő szerepet játszott, szóval mi mindent ágaztatott le a magyar és
a világirodalom alkotásaiból, arról Pogány Péter bencés tanár kol
légánknak A magyar ponyva tüköre című érdekfeszítő könyve rész
letesen beszámol (1978). Sajnálatosan nem készíthette el a vallási
ponyvákkal - vásárokon, búcsúkon földre helyezett ponyvákról
árusították őket, innen a neve - foglalkozó művét. Ezt személy
szerint is hiányolom. mivel engem elsősorban a szakrális témájú
ponyvák érdekelnek. Kutatásaimnak ezek adják azt a hátteres vo
nulatát, amely a hitbuzgalmi irodalom lefelé áramoltatásának
eredményeként formálódott ki. Persze nemcsak annak eredmé
nyeként, hiszen a ponyva közvétlenül is hathatott. elsődlegesen is
működhetett. Nem egy nagy tehetségű népi szerző, előénekes,

búcsúvezető.gyakran szentember, saját alkotásait is megjelentette.
Föltünteti a nyomtatás helyét, idejét s teljes szerzői öntudattal
meg is nevezheti magát a versfőkben. amiképpen a jászladányi
híres neves szenternber, Orosz István (1838-1922) tette. Akaratla
nul is utánozva ezzel a középkor alázatos anonymitásából előme

részkedő 16. századi szerzőket. A katolikus ferences szerzetes, Vá
sárhelyi András vagy Szabatkay Mihály éppen úgy fölfedi kilétét,
amiképpen a protestáns Szkhárosi Horvát András vagy Borne
missza Péter híres Cantic optinuíjának utolsó szakában. És Csáti
Demeter és Tinódi Lantos Sebestyén ugyanezt teszik, pedig nem
sokkal korábban a kódexmásoló-fordító szerzetesek még maguk
előtt tartották a névtelenség függönyét, s csak imitt-amott kuk
kantottak ki mögüle.

A közvetlen személyes kapcsolaton alapuló és ezzel nem is sej
tett szellemi és tárgyi emlékeket eredményező gyűjtési mód szak
mabéli fejlődési fázisnak tekinthető. Mint említettem, a mi nemze
dékünk már házhoz ment, s fészekalji meghittséget válthatott ki.
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Ki-ki kapcsolatteremtő képességének megfelelően hozott létre
gyümölcsöző együttlétet. A század elején nagy elődeink, Bartók,
Kodály, Lajtha egy-egy fölkeresett községben meghatározott hely
re kérette a jónak ítélt énekeseket: plébániára, iskolába, gazdatisz
ti lakásba. Ki mit tudott, elénekelte, jobbára névtelenül. Sokszor
csak neme, kora szerepel az adatok között, Ilyen körülmények
között nem alakulhatott ki a lélekmelengető, keringést-emlékezést
serkentő légkör. Még kevésbé alakulhatott ki személyes kapcsolat
a múlt század tudós gyűjtőinél, mint például Erdélyi János vagy
Erdélyben Kriza János esetében. Ök gyűjtési fölhívások révén
nyerték anyagukat a vidéki értelmiség közreműködésével.A nem
zeti érzés s a föllendülő irodalmi népiesség reformkori elkötele
zettjei vállalták az anyag összeszedését. Az unitárius püspök, Kri
za János elsősorban papjait mozgósította. Sebestyén Gyula regős

ének-gyűjtésénélmár az átrnenetet jelenítette meg: gyűjtői jobbára
a tanítók voltak, de különösen jelentős szövegek, mint például a
búcsúi vagy dozmati regősmisztérium, ill. ének hatására, szemé
lyesen ment ki, hogy a nagyértékű emlékeket fonográffal is rög
zíthesse.

A folklór ilyetén gyűjtési módozatai során a féltve őrzött ke
gyes emlékek nem is lopakodhattak elő szunnyadó helyükről. A
gyűjtés célja kezdetben a hagyományanyag volt, s az anyagot
megőrzö, továbbító ember egyénisége, személye a háttérben ma
radt a filológia elsődlegessége mellett.

Számomra, mint utaltam rá, az archaikus népi imádságműfajjal

való találkozás (1968) hozta meg a műfaj intimitásából adódó
meghittebb, emberközeli gyűjtési hangulatot. Az ilyen éjszakába
nyúló, szinte már zsolozsmázó sustorgásoknak lehetett aztán
eredménye sok száz tekercs, kazetta ének- és imádságszöveg, a já
rulékos tudati és lelki háttér, továbbá jókora mennyiségű ponyva
anyag, kéziratos s régi hitbuzgalmi kiadvány. Összességükben
egy nem is olyan régen még őszinte vallási élmény fönntartotta
laikus jámborságnak bizonyítékai.

A nehézkes írású, semmilyen helyesírású, torzult szavú népi
kéziratosokat semmiképpen sem moshatjuk össze a kántortanítók
írta-összeállította énekeskönyvekkel. Az utóbbiak száma különös
képpen a 18. században ugrott meg a török utáni konszolidáció
következményeként s kellő mennyiségű énekeskönyv hiányában.
A kántorok egyrészt rögzítették az élőszavas hagyomány énekeit,
másrészt meg másolták a hivatalos énekeskönyvek, a Cantus Cat
holici (1651) újabb és újabb kiadásainak leginkább használt szöve
geit. Erdélyben Kájoni János Cantionale Catholicum (1676, 1719)
énekgyűjteménye járt kézen-közön. A paraszti kéziratosokban föl
fedhetjük azt a kántortevékenységet, amely követi az egyházi év
rítusrendjét. Fölfedhetünk még olyan régi irodalomtörténeti érté
kű énekeket, amelyeket előző korok kéziratosaiból másolhattak ki
a gyűjteménybe. E gyűjtemények spirituális erőtere messzire ha-
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tott. Meríthetett is anyagából saját használatára valamelyik búcsú
vezető vagy előénekes, s éltette kisközösségi háziáhítátai során. S
mindezeken túl olyan énekekre is bukkanhatunk e paraszti iro
mányokban, amelyeknek nem leltük forrását, nyomát. (Megjegy
zendő, hogy még a magasszintű kántorgyűjteményekben is bőven
akadnak nem adatolható énekek, mint például a sokat emlegetett
Vépi Énekeskönyvben.) Feltehetően egy adott táj, közösség tagja le
hetett ezen énekek szerzője, a Bálint Sándor-i "népi szőrzés" alko
tója, aki környezete igényére, vagy saját vallási élménye kifejezé
sére ragadta meg a sercegő lúdtollat. S itt jutottunk el a kérdés lé
nyegéhez. A paraszti énekeskönyveknek az értéke a népi kegyes
ség hőfokára, érzelmi telítettségére, igényességére, szövegmohósá
gára - "...köll, hogy válogathassunk az énekekben, nem igaz?..." .
- és még sok mindenre utal, például: hozzáállás, belső tartás, az
örökölt tudás megbecsülése és tisztelet az átörökítökkel szemben.
S ekkor még nem is szóltunk az egyéni indítékokról, az " ...ezt az
éneket azért szeretem különösen, mert.,.", s máris megjelenik a
színen a múlt valamely mozzanata, maradandó emlékű történése
vagy egy kedves személy alakja. Egy másik ének meg másféle
emléket hordoz, azért kedves. Az ember azon veszi észre magát,
hogy nem egy, nem két, hanem sokszor több ének tartozik a lélek
közelében elhelyezkedők s ezzel az életmenetbe illeszthetők, a
múlt egyes szívbéli alkalmait megjelenítők sorába. Hosszan lehet
ne foglalkozni a paraszti áhítatban használatos énekek szerepéről

a liturgián, sőt a paraliturgián is túl terjedő hatásáról. Az ének ol
dott, fölemelt, emlékeztetett, meleg burokkal vonta be az akár a
Mária szobra előtt egyedül térdepelőt, akár a tiszta szobában
összegyűlt áhítatoskodókat. S ez védelmet adott a léleknek, s erő

sítette a testet is.
Ha ilyen énekeskönyveket veszünk a kezünkbe, mindezt belé

jük látjuk. Látjuk azt a paraszti múltat, amelyet már fölfalt az idő,

s amelyben, ahogy mondják: "... már a kántor sem nyomja úgy az
ének alá az orgonát, mint régen. A szívünket tépte ki..." Ragasz
kodtak ezekhez a szívettépő énekeikhez, amelyeket könyveik
őriztek. Az újabb énekeskönyvek bevezetése ártott a laikus ha
gyománynak. Jó énekesek hallgattak el, "...mert a nyelvünk nem
járt az újra". Lélekben elanyátlanodtak, s nemegyszer mondogat
ták, mesélvén nekem például a Szent vagy Uram hivatalossá tétele
okozta zavarodottságról: "Minő gondom vót nékem..." Gond bi
zony, ha egyik kézbe belesimul a régi, a megszokott, a lélek rez
düléseit követő öregkönyv. s a másik kéz meg próbálja elfogadni
s tartani az újat, de sok-sok idő kell, amíg ki tudja nyitni s lelket
lehelni bele. Erre emlékezve joggal hangzik el a sóhaj: "Minő

gondom vót nékem..."
Hasonló gondja volt Holl Bélának a Vépi Énekeskönyvvel, ami

képpen erről már a decemberi Vigiliában szóltam e gyűjtemény

ből közölve s folytatva a januári számban olyan énekeket, ame-
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lyeknek se gazdája, se hazája. Más szóval: a legszélesebb kitekin
tésű népénekkutatónk sem tudta adatolni az 1731-es Vépi Énekes
könyv bizonyos darabjait. Anyagom származásbéli talányaiban
mindig hozzá fordultam, amikor már a rendelkezésemre álló gaz
dag szakirodalom sem tudott eligazítást adni. Holl Bélát e külö
nős énekgyűjtemény,melyet Mesterházi Miklós iskolamester / rec
tor állított össze Vépen, nagyon is érdekelte. Hosszú időn át ma
gánál tartotta, keresvén az énekek eredetét és előfordulásait. Sok
nál hiába kereste. Szükséges fogódzót nem talált. Szerzőik iskolá
zottsági szintje változó, s ez jó. Szélesebb néprétegek vallási akti
vitását jelzi. Ezért is szándékszom a Vépi Énekeskönyvből ezen, a
szakkutatás számára ismeretlen énekeket közreadni. Hátha valaki
találkozott már velük, s segít nekünk adatolni őket. Ez alkalom
mal a nagyhét eseményeihez kötődő énekeket hozzuk, ezzel el
lenpontozzuk a Vigilia decemberi-januári számában megjelentetett
karácsonyi ünnepkör énekeit: a krisztusi születés magában hor
dozta a halált, a megtestesülés a megváltást, egyszersmind a bol
dog anya s a világ örömét, a fájdalmas anya s az egész természet
gyászát.

Eddig megjelent szövegközléseimben a most közöltek nem sze
repeltek. Kivétel a "Tavul ligy Virginya..." kezdetű különös szö
veg, amely Holl Béla szerint csak Paksi Márton György 176D-as
kéziratos énekeskönyvében fordul még elő. A győri múzeumban
őrzik, szintén dunántúli, mint a mi Szombathely melletti gyűjte

ményünk. E ténynek van jelentősége, de erről legközelebb szó
lunk. Paksi Márton György és a vépi rektor egy számukra még
elérhető, régi szövegforrásból meríthettek. A régi magyar iroda
lomkutató, Varjas Béla, elfogadta azon nézetemet, miszerint az
ének versformája, szótagszáma, rímképlete alapján négyesrímű ti
zenkettes, vagyis 16. századi eredetű. - És ehhez hozzávehetjük,
hogy a virginál virágkora e században volt. - Logikája és mon
danivalója a későközépkori passiójátékokhoz köti, epilógus-funk
cióban élteti. Mi is most annak szánjuk, mintegy életre keltjük
egykori szerepkörében, hogy filológiai értékét újra kiemeljük.

Az énekeket ez alkalommal is szöveghíven közöljük a már
megismert rövidítéseivel. Például: Iü: Isten, by: ban-ben, sz.: szent
stb. és sokszor rendhagyó ékezeteivel.

Kérem, fogadják szeretettel a köznépi áhítat ezen jeles alkotása
it, egyidejűleg a szakrális néphagyomány, úgy tetszik, ismeretlen
emlékeit. Jelentőségüket nem befolyásolja, hogy kántorkönyvben
vagy népi kéziratosban rejtekeztek mostanig. Fontos, hogy révü
kön fönnmaradtak és hogy egyáltalán - voltak! Voltak ilyen éne
keink, és voltak szorgoskezű betűvetőink, akik hangoskodás nél
kül éltek elkötelezetten, és sokat körmöltek szép csöndesen.
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