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Megint a
népi kéziratosokJ
Megint a népi kéziratosok - mondhatnák az inkább előre-, mint
hátranézők, az inkább a jövőbe tekintők, akiknek múltunk roncsai
kevesebbet jelentenek, mint a jövő képei. A jövőnek emberi lehető

ségeink adta megformálása mindnyájunk számára fontos, de a
múlt értékeinek a föld mérése sem tartozhat az elhanyagolható fel
adatok körébe. Ha már történelmünk során annyit vesztettünk 
mert vesztettünk, szellemi javaink nagy része megsemmisült, vagy
Trianon óta nincs már birtokunkban -, joggal örvendünk mindan
nak, ami nem várt módon előbukkan.Szinte mindegy, hogy a ma
gas vagy a népi kultúra állományába tartozott-e, fontos, hogy elő

került, hogy számba vehetjük, Csökkenti veszteségtudatunkat, s
némi fényt vet művelődéstörténetünk egy-egy homályban maradt
szakaszára. Egyre megy, hogy egy literátus ember rögzített-e az
utókor számára művelődéstörténeti emlékeket vagy az élőszavas

népi gyakorlat mentette meg ezeket mind napjainkig, netán egy
nehézírású parasztkántor vagy szentember véste-e föl őket. Az ő

tevékenységük eredményeként írhatunk könyveik tartalmáról, s
mutathatjuk be, mily sokfélét tudtak a rég elfelejtett énekesek s
környezetük tagjai, a lélekből éneklők, hangos szóval Istent dicsé
rők. Sokat tudtak. Olvasván írásaikat elszégyellhetjük magunkat,
hogy mi minden tartozott ünnepeik és hétköznapjaik kegyességi
szokásaihoz, s milyen színes, kincses anyagot igényeltek még házi
áhítataik számára is. Ahogy templomba menet is ünnepi ruhájukba
öltöztek, úgy emelték ki énekeik, imádságaik közül is a "szép" mi
nőségi jeggyel a nekik különösen tetszőt, a hideg templomokban
igazán lélekmelegítőt. Ezzel is jelzést adtak magukról, hitbéli igé
nyességükről és általában sok mindenről, amiről ezek az írások, ha
rejtetten is, vallanak.

Bármikor is szóltam ezekről a népi kéziratosokról, mindig
hangsúlyoztam egy-egy közösségre, egy-egy kis tájra vonatkozó
informatív értéküket, összességükben irodalom-, áhítattörténeti
szerepüket. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ha csak tehetjük, ve
gyünk kézbe egy-egy ilyen kéziratos emléket, ismertessük tartal
mukat, nemegyszer gyöngyszemeket, tegyük nagyító alá a ben
nük foglaltakat. Sokszor csak az egyedül bennük foglaltakat. Tesz
szük ezt mindaddig, amíg ezek az írások elő-előbújnak rejtekeik
ből, megmutatják magukat bepillantást engedve a múlt kevésbé
ismert spirituális tartományaiba. Ily szándékkal közöltem a Vigi
lia 1998. decemberi és 1999. januári s áprilisi számában az 1731-es
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Vépi Énekeskönyv ismeretlen, vagy rég elfelejtett énekeiből. S idé
zek most egy eleddig számomra is ismeretlen kéziratosból, ame
lyet a Szent István Kiadó könyvtárának rendezése közben találtak
meg a közelmúltban, s adták át nekem betekintésre. Ez Énekes
könyv is, a Vépi kéziratoshoz hasonlóan, Vas megyéből való, Ke
nyeri községből - ahol jómagam is gyűjtöttem, és erősen hagyo
mányőrző közösséget találtam -, a bejegyzés szerint 1708-ból.
Énekei közül többet nem ismerek. Most volna szükségem Holl
Béla, a jeles népénekkutató tudására, aki múltbéli tűnődéseim, tu
datlanságaim során sok esetben irányt jelzett. Kedvencem, a Vépi
Énekeskönyv sokáig volt kutatási témája. Rendre adatoita énekeit,
már amelyiket tudta. Soknál áthúzott zérusjelet tett. Ezen ismeret
len énekekből közöltem. mintegy forrásfeltáró szándékkal, többek
között a Vigilia említett számaiban. Hátha az olvasók közül vala
ki ráismert egyikre-másikra, s ezzel fogódzót ad nekünk. Sajnos
ez a kenyeri énekgyűjtemény is hiányos. Éppen ezért is nehezen
adatolható. Hiányzik a helységnév és a tulajdonos vagy a leíró
neve. Több összefüggő részegységből áll, illetve van újrafűzve

vagy átkötve. Barna bőrbatikolt kemény fedőlapja belső oldalán
használható bejegyzés van sokkal későbbi írással: Kenyeri, Szom
bathelyi püspökség. A hátsó fedőlap belső oldalán is található há
rom név: Dombi Ferencz, majd: Mariska, Ilona s néhány, a gyűrő

dés miatt olvashatatlan szó s egy szám: 14. Olvasható a 172. ol
dalon szép, de úgyszintén későbbi írással s egész más tintával:
Biczó János. Nyilván valamelyik tulajdonos neve. A kézirat a 29.
oldallal kezdődik és a 370. oldallal szakad meg. A számozás nem
folyamatos, mert több helyen a lapok kitépve, hol néhány, hol
több. Ennek eredményeként sok a csonka ének, amelyeknek ki
egészítése hosszadalmas azonosítás révén lehetséges, ha egyálta
lán lehetséges. Egyszerűbb a helyzet, ha a kezdő szakaszok van
nak meg. Sokkal nehezebb, ha ezek hiányoznak. Mindenesetre
két támpont van: a Kenyerire való utalás és Biczó János neve.
Ilyenkor veszem föl a kapcsolatot az adott község plébánosával,
akinek a segítségével kinyomozható, hogy volt-e ilyen nevű férfi
a faluban. Ha igen, mikor élt, s játszott-e szerepet a közösség val
lási életében: előénekes, búcsúvezető, egyházfi mivoltban. A plé
bániai anyakönyvezést - valójában adatok rögzítését - a Trentói
zsinat (1545-1563) rendelte el, általános gyakorlattá nálunk a tö
rök megszállás után és a vallásháborúk elültével válhatott. Jelen
tőségét a néprajzos is tudatosítja, amikor bizonytalan nyomon el
indulva jut el a kívánt eredményig, a tények azonosításáig.

A Kenyeri Énekeskönyvből most három éneket közlünk, jobbára
a karácsonyi ünnepkörhöz köthető szövegekből, amelyek beleille
nek a Születés eszmeiségébe, az istenatyai gondoskodás értelmé
ben a nyája őrzésére földre küldött Fiú eljövetelének idejére. "Az
Atya Ur In szerelmes sz. Fiát ez vilagra kőlde legeltetnj nyajat..."
kezdetű éneket a regiszterekben nem találtam meg. Változatát vi-
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szont az Öreg Granduálban igen, a kor egyik legjelentősebb pro
testáns énekeskönyvében 1636-ból, a 447-449. lapon: "Az Atya úr
isten ez világra elbocsátá az ő szent fiát.,;" kezdettel. Karácsonyi
antifónának jelzik, ritmikus prózának nevezik kutatóink. Ez azért
tűnik sajátságosnak. mert a mi kenyeri kéziratosunkban húsvét
utáni második vasárnapra utalja leírója. E tény csak addig sajátsá
gos, amíg nem vesszük figyelembe a protestáns graduálok szer
kesztési elvét. Köztudott. hogy a reformáció kezdeti időszakában

az új hitnek nem nagyon voltak énekei. A hittérítők, köztük fe
rencesek is, például a híres-neves Szkhárosi Horvát András vagy
Sztárai Mihály, éltek a katolikus népénekekkel. Ezért őrzi meg az
első időkben a protestáns gyülekezeti ének késő középkori ha
gyományokon alapulva a szövegek archaikusabb jellegét. Különö
sen az ünnepekre rendelt énekeknél volt ez tapasztalható. Az em
lített neves térítők és prédikátor társaik, Batizi András, Szegedi
Gergely és mások, sietve pótolták a hiányt zsoltárok, himnuszok,
antifonák, responzóriumok fordításaival a reformáció hitelveivel
összeegyeztethető énekek gyakran meglehetősen szabad átülteté
sével, A korai protestantizmus használta a katolikus liturgiát,
csak latinból magyarra tette át, s a miseelemeket a textus-közpon
tú protestáns rendre szabta. E liturgiában fontos szerepe volt a
pap, a kántor és a kar végezte éneklésnek, nemkülönben a gyak
ran prózában fordított szertartási énekek recitálásának. Ezen szer
tartási szövegekből összeállított "protestáns misekönyv"-et a mi
sekönyv egyik középkori típusáról nevezték el graduálnak. Ki
emelkedő 16. századi darabja az 1574-es Huszár Gál-féle Énekes
könyv első részében található. Hírünk van néhány korábbi kézira
tos graduálról is, amelyek sajnos elvesztek. Mindebből úgy tet
szik, hogy a Kenyeri Énekeskönyv a katolikus folyamatosságot jele
níti meg, s nevezett énekünk nagyon régi lehet, mert a protestáns
funkcióváltást nem kellett elszenvednie. Vagyis megmaradt az
eredeti: húsvét utáni második vasárnapra meghatározott liturgi
kus szerepében. E tény viszont a kötet tartalmának régiségére ér
tékelhető jelzés.

Szent János evangélista alakját hozza közelünkbe egy feltehető

en szintén régi ének. Kissé históriás ízű hangvétele s a "vala"
végrím előfordulása alátámasztja véleményünket. Indító sora: "Az
ige volt kezdetby, Atyának kebeliben... "

Üdvtörténeti szempontból a karácsonyhoz köthető harmadik
emlékünk is, az Ádám siralma megnevezésű ritka szöveg, a késő

középkori szent színjátszás távoli emléke, különös szövegkapcso
lódása révén becses emléke.

Az Új Írás 1983. 1. száma 75-91. oldalán foglalkoztam a szent
színjátszás hazai gyakorlatával, középkori, protestáns s barokk
előfordulásaival. s mindezek néphagyománybéli nyomaival: Gyö
nyörűségek kertyben, illetve Ádám-vigasztalók címen. E kissé rejtett
címadásnak ideológiai okai voltak. A téma direkt megjelölését
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nem látták célszerűnek. A 75-78. oldalon közöltem egy Ádám-siral
mat, valójában egy általam gyűjtött Ádám panaszát és a vépi kéz
iratos énekeskönyv Lameniatic Adami megnevezésű énekét. Szent
színjátékbéli szerepét elárulja az utána következő: Cansalatia Ada
mi: Angelus respandit ei. föliratú ének, majd ezen hat szakaszt kö
veti az Adamus respandit jelzetű nyolc szakasz. Ezen Úlmentatiónak
csak műfajilag van köze a most olvasható siralomhoz. Aztán még
annyi, amennyi az említett gyűjtött Ádám panaszához fűzött adat
közlői megjegyzésnek: "Karácson böjtje estéjén el szoktuk énekel
nyi", mondta 1974. március 16-án Juhász Andrásné neves kömlői

előénekes. S most az egyszerűség kedvéért önmagam idézem az
Új Írás 91. oldaláról: "Nem véletlenül énekelték karácsony böjtje
estéjén, híven követve ezzel a sok száz éves hagyományt. A bűn

beesés történetét karácsony vigiliáján játszották Európa-szerte
már a középkortól kezdve. A keresztény tanítás szerint Ádám bű

ne és Krisztus születése között szoros összefüggés van. Vulgári
san kifejezve, ha Ádám nem vétkezik, Krisztusnak nem kell meg
születnie és meghalnia. Ez összefüggés nyilvánvalóságát már ma
ga a tény is bizonyítja, miszerint az egyház Jézus születése napjá
ra, december 24-ére rendelte el Ádám és Éva névünnepét. A kará
csonyi ünnepkörben játszatta templomaiban, majd később szent
színpadjain a bibliai üdvösségtörténet első nagy szakaszát. Ennek
részei: a teremtés, a pártütő angyalok bukása, az ember teremté
se, »Lucíper« bosszúterve, a bűnbeesés és a kiűzetés, az égi vagy
mennyei pör, a próféta-játék és az angyali üdvözlet. E tematikai
egységet követte az ünnepkör második nagy szakaszának, a tény
leges karácsonyi eseménysornak a megjelenítése: aszálláskeresés,
a születés, az egyiptomi menekülés, a gyermekgyilkosság, a kirá
lyok imádása, azaz a csillagjáték..."

Ami különlegessé teszi a Kenyeri Énekeskönyv Ádám siralmát 
s persze ennek is megvan a maga logikája - az az énekhez csa
pódott, ám önállónak is tekinthető szenrkereszt-legenda. E legen
da még kódexeinkben is elvétve fordul elő. Teljességében az 1525
31 között írt Teleki-kódexben, majd változatában az 1519-es Deb
reczeni-kódexben. Mindkettő ferences eredetű! A népi szent prózá
ban már találkoztam a szenrkereszt-legendával, ritkán még verses
formában is előkerült, de Ádám siralmával együtt "tálalva" még
soha. Véletlennel nem magyarázható, inkább szentszínjátszásbéli
előzménnyel. Amíg a Vépi Énekeskönyv Úlmentatiója csiszoltabb
forma és mívesebb költői gyakorlatra utal, addig a mi siralmunk
nyersebb, nehézkesebb. Talán ebben van ereje s ez sejteti eredő

helyét és idejét. Ki tudja, melyik kolostor udvarán vagy város fő

terén hangzott föl Ádám "siratozása"? Részévé vált-e a barokk is
kolai színjátszásnak is, hogy végezetül egy kántorkönyv vagy né
pi kéziratos oldalain várja jobb sorsát, netán új szerepkörben az
irodalomtörténet-írás műhelyében?
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Kenyeri Énekeskönyv,
1708, 38-40.

A kézirat olvasása nem volt könnyű munka. Különös betűvé

zetése, "helyesírás"-a, nehezen kibetűzhető sorai igénybe vették a
szemet és az agyat. Rövidítési rendszere megegyezik kortársaié
val. Már a Vépi Énekeskönyvről szólván többször bemutattam, pél
dául: In, Ifinek: Isten, Istenneki sz.: szent: by: -ban, -ben: n.: nem.
A j, i, Y hangzókat keveri. Az ékezeteket tetszés szerint használja,
sokszor nem is él velük, vagy nagyon is spórolósan: ö-ő, ü-ű ese
tében két pont vagy vessző helyett néha csak egyet rak föl. Az
énekek az i-ző nyelvjárásról tanúskodnak, nem meglepően. Egy
kor egész Vasban általános volt. Gyűjtéseim során magam is ta
pasztaltam. Az énekeket, ahogy eddig is tettem, eredeti írásuk
szerint közlöm. Az ún. mai olvasat hitelességük és zamatuk rová
sára menne. Mind a korra, mind a benne élő emberre jellemző le
het írásának képe, kezének jegye, azaz betűvetése.

i} Kenyeri
Enekeskönyvből
Szent [anos Apostoirul

Nota: Dum virgo vagient/emf
Az ige volt kezdetby,
Atyának kebeliben.
be szálla az iidiiben
szent Anyanak mihiben
Evangyeliom bizonyság ebben,
Sz: [anos Apostol elsö tiszében.

Szent János az többinél,
kedvesseb az iginél,
meg testesült Istennél,
Jesus szeretetinél,
tudva lön ez dolog a Szent Péternél
kirdezi mini légyen dolga Istennél

Sz: János a vacsorán,
Jesus melyén nyugodván,
kirdezi tűle bátron.
ki ligyen a tanyitván,
a [eeust sidoknak ki el arullua,
és ellensegnek keziben ada.
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