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A szerző, nemzetközi hírU
folklorista, évtizedek óta la
punk munkatársa, január
10~n ünnepli 80. születés
napját. Szívből köszöntjük.

II • • • csak ide van
bizodalmam... II

A Vigilia 2000. 1. és a 2000. 4. számában az eleddig színre nem
léptetettt - ui. csak nemrégiben került elő - kéziratosból, a Ke
nyeri Énekeskönyvbőlközöltem néhánya karácsonyi és a húsvéti
ünnepkörbe tartozó ismeretlen éneket. Az 170S-ból való, naiv stí
lusban, de szépen illusztrált, az iniciálisokat is gazdagon ékített
kéziratos gyűjteményt már bemutattam az említett két számban.
[eleztem, hogy a Szent István Kiadó könyvállományának rendezése
közben a közelmúltban bukkantak rá és adták át nekem betekintés
re. Sajnálatosan ez is hiányos, ami nem ritka a többszáz éves köte
teknél. Mind az elejét, mind a végét elemésztette a hosszú haszná
lat. Elemésztette a hiányzó oldalakat is. Ezeket, feltehetően, csak
úgy egyszerűenkitépték, ahelyett, hogy leírták volna, ha az éppen
adott szövegre volt szükségük, nem akarván magukkal vinni a kö
zel négyszáz oldalas kötetet. A hiányok miatt számozása is szagga
tott. Sok helyen a foszlékony papír lapszélei koszlottak el, eltűntet
vén az oldalszámot is. Szomorú ilyen könyvcsonkításokkal talál
kozni, mivel, amiképpen erről már nem egyszer írtam, a hosszú
lappangás után előkerült kéziratos énekeskönyveknek jelentős

ének-irodalomtörténeti szerepük van, nem is beszélve hitéleti-áhí
tattörténeti értékükről. A népi jámborság számtalan mozzanatához
kötődö sokszor ismeretlen, a kutatók által nem regisztrált ének is
található bennük. így az egykori, sokszor anonim leírók szorgos
rögzítése gyakran forrásként használható. Mai szóval mondva in
formációhordozó és dokumentatív funkciót is betölthet. Hírt adhat
egy-egy táj, netán csak község templomi, de főleg kisközösségi ke
gyességi formáinak énekállományáról, gyakran valamelyik kegy
hely köré sűrűsödött énekgyakorlat emlékeiről. Sőt közvetve még
arról is szól, hogy mely szövegek voltak népszerűek.

Holl Béla kimutatta az 1731-es Vépi Énekeskönyv kötődését az
1674-es kassai Cantus Catholicihez. A Kenyeri Gyűjteménynél sok
helyütt, például a Külömb Külömb Fele Enekek esetében inkább Ká
joni (1676, 1719) hatását látom. Ugyanakkor például a híres 10.
századi Szent Márton himnusz Martine confessor Dei... - Szent
Márton Isten szolgája... - szövege az 1674-es Pécsi Énekeskönyv
változatával mutat rokonságot. Ez a Márton-ének nincs is meg
Kájoninál. Van viszont nála egy a Pécsi ÉK-ben is meglévő epi
kus-históriás hangvételű ún. "tanító ének" tartalmával összevet
hető Szent Márton ének, erősen átdolgozva versformájában és
szótagszámában is. Ezzel kapcsolatban írja Holl Béla, hogy: "Le-
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hetséges, hogy Kájoni János ezt a szöveget egy korábbi kéziratos
forrásból ismerte, stílusát azonban tömöritette és új dallamra al
kalmazta"l. Bár teljességgel megértem a nagy tudású polihisztor
Kájoni igyekezetét, a jó cél érdekében tett, s nyilván a kor irodal
mi szintjének, ízlésének megfelelő változtatásokat, jómagam - s
azt hiszem nem állok egyedül - szívesebben veszem, ha rátalá
lok az ének szépítgetés előtti formájára, netán alapformájára.
Alapformájára, mondom. Ki tudja az idők menetében megállapít
ható-e egyértelműen. hogy melyik az alapforma? Még a szá
munkra legelsőnek ítéltet sem tekintheljük alapnak, mert az idők

menetében és a szent költészet magyarításában vagy honi nyeívű
gyakorlatában végbemenő folyamatnak lehettek - lehetnek azóta
már elveszett alkotásai is. Mindent egybevéve izgalmas felderítő

munka a népi kéziratosok énekállományának jellemzése, szövegei
előéletének föltárása, a szóba jöhető források tisztázása, legyenek
azok írottak, vagy akár nyomtatottak is. Több irányú hatás érvé
nyesül, amiképpen ezt éppen a kéziratos Kenyeri Énekeskönyv
ben észleltük említett Szent Márton énekünkkel kapcsolatban,
vizsgálván kötődéseit a kor ismert-ismeretlen gyűjteményeihez.A
kéziratosok vizsgálatánál éppen az utóbbin van a hangsúly: az is
meretlen forrásokon, illetve az ismeretlen énekeken, vagyis az ér
tékmentő szerepén. A kéziratos ugyanis mint Noé bárkája, magá
ba gyűjti, s ezzel elhajózza hozzánk a közkézen forgó nagyobb
énekeskönyvekben. gyűjteményekben föl nem lelhető énekeket,
sőt mélységi szinteket is érzékeltethet, vagyis előző korokra is
utalhat. Közölhet olyan szövegeket, amelyek bizonyos tartalmi és
stiláris jellemzőik szerint már a leírás idején is régiek voltak. Erre
a tényre sokszor maga a lejegyző is rámutathat, írván a szöveg
fölé: "regienek", illetve "regi enec". Népénekkutatásom során
több ilyen "hasznos" gyűjteménnyel találkoztam, amelyekből hol
magam búvárkodása, hol jeles kollégáim segítségével kiszűrtem a
nem adatolt, s még a kezdősor - incipit - katalógusokban sem
szereplő énekeket. Ezeket lehetőség szerint igyekeztem megismer
tetni, megjelentetni, s ezzel a kutatás rendelkezésre bocsájtani.
"Lehetőség szerint igyekeztem..." - írom. A hetvenes évek végén
kezdtem el az ilyesféle közléseket az Új írásban, s folytattam an
nak megszüntetéséig, 1991 decemberéig. Megmutathatták magu
kat kéziratos gyűjtéseim rejtett kincsei, kezdve Mária gyönyörű

altatóitól, siralmaitól végig Szent István és a Patrona Hungariae-t
megjelenítő alkotásokig. Már csak érintőleg közölhettem a hazai
szláv hagyományból, pedig külön-külön testesebben akartam be
mutatni az északi és déli szlávjaink, azaz a gyönyörű horvát,
szlovén, szerb, majd a szlovák és ruszin szövegeket, hasonlóan a
hazai svábság emlékeit. Végezetül olaszországi gyűjtéseimből a
műfaji előképeknek tekinthető énekeket, a carmen sive oratiókat. S
még valami meglepetésül az olaszországi albánok az "italo-alba
nesi" körében gyűjtött egészen különleges, s a bizánci középkor
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szent világát is fölidéző. s a mienkkel mégis érintkező ún. "kali
mera"-kat, "szép énekek"-et. Megjegyzendő, hogy a hetvenes
években végigjárt etnikai közösségeink tagjai csodálkozva kö
szönték meg, hogy én a magyar, gyűjtöm elődeik szakrális emlé
keit. Saját körükből akkor még senkinek sem jutott eszébe az
ilyen örökség mentése, közlése, csak jóval később az immár szak
mai bemutatás nyomában a Studia Slavicában Interethnicum című

tanulmányom (1979) megjelenése után. Ezt a gyűjtést jutalmazta a
nyugati folklorisztika az Európa-díjjal 1983-ban, nem kis meglepe
tést okozva ezzel sok mindenkinek. Viszont a Studia Slavica ön
magához híven több nemzetiségi folklórral foglalkozó tanul
mányomnak adott azután is helyet. Ebbe a gyűjtői-mentési folya
matba illeszkedik bele sorozatos énekközlésünk, kegyességi múl
tunk többé-kevésbé szunnyadó rejtekeinek feltárása.

A most olvasható Oh kegyelmes Asszonyom... kezdetű Mária
ének rövidebb változata ugyan megvan a Vépi Énekeskönyvben.
Mivel azt eddig még nem közöltük, inkább a Kenyeri-féle telje
sebb formát választottuk. A Stella coeli extirpavit, quae lactavit Do
minum... legrégibb szövegét Holl Béla francia középkori hórás
könyvekben találta meg. Nálunk a 17-18. században három latin
változatban terjedt el? Virgo mater extirpavit... kezdettel, Kájoni
Cantionale Catholicum 1676, 383. és a Nagyszombati Rákóczi Of
ficiumban is 185-186. Magyarul az 1675-ös pozsonyi és az 169D-es
nagyszombati Liliom Kertecskében 183-184, illetve 135-137., s Ká
joninál is 384.3 A mi énekünk az idézett latin eredetiket lazán
közvetíti, miképpen erősen eltér a Holl Béla lehozta magyar vál
tozatoktól, nemkülönben a Hegyet hágék, lőtőt lépék... kötetek
immár csak imádságfunkcióban használt szövegeitól. (211, 212.
szárnú imádságok Iregszemcséről (Tolna megye), illetve hadikfal
vi (Bukovina) születésű Zombán (Tolna megye) lakó asszonytól.
Ezek közül a bukovinai - érthetően - hívebben követi Kájoni
énekét, az iregszemcsei viszont nagyon is szabadon formálta
mondanivalóját, mintha nem is lenne előtte a latin szöveg. Lehet,
hogy nem is volt, s csak valamilyen magyar átköltés után dolgozott.
Mintha a rémület és kényszer merészebb szárnycsapásokkal küldte
volna segélykiáltásait az Egek Csillagához, a Boldogasszonyhoz.

Nem terveztem eredetileg imádságot bemutatni, de böngészgetvén
a kéziratost, a végén régi Reggeli Enekeket találtam, köztük egy dallam
utalás nélkülit is, bár - jelez refrént, ami viszont az éneklés tényére
utalhat. Ez Enek Jézus mellett Máriához is szól, ezért véltem úgy, hogy
itt a helye. E szöveg szép zárófejezete lehet a most fölvillantott népi
kegyességsornak a megnyilatkozása a Fiúhoz és az Anyához forduló
mély bizodalomnak, védelemkeresésének: "Mert nincs fejem kihez
hajcsam, / csak ide van bizodalmam..."

S végezetül a szokott megjegyzések: ezen népi kéziratosok rö
vidítései: In: Isten; sz: szent; by: -ban, -ben: k: -nak, -nek: t: tem
például mellett - mellettem; j: y : i váltja egymást. A "helyesírás"
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olyan, amilyennel találkozunk a korabeli népi kéziratosokban,
kántorkönyvekben. Eredeti írással, olvasatban közlöm, s a mai tu
dásunk szerint elfogadhatatlan szóalakban, gyakran ékezet nélkü
li rögzítésben, a hosszú és a rövid magánhangzók sokszor egy
másba mosódásában. S éppen ezek a "hiányosságok" adják ezek
nek a maguk nemében nagy értékű emlékek báját, zamatát, ösz
szességükben művelődéstörténetijelentőségét.

Azt hiszem, a Kenyeri Énekeskönyv anyaga, s főleg a három alkalom
mal bemutatott rejtekeiből előkotort ismeretlen énekei megint csak
gazdagították nép-énektárunkat. S mi is gazdagabbak lettünk nehéz
sorsú eleink hitének, s bensőséges Mária-tiszteletének beszélő jegyei
vel, égi fényt visszaverő hol döcögő, hol meg szárnyaló igéivel, de 
célba ért igéivel. Ha nem így lenne, most nem írnám e sorokat...

Mas Enek az
Boldog Aszszonyrol

ad notam Amor meus audi

Oh kegyelmes Aszszonyom zöldelö rozmarinom,
jó illatu szip rósám gyönge szip violám

R kegyes szemmel tekincs ream
oh en szerelmes szent Anyám
könyörgök könyörgök könyörgök,
Jelsigednek szentsegednek,
iras be kegyessen zászlod alá
mertfutok nagy gyorsan szárnyod alá
oh Maria oh Maria.

Szivemnek hajlikaban sies oh drága Szüz
hogy szent jelenliteddel tavozzek minden bűz,

R nagy kegyelmet es malasztot,
Szivemnek hajlikaban sies oh drága Szüz
1:/ nagy kegyelmet es malasztot,
menyei szent ajandékot,
nevellyen, nevellyen, nevellyen
en szivemben, én lelkemben,
te tüledgyujtatott mennyei tüz,
kinek lelkiben nincsen semmi büz :/:
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