
ERDÉLYI ZSUZSANNA

Ezzel az írással köszönt
jük szerzőnket a Kossuth
dj odatélése alkalmából.

Egek csillaga
A Vigilia 2000. 1., 2000. 4 és 2001. 1. számában szóltam a Kenyeri
Énekeskönyvről (1708), amelyet a közelmúltban találtak meg a Szent
István Társaság könyvtárának rendezése közben. Betekintésre ad
ták át, és máris megejtett énekeinek nyers szépségével, csiszolatlan
archaizmusaival. Ezek a szövegek nem szenvedték el a hivatalos
énekeskönyvek szerkesztőinek esztétizáló törekvéseit, sokszor a
kor igényeit is szolgáló "...a nagy szorgalmatossággal" történő

"megjobbíttattak" folyamatait, amelyek során régi nehézkesebb for
mákat, avíttnak tűnő kifejezéseket "megtsinosítottak". A magam
részéről jobban örülök, ha a népi gyakorlatban vagy kéziratos állo
mányban a javítgatások előtti állapotban találok meg énekeket,
amelyek még árasztják az ódonságot, lapjaikon szinte őrzik az ősök

újja nyomát, valami létközeli hitelességet. Ismeretlenségük révén
történeti forrásként is szolgálnak. Amellett a köznapi áhítat sokat
mondó jeleiként hirdetik eleink hitbéli hűségét és Szűz Mária lélek
hezkötöttségét. Ezért szóltam gyakran a népi kéziratosokról külön
böző folyóiratok hasábjain és közöltem rejtekező nagyértékű éne
keikből. Láttatni akartam, mennyi kallódó értéket őriz a népi tudás,
a közösségi kötődés. Felszínre kell hozni az elérhetőt, amíg el
nem nyeli a kérlelhetetlen idő.

A Vigilia 2001. 1 januári számában közölt írásomból "...csak ide van
bizodalmam..." (65-70), kimaradt néhány ének, amely az említett
Szűz Mária lélekközeliségét mutatja be. Most pótlólag hozzuk eze
ket, kérve az olvasót, hogy a szövegekhez kötődő filológiai meg
jegyzéseket egészítse ki az említett januári szám 67-68. oldalán lévő

szakmai észrevételekkel.

Kyrie de B V Maria
Kyrie Szüzek kiralynéja,
Magyar Ország Patronaja,
hivek kegyes szoszoloja,
és oltalmazoja.

Atya Istennek tar háza,
sz: Lelek kedves mátkája,
Szent haromságnak mátkaja
o boldog Szüz Maria.

374



Kenyeri Énekeskönyv.
1708. 204. oldal

Ad notam jelzést itt
nem ad.

Kenyeri Énekeskönyv,
1708. 203-204. oldal.

Kérünk teged esedezzél
sz: Fiadnál bünösökért
hogy lehessunk érdemedbül
menyby te sz. nevedért Amen.

Mas bucsura vala
Ének

Nota Hozzad ohajt Christus.

Szentséges edes Jesusom :/:
Irgalmaz Szüz Máriaért Orszagunknak.

Boldogságos Szűz Maria :/:
Esedezzél edes Anyánk Nemzetunkért.
gyüzhessünk meg Ellensegunk érdemedért.

Istennek Szent Annya Maria :/:>+
Legy szomoru hazánk meg vigasztaloja,
eretnekség és pogányság ki irtója.

Szüzek Sz. Szüze Maria :/:
Magyar Orszag Iii után benned bizik,
ha akarod s pártját fogod meg virágzik.

Christus Annya, Szüz Maria :/:
Mint gyámolát mi országunk tiged tisztel,
Szand meg mert sok inség miat sokgyászt visel.

Ini malasztnak Anya, Szüz Maria :/:
Adgyd adgyad a szomoru Magyar népnek
hogy derüllyön fol még napja örömenek.

Tisztaságos Anya Sziiz maria :/:
esedezzél értunk Lelkunk szép züld ága
szoszoloja Maria rígi magyarok királynéja.

>+Az ismétlést innen kezdve ~ jellel érzékelteti.
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Kenyen Énekeskönyv
1708. 209--210. oldal

Pestis ideiben
Boldog Aszsz. etc

Stella Coeli extirpavit magyaro/.

Egek titkos szent Csillaga
ki az Urat szoptatta,
halál mergét mellyet Adam
plantala ki szaggatta:
Adam vétket etc.

Oh kegyes Szűz méltoztassál
csillagokat zablaznj
kiknekártalma miat kell
embereknek el vesznj:
kikneketc.

Bünösok oltalmazaja
betegek orvosiaja,
egessegesseket tarcs meg
betegeket gyogyics meg,
egesseges: etc.

A mit emberi tehetség
vighez nem vihet oh Szüz
sz Fiadnál nyerd meg nekunk
ne árcson a mérges bűz:

sz: Fiadnal etc

Tengernek fenyes Csillagja
dicserendo nípektál
mencs meg minket dög halalnak
veszedelmes mérgétól etc.

HaIgas minket mert sz: Fiad
toled semmit nem tagad,
Szabadics o Jesus kikért
tiged Szüz Anya imád
Szabadics o Jesus kikert
tiged Szüz Anya imád.
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