
Jáki Sándor Teodózzal
1929. május 12-én született Győrött. Tanulmányait 1939 és 1947 között a
magyar–olasz tannyelvű Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte.
1952-ben szentelték pappá. Győrben, majd a Budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán ének-zenetanári és karvezetői diplomát szerzett. A győri
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban ének-zenét tanított, a bencés temp-
lom kántora volt. 1967–1991 között a budapesti Nyári Kántorképző, 1968–
1991 között pedig a győri Hittudományi Főiskolán a Musica Sacra és a be-
szédtechnika tárgy tanára volt. 44 éven át közreműködött a Nemzeti
Filharmónia programjában. Karvezetőként 1969–1991 között a győri szé-
kesegyház Palestrina kórusát, majd a bencés templom kamarakórusát ve-
zette. 1992 óta a kacsikai búcsún a magyar nyelvű szentmisét vezeti. Nép-
ének-kutatóként a teljes magyar nyelvterületen folytatott magyar egyházi
népének-gyűjtést. A Domokos Pál Péter által alapított Lakatos Demeter
Csángó magyar Kulturális Egyesület elnöke. 2007 óta nyugdíjas.

Zénó bátyám 93 esztendős, Pannonhalmán él. 1972-ben, Legányi
Norbert főapát úr kényszerű lemondása után rendünk őt jelölte fő-
apátnak. Meg is választották, de a politikai körülmények miatt nem
vállalta a főapáti tisztséget. Kiválóan vezette a pannonhalmi, majd
a győri bencés gimnáziumot is. A jóság és szeretet embere, vonzó
példakép egész életemben. Szaniszló bátyám győri bencés diák
volt, 1948. június 27-én Assisiben szentelték pappá. Templeton-díjas
volt, a Pápai Tudományos Akadémia tagja. Fr. Stanley L. Jaki néven
több mint 60 könyvet publikált, főképpen angolul. Ezekből 40 már
magyarul is olvasható. Madridban halt meg 2009. április 7-én. Pan-
nonhalmán van eltemetve. Bizonyította: a tudománytörténetet mi-
lyen sokszor igazságtalanul és helytelenül keresztényellenes ideo-
lógiai fegyverként használták fel. Munkásságának filozófiai ereje
és jelentősége az egész világon elismert. A szabaddá tevő igazság el-
kötelezettjeként önjellemző és találó bibliai szakaszt választott ma-
gának: „Mindhalálig küzdj az igazságért, és akkor az Úr, a te Istened har-
colni fog érted” (Sirák 4,33). XVI. Benedek pápa 2006-ban, a Pápai
Tu dományos Akadémia pápai audienciáján mondta:„Jáki atya, kö-
szönöm a tudományról, a vallásról és a teremtésről írt könyveit.” Halálá-
nak első évfordulójára, 2010. április 13-án nemzetközi konferenciát
rendeztek Rómában, az Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
szervezésében. Apai nagyanyám tizennyolc unokája közül öt fiú-
 unoka lett szerzetes: a három bencés mellett ketten szaléziak: Both
Ferenc és Both Pál. Három leányunokája szerzetes nővér lett: Luj -
zi ka, Gizella és Szilvia. Édesanyánk 100 éves koráig élt. Halála évé-
ben még szívesen fejtett keresztrejtvényt. A temetésekor Marton

CS. VARGA ISTVÁN

A három Jáki-fiútest-
vérből: Imre, László,
Sándor — három ben-
 cés szerzetes lett: Zé -
 nó, Szaniszló, Teo dóz.
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József bencés atya így kezdte a szertartást: „Etelka néni, milyen a
mennyország?”

Számomra a családi imádság lett a belső kegyelem (gratia interna),
bátyáim jó példája pedig a külső kegyelem: a gratia externa. Győrött
a bencések közül elsőnek Szigeti Ábel atyát ismertem meg. Bátyáim
tanára volt, később nekem is elöljáróm volt Pannonhalmán. Nagy-
szerű példakép, mélységes hitéből élő egyéniség. Mind a négy Szi-
geti-fiútestvér bencés lett: Ábel, Paulin, Kilián és Kerény. A bencés
rendbe lépve követtük Jézus parancsát: „Kérjétek az aratás Urát, küld-
jön munkásokat aratásához!” (Mt 9, 38). Rendi beöltözésemre 1944.
december 14-én, VI. osztályos gimnazista koromban került sor. Ké-
sőbb lett egyre világosabb előttem, hogy mi mindent kaptam a
Mons Sacer 1939-ben alapított, olasz tannyelvű gimnáziumában!
Diákotthonban éltünk, nem annyira tanári felügyelet alatt, mint in-
kább tanáraink, prefektusaink, a bencés atyák társaságában.

A családomból kaptam az alapvető indíttatást. Mindenkinek kitűnő
hallása, édesanyámnak nagyon szép énekhangja volt. Édesapám csa-
ládjában két nagybátyám is igazgató-kántor-tanító volt. Nővérem,
Erzsike, a győri zeneiskolában jó képzést kapott. Neki köszönhetem,
hogy a zongorázással közvetlenül kapcsolatba kerültem. A gimná-
ziumban Herszényi Bálint, a kiváló zongoraművész, Dohnányi-ta-
nítvány volt a tanárom. Orgonára és zeneelméleti tárgyakra Dr. Szi-
geti Kilián, bencés atya, a Rómában végzett egyházzenész tanított.

1952-ben, pappá szentelésem után, a rendi növendékkeretben a ke-
gyetlen pártállami numerus clausus érvényesült. Azért, hogy a rend
helyet tudjon adni a fiataloknak, csaknem két egész évfolyamot kihe-
lyeztek a lelkipásztorkodásba. Engem hivatalosan kántornak (titok-
ban káplánnak is) a Váci egyházmegyei Mezőtúrra küldtek. (Addigra
matematikából és fizikából már másfél év egyetemi anyagát is elvé-
geztem.) Felejthetetlen emlékeket őrzök az alföldi lelkipásztorkodás-
ból. Boldogság volt a pasztorálás Mezőtúron és a körülötte lévő, 22
kilométeres sugarú tanyavilágban. (Kerékpáron közlekedtem, mintha
mindig csak ellenszél fújt volna — menet is, jövet is.) Zongorán ott is
szorgalmasan gyakoroltam. A templomi kórust is rám bízták. A kör-
nyékbeli plébániákon is gyakran tartottunk egyházzenei áhítatot.
1954-ben Mezőtúrról Sopronba helyeztek. Félhivatalosan kántor-káp-
lánként végeztem a papi szolgálatot a bencés templomban. Zongo-
rán folytathattam a rendszeres zenetanulást is. Máig erős bennem a
Civitas Fidelissima és a szorgos soproni hívek iránti fokozott tisztelet.

1956-tól Győrben gimnáziumi énektanár, diákotthoni prefektus és a
bencés templom orgonistája voltam. Fölvettek a győri zeneiskola
zon gora- és szolfézstanári tanszakára, mindjárt a második évfo-
lyamra. 1958-ban, a szaktanári diploma megszerzése után jelentkez-

1944 decemberében, a
bátyjai példáját is kö-
vetve lett bencés?

Bencésként miért ép -
pen a zenére szakoso-
dott?

Kezdetben Mezőtúron
szolgált, majd Sop ron -
ban. Hogyan emléke-
zik vissza ezekre a he-
lyekre?

Győrött csaknem öt ven
éven át szolgált ben cés
tanárként és a temp-
lom orgonistájaként.
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tem a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, a középis-
kolai ének-zenetanár és karvezetés tanszakra. A felvételim nagyon
jól sikerült, mégsem vettek fel. Egy rendelkezés megtiltotta, hogy az
„ideológiailag” nem megfelelő jelölteket felvegyék. A helyzetem
még is jóra fordult: Budapestre járhattam zeneórákra a konzervató-
riumba. Zeneszerzést tanultam Sugár Rezsőnél, Gergely Ferenc
pedig orgonára tanított. 1959-ben felvettek a Zeneművészeti Főisko-
lára, mégpedig mindjárt harmadévesnek. Az utolsó két évet össze-
vonva végezhettem el. 1961-ben ott hallhattam a dicséretet: „Bárcsak
a többi növendékünk is ilyen komoly, kötelességtudó ember lenne.”

Pannonhalmán már tízéves koromban harmóniumon, majd orgo-
nán kísértem diáktársaim énekét. Már Mezőtúron, a felnőtt kórus
mellett is volt kicsikből álló énekkarom. Sopronban is vezettem
templomi gyermekkórust. Ezek az emlékek indítottak arra, hogy a
schola szerepét Győrött is megújítsam a székesegyházi liturgia ke-
retében. Kórusom sok püspöki, sőt bíborosi szentmisén is énekelt,
egyszer még egy ír bíboros atya csodálatát is kivívtuk. 1956 után a
győri bencés templomban nem lehetett többszólamú vegyeskart
alapítani, a pártállamiak igencsak figyeltek ránk! 1968–1970 között
a győri székesegyház egyházzenei életét vezethettem. Másfél év
múltán az „illetékeseknek” föltűnt, hogy a Palestrina Kórusnak az
egyházi mellett több civil szereplési lehetőség adódott, mint az álla-
miaknak. Ekkor hivatalos működési engedélyhez akarták kötni a
kórus életét. Megmagyaráztam nekik: mint katedrális kórusnak a mű-
ködési engedélyünk már Szent István óta érvényes. Erre a zaklatás
abbamaradt, de civil hangversenyen többet nem szerepelhettünk.
Így is éppen elég egyházi koncertlehetőségünk akadt.

Amikor a Győri egyházmegye plébániatemplomaiban énekeltünk.
Először a helybeli hívek saját népénekeit énekeltük el, amelyeket
előénekeseiktől gyűjtöttem. Vendéglátóinknak szép énekes csokor-
ban adtuk vissza régi népénekeiket. Ezzel tudatosítottuk bennük,
hogy mégiscsak szabad azokat énekelni. A Szent Vagy Uram megje-
lenése óta (1931) ez ugyanis tiltva volt. A Szent István-bazilikában
rendszeresen részt vettünk a Cecília-napi zenei áhítaton. Koncerteket
adtunk Erdélyben, Moldvában, a Felvidéken, Kárpátalján, a Délvi-
déken, hangversenyeztünk Olaszországban is. Legemlékezetesebb
élményem: két alkalommal is együtt énekelhettünk csángómagyar
testvéreinkkel a bukovinai Kacsika Mária-kegyhelyén. Közremű-
ködtünk a jászvásári egyházmegyében egyetlenegy alkalomra enge-
délyezett szentmisén, mikor a csángók magyar anyanyelvükön ma-
gasztalhatják Jézust és tisztelhetik szent Anyját, Máriát. Deo gratias
érzés részt venni a kacsikai magyar nyelvű búcsú-szentmisén.

A hit, hogy az ének által az ember többre tanítható és jobbá tehető.
A vox humana, az énekelni tudás: égből szálló, földön nyíló ajándék.

Több kórust vezetett,
köztük a győri székes-
egy ház Palestrina kó-
ru sát és a bencés temp-
 lom kamarakórusát.

Kamarakórusával me-
lyek voltak a legemlé-
kezetesebb szerepléseik?

Mi a kórusmuzsika
titka?
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Bárdos Lajostól, felejthetetlen zeneakadémiai tanáromtól tanultam:
fontos, hogy zeneileg jól képzett legyen a karvezető, de ugyanannyi
emberi hozzáértés is kell hozzá, hogy a kórust egybe tudja tartani.
A kamarakórusban a tagok egyéni zenei és hangi műveltsége döntő
jelentőségű. A kamarakórus titka abban áll: tiszta a hangzása, ha a
szólamok figyelnek egymásra; és szép a hangzása, ha a kórustagok
a szomszédjuk énekére is tudnak figyelni.

1978-ban, Domokos Pál Péter biztatására indultam el Moldvába, hogy
a csángómagyarok életét, egyházi énekeit, nyelvét tanulmányozzam.
Erőst együtt érzek nehéz sorsukkal, csodálom hitbuzgó vallásossá-
gukat, hűségüket, archaikus kultúrájukat. A csángók a világ talán leg-
árvább népcsoportja. Mégis az egyetlen magyar népcsoport, amely
létszámban még mindig szépen gyarapszik. Borzasztó rágondolni,
hogy annyian elfeledkeztek róluk. Szervátiusz Tibor szobrászművész
nyilatkozta egy tévé-műsorban: „A csángók a világ legbecsületesebb, leg-
tisztább emberei. Mélységesen vallásosak és tiszták: erkölcsileg és minden
szempontból.” (P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Justra
Szolgáltató és Kereskedő Kft, Budapest, 2006, 5. kiadás, Előszó.)
Domokos Pál Pétertől — aki édes testvérének nevezett két könyvének
dedikációjában is — tanultam a legfontosabbat: a csángómagyarok
300 ezren vannak. Közülük százezer még gyönyörűen beszéli az ősi
csángómagyar dialektust. Százezerrel már elfelejttették anyanyelvét.
De százezer csángómagyar sorsa még tőlünk is függ, hogy elfelej-
tik-e, vagy hűségesen megőrzik-e nyelvi, kulturális örökségüket.

A „tudósítás” — Tinódit is idéző — műfaját közvetlenül a megölt klé-
zsei buzgó Petrás Incze János pátertől kölcsönöztem. A műfaj szelle-
mében, a tényigazság pontosságával igyekszem tudósítani az olvasót
mindarról, amit Csángóföldön láttam, hallottam, megtapasztaltam.
A műfaj igaz jelzője azért fontos, mert számos hamis „tudósítás” is je-
lent már meg a csángókról, főképpen eredetükről, nemzeti hovatar-
tozásukról. Örvendetes, hogy időközben megszületett az Európa Ta-
nács határozata: „a csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik, ősi
hagyományokat, változatos népművészetet és népi kultúrát őriznek, amely kü-
lönleges értéket jelent Európa számára”. A csángókról szóló írás sosem le-
het öncél és játék, hanem legtöbbször féltő gond, elv, hit, magatartás, sikoltás
és jaj. Célom, hogy hiteles képet adjak a csángók mindennapi életéről,
nehéz sorsáról, nyelvük, népénekeik archaikus és tájnyelvi szépségeiről,
az ellenük elkövetett erőszakos nyelvváltás módszereiről, buzgó val-
lásgyakorlásuk ról, hitéletükről. Erre törekedtem a Jáki Sándor Teodóz éne-
kel és tanít című CD kiadásával is (Magyar Kultúra Kiadó, Győr, 2004).

Kisdiákkoromból életprogramként maradt meg bennem a bíztatás: ha
olyan templomba lépsz, ahol még nem voltál, bátran kérjél hármat; ahol meg
már voltál, ott még bátrabban imádkozzál! Imádkozz azokért, akikre a jó Is-
ten téged rábízott. (Édesanyámmal szoktam kezdeni.) Imádkozz azokért, aki-

Teodóz atya a csángó
ügy apostola. Milyen
indíttatásból fordult
a határainkon túl élő
magyarok felé?

Csángókról, igaz tu-
 dósítások című köny-
ve öt kiadás ért meg.

A Krisztus-hit, Mária-
tisztelet, az anyanyelv-
és hazaszeretet vezeti
zarándokútjain.
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ket a jó Isten terád bízott, vagy még rád fog bízni. És most következik a
felelet a kapott kérdésre: Imádkozz a határainkon túl élő magyar testvé-
rekért — vagyis minden harmadik magyarért! —, és azokért is, akik között
ők ott élnek. De azért kérhetsz egy kicsivel többet is — szólt a bíztatás. Imád-
kozz azért is, hogy abba a templomba, ahova először léptél be, még egyszer
vagy még többször visszajuthass. A magyar lakta tájakat zarándokként
járom, de valójában búcsújáró vagyok. A kegyelem ajándékának tar-
tom, hogy útitársaim rendszerint turistából zarándokká, majd búcsú-
járóvá válnak. Szinonimaként használom a zarándoklat (Pilgerschaft)
és a búcsújárás (Wallfahrt) kifejezéseket, bár tudom: a zarándoknak a
búcsújáróhoz képest kevésbé fontos a katarzis, a megtisztulás, a cso-
dák megtapasztalása, a kérések, a fogadalmak, a lelki béke teljesülé-
se. A zarándok inkább csak vallásos utazó, aki kedvtelve vesz részt
a búcsú közösségi élményében, de nem vágyik mélyebb lelki élmé-
nyekre. (A vallási turizmussal foglalkozó irodák ezért is használják in-
kább a zarándoklat, zarándokút kifejezést.)

A földrajz: térbeli történelem, a történelem: időbeli földrajz. Heuréka-
öröm volt számomra, hogy a Kárpátoktól keletre is élnek magyarok.
Ma is élesen emlékszem a 8. kiadású Kogutowicz Károly Iskolai Atlasz
9. oldalára: a magyar népességi térképre. Tíz éves koromban, 1939-
ben láttam először. Ezért az egyetlenegy oldaláért az egész térképet
egy életre „bévéstem a szüvembe”. A magyar népzene tanításának
szeretete Kodály, Bartók és Bárdos szellemében született meg. Nem
kis rész jutott ebben az újjászületésben a magyar iskoláknak és a
cserkészetnek is. A mi életünkben az igazi magyar népdal és az egy-
házi népének is mindennapossá és nagyra becsültté vált. A dalok és
az énekek közlésénél ott szerepelt gyűjtésük színhelye is. Csodál-
kozva vettük észre, hogy az iskolai ének-zenei „tananyag” mennyire
tágította földrajzi és történelmi szemléletünket is. Magyarságtudato-
mat gyönyörűen gazdagította ez a térkép, amint a II. világháború
előtti évek magyar népzenéjének gazdagsága és szépsége is. Átél-
hettük Bárdos Lajos, zeneakadémiai professzorom szavainak igaz-
ságát: a magyar népdal „Valami nagyon új, nagyon tiszta, friss levegő.
Szívmelegítő, vérpezsdítő élmény!” Amikor a még 10 gyermekes —
később pedig 11 gyermekes — Bárdos Lajos fiát, Oresztészt felvet-
ték a bencés rendbe, édesapja így fohászkodott: „Uram, köszönöm,
hogy elfogadtad tőlem a dézsmát.” (Tizedrész: decima pars.) Valahányszor
hazajövök a határainkon túl élő testvéreim közül, magyarságtuda-
tomban és az irántuk való csodálatomban mindig megerősödöm.
Csángómagyar testvéreim egyszer búcsúzáskor arra a kérdésemre:
„Mit hozzak nektek legközelebb?”, meghatottan válaszolták: „Te ne hoz-
zál semmit! Te csak gyere!”

Koloszár György papbarátom építette Fertőd-Eszterházán az új temp-
lomot. Magával ragadó lendületes buzgósággal reagált minden ér-
tékre, melyet a vallási néprajzosok a hívő magyar katolikus népben

Hogyan kapcsolódott
össze Teodóz atyánál
a térkép és a csángó-
ismeret?

Mindig szívesen szól
Koloszár György, Ko-
vács István, Benedek
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megtaláltak. Nagyanyjától Lajtha László kilenc alkalommal gyűjtött
értékes népénekeket. Szeretett volna kijutni Moldvába, sajnos, 1994-
ben bekövetkezett halála ebben megakadályozta. Peresztegen, szülő-
faluja sírkertjében nyugszik. Kovács István — Vizi E. Szilveszter haj-
dani ministránsbarátja, Rónay Lászlónak pedig piarista gimnáziumi
osztálytársa — előbb elvégezte az orvosi egyetemet, majd gyermek-
gyógyászatból szakvizsgázott. Akkor határozta el végképpen, hogy
Krisztus papja lesz. 1979 óta minden évben együtt jártuk a moldvai
csángómagyar falvakat, egészen a haláláig, 1997-ig. Csángómagyar
ismerősei közül az idősebbek a jó Doki pátert tisztelik benne, a fiata-
labbak pedig a Doki bácsit emlegetik. Sírja az Óbudai temetőben talál-
ható. (Csángókról, igaz tudósítások, 1., 2., 29., 49., 52., 57.) Benedek Már -
ton, moldvai csángómagyar előbb orvos, belgyógyász szakorvos,
majd főorvos lett. Titokban teológiai tanulmányokat folytatott, római
engedéllyel 1980-ban pappá szentelték. A csángók számára ő volt a
csodadoktor. Édesanyjától 1938-ban a Magyar Rádió budapesti stú-
diójában Bartók Béla és Domokos Pál Péter gyűjtött énekeket. Bene -
dek Márton vértanú lett: halálra verték, amikor kitudódott, hogy ti-
tokban Krisztus papságának kegyelmében is részesült. Sírja a Szeret
folyó melletti Trunk községben, szülei sírjának közelében található.
Boldoggá avatásának ügye már Rómában van. (Csángókról, igaz tudó-
sítások, a 2. tudósítás.) P. Gyergyína János, moldvai csángómagyar fe-
rences pap is csaknem vértanú lett. Egyike azoknak, akiket a legszen -
tebb életűeknek ismertem meg. Az utolsó pap volt, aki Moldvában
még 1959-ben is mert magyarul misézni a csángómagyar híveknek.
Ezért kényszermunkára ítélték, a Duna-delta haláltáborába vitték.
Onnan szabadulva mindig készséggel állt a csángómagyar hívek ren-
delkezésére magyar anyanyelvű gyóntatással és lelki vigasztalással.
Nagypatak falu temetőjében nyugszik. (Csángókról, igaz tudósítások,
13., 28., 29.) Ha arrafele járok, mindig elmegyek lélekellátó paptest-
véreim sírjához, hogy kétszeres részt kérjek az Ő közbenjárásukra. Sír-
juknál ugyanazt imádkozom, mint amit Elizeus próféta kért, amikor
Illés prófétát elragadni készült a tüzes szekér: „Kérlek, legyen lelkedből
kétszeres osztályrész rajtam” (2Kir 2,9).

Rengeteget tanultam tőlük! Erről is nehéz meghatódottság nélkül be-
szélnem. Fontosnak tartom, hogy a magyar katolikus egyházi népé-
nek gyűjtése közben találkozhattam a magyar népi műveltség sok-
sok népművészével. Az egyházzenei vezetők által sokszor mostohán
kezelt, gyakran lenézett előénekes bácsiktól és előénekes néniktől, az
úgynevezett szentemberektől és szentasszonyoktól sokat tanultam.
Tőlük tudom, hogy hívő katolikus népünk, őseink évszázados ha-
gyományát szentül őrizve, mit tud énekelni, és azt hogyan énekli az
Isten dicsőségére, Jézus szent Anyjának és a többi szentek tisztele-
tére és halottainak emlékezetére. Külön is megemlítem a kunszigeti
Jézus-keresést, a passiókat a Felvidékről, a betlehemeseket Székely-
földről és Moldvából. Bartók népzenei írásait azóta értem igazán,

Márton, P. Gyergyí na
János papbarátairól.

Gyakran és hálás szív-
vel szokott hivatkozni
az előénekes bácsikra
és előénekes nénikre.
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mióta ővelük találkoztam. Bartók így ír népzenekutató gyűjtéseiről:
„elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett munkánk nagyobb örömet szer-
zett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak…” (Bartók:
Magyar népzene és új magyar zene, 1928).

A legelső ének, amit csángómagyaroktól élőben hallottam, egy altató
volt, amelyet vonaton gyűjtöttem: Kukujj el, mámának, kicsi legény-
kéje… Lészpeden találkoztam az Erdélyből Moldvába átkerült Úran-
gyala változatával: Az Úrangyala köszönté… Egy asszony könnyekig
meghatva énekelte el nekem a világ egyik legértékesebb Ave Mariáját,
amely szerintem a legszebb is! A Mária-siralmat Forrófalván gyűjtöt-
tem: Jaj, nagy kedven tartott… Klézsén a Szent István-ének csángó va-
riánsára találtam: Hol vagy, István király… Szomorú tény: Pusztinán,
a Szent István király-templom búcsúsénekét a csángóknak még min-
dig nem szabad a templomukban énekelniük: Ó Szent István, dicsér-
tessél… Nyisztor Ilona édesanyjától tanultam, a Szent Márton hegyén
először (1714-ben) lejegyzett, cantio nationalisnak tartott Boldogasszony
Anyánkat. Mindig öröm hallani, amikor a kacsikai búcsúban zeng,
szívből árad az alapdallammal honosított textus: „Boldogasszony
Anyánk, — régi nagy patrónánk, / nagy ínségben lévén — így szólít meg
hazánk: / Moldováról, — édes hazánkról / Ne felejtkezzél — csángó magya-
rokról!…” Megtiszteltetés, hogy Lancsics Bonifác bencés atyának, aki
először írta le a Boldogasszony-ének első tíz strófáját, az emléktáblá-
ját Szombathelyen tavaly felavathattam. (A Boldogasszony anyánkról
bővebben: Pannonhalmi Füzetek, a Pannonhalmi Főapátsági Szent
Gellért Főiskola hallgatóinak doktorátusi értekezései. 20. Szoszna
Demeter György kéziratos énekeskönyve (1714–1715). Írta: Gacs B. Emi -
li án OSB, Pannonhalma, 1938.)

Bálint Sándor hangsúlyozza: az Aranymiatyánk „asszonynépünknek
máig egyik legkedvesebb elmélkedő imádsága”, igazi gyémántlelet, a meg-
élt katolikum remekműve. (A „miatyánk” „imádságot”, az „arany”
„értékességet” jelöl.) Az Aranymiatyánk Jézus és Mária első búcsúz-
kodása virágszombaton. Ez a 13 versszak az 5035 magnóra felvett
népének után: gyűjtéseim koronája lett. Jancsika Ilonka néni 2004
augusztusában, a kacsikai búcsú után — Szitáson, az Ojtoz-völgyi
tíz magyar anyanyelvű falu egyikében, öt nappal a halála előtt —
énekelte nekem: Jézus Szent Szíve, irgalmazz nekünk…

Sok hazai és határainkon túli, magyarlakta vidékre eljutottam. Gyűj-
töttem a Kisalföldön, Zala megyében, a nógrádi palócok néhány fa-
lujában, a Bukovinából származó, de Dunántúlon élő székelyek kö-
zött is. Gyűjtöttem az al-dunai székelyek mindhárom falujában:
Hertelendyfalván, Sándoregyházán, Székelykevén. Még a hajdan
Krassó-Szörény vármegyéhez tartozó Udvarszállásra is „elcsángál -
tam”. Sokszor megfordultam Mátyusföldön és a Zobor vi dék magya-
rok lakta 26 községében is. Gyűjtöttem népéneket Kárpátalján és Őr-

Gyűjtései közül mit
emelne ki?

Igazi kincsre lelt: az
Er délyi Zsuzsanna ál-
tal Nógrádban gyűj-
tött Aranymiatyánk
énekelt csángó-válto-
zatára.

Milyen vidékeken gyűj-
 tött népéneket?
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vidéken, a régi Nyugat-Magyarországon. (1978 óta Erdélyből 143 al-
kalommal és Moldvából 110-edszer érkeztem haza, a bukovinai Ka -
csi kában a magyar nyelvű szentmisén már 21-szer voltam.) Nagy
Gás pár versben foglalta össze küldetésem és kutatói vállalkozásom
lényegét: Köszöntő (énekpróba) Jáki Sándor Teodóz (OSB) szolgálataiért
születésének háromnegyed-százados szép ünnepén.

Domokos Pál Péter és Benda Kálmán nyomán tanulságokat összege-
zek: a csángókat buzgó római katolikus hitük őrizte meg magyarnak,
katolikus hitük alapján ragaszkodnak magyarságukhoz is. Hiába pró-
bálták rájuk erőltetni a „románo catolic”, vagyis román katolikusok stá-
tuszt, mert ők római katolikusok. A magyarul már nem beszélők is ön-
tudattal vallják: „Ungur-catolic”, „Magyar katolikus vagyok”. Gyönyörű
a beszédük, a népzenéjük, csodálatosak a népénekeik, és az is, aho-
gyan azokat éneklik! Megható a hitből és szívből fakadó hűségük,
őszinteségük, igaz emberségük, amellyel ránk gondolnak. Duma-
István András, a klézsei költő fohásza: „Ha nem tü Kárpátok / keté szaka -
gyatok / münköt Moldovába veszni / ne hagyatok!” (Duma-István András:
Az én országom Moldova. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2000.)

Volly István Kodálynál tanult zeneszerzést, nála is diplomázott. 1931-
ben látott napvilágot remek gyűjtése, a Peregi karácsonyi énekek, abban
az évben, amikor a Szent Vagy Uram is megjelent. Egyszer Mosonma -
gyar óvártól Győrig vele együtt utazhattam egy autóban, akkor me-
sélte. Előadást tartott az Akadémián, a legfrissebben gyűjtött katolikus
népénekekről, az úgynevezett peregi gyűjtésről. „Előadásom után —
mesélte Volly István — odajött hozzám Harmat Artúr, gratulált nekem, és
még ezt mondta: »Kedves Pistám, de kár, hogy nem hétfőn volt az előadásod.
Mert tegnap, kedden, voltunk hivatalosak az 1938-as budapesti Euchariszti-
kus Világkongresszus előkészítő bizottságához, ahol az OMCE (Országos
Magyar Cecília Egyesület) nevében elfogadtuk a megbízást, hogy minden
egyházzenei ügyben a Magyar Püspöki Kar szolgálatára állunk a kong-
resszusi ünnepek sorozatán. Viszonzásul mi azt akartuk, hogy a Magyar
Püspöki Kar nyilvánítsa a Szent vagy, Uram énekes és orgonás könyvet a
Magyar Katolikus Egyház hivatalos énekeskönyvének. Megkaptuk rá az
ígéretet.« »Ha a te előadásod hétfőn lett volna — folytatta Harmat Artúr
—, akkor a te gyűjtésed is benne lett volna a bemutatott kongresszusi énekek
között, de sajnos a döntés kedden már megvolt, és ma szerda van. De nem baj,
Pistám! Meglesz a Világkongresszus, és majd utána elővesszük a te gyűjté-
sedet.«” „Ámde 1938 novemberében — folytatta Volly a történetet — visz-
szajött a Felvidék magyarlakta része. Az OMCE gondjai közé került ezeknek
a plébániáknak gyors egyházzenei ellátása. Nem telt el félév, jött Kárpátalja
visszatérése 1939-ben. Gondoskodniuk kellett a Szent Vagy Uramról.
1940-ben Észak-Erdélyt és a Székelyföldet kellett ellátniuk énekes könyvek-
kel, 1941-ben pedig Bácskát. Akkor meg 1941 nyarán beléptünk a háborúba,
és az én gyűjtésem ’elveszítette’ időszerűségét. A háború után meg…
Rákosiéknak nem kellett sem a 306 ének, sem az a némi kiegészítés, mely né-

Tudósításai bizonyít-
ják: hogyan él a mold-
vai magyarok hitében,
nyelvében és szívében
is a nemzet.

Mindig nagy szere-
tettel említi találkozá-
sát Volly István nép-
rajzgyűjtővel…

379

Eleje:Layout 1  2012.04.12.  12:14  Page 379



hány évvel később — 1948-ban — a Hozsannában jelent meg. Aztán elaludt
az egész, és még segítettek altatni is.” Még ezt is Volly Istvántól tudom:
„Kodály felesége, Emma asszony egy koncertem után gratulálva megkérdezte
tőlem: »Zoltán ismeri-e a maga gyűjtését? Hozza el hozzánk!«” — A kö-
vetkező időben megjelentek a peregi gyűjtésből kivirágzó Kodály-kó-
rusok. Kodály világosan felismerte Volly István magyar katolikus egy-
házi népénekgyűjtésének — eléggé nem dicsérhető — értékét!

Farkas Ferenc véleményét idézem, akitől nem sokkal a halála előtt
azt kérdezték: „Mi a véleménye az egyházi könnyűzenéről?” — Ezt
az elgondolkoztató választ adta: „Nem tudtam, hogy ilyen van. De én
azt tanultam, hogy az Úr Jézus szenvedett értünk és meghalt, majd har-
madnapra föltámadt. Ötven nap múlva, Pünkösdkor elküldte a Szentlelket
a Boldogságos Szűz Máriára és a tizenkét Apostolra.” — Majd hozzátette:
„De nem a Hófehérkére és a hét Törpére!” Hamvas Béla még szigorúbban
fogalmaz: „A zenei hazugság a legelvetemültebb valamennyi hazugság
közül, mert az embert a legvédtelenebb oldaláról demoralizálja.” És az „egy-
házi liturgikus könnyűzene” művelői (akár „zeneszerzők”, akár „elő-
adók”) nem érzik találva magukat? A szentekhez hasonló szelídségű
Bálint Sándor 1944-ben még így látta a győri Könnyező Mária kul-
tuszát: „Alig látunk még kegyhelyet, ahol a papság és a hívő szorosabban
összefogott volna a kultusszal, ahol a jámbor hagyományra szögesebb gond-
dal figyelnének, mint Győrben. A székesegyház vérrel verejtékező Mária-
képe igazán szíve a városnak.” Szent kötelesség ezt a hagyományt a leg-
hűségesebben őrizni és éltetni!

Vannak! Amikor 2001-ben Ratzinger bíboros — II. János Pál, a „szent-
atya teológusa” — ad limina látogatás alkalmával dolgozószobájában
fogadta a Magyar Katolikus Püspöki Kart, a búcsújáróhelyekkel kap-
csolatban a következőket mondta: „A népi vallásosságot — megtisztítva
ferde kinövéseitől — meg kell őrizni, hiszen választ ad azokra a kérdésekre, ame-
lyek ott élnek az ember szívében, segít az imádságban, ismeretet közvetít, vi-
gyázza az ember lelki egyensúlyát; ugyanakkor a helyesen gyakorolt népi val-
lásosság egységet teremt, míg a túlértékelt intellektuális vallásosság polarizál,
megosztottságot hoz létre.” Fontos bátorítás: „Különleges figyelmet kell szen-
telni a népi jámborságnak is. (…) E jámborsági formák a különféle társula-
tok, zarándoklatok, búcsújárások révén széles körben élnek Európa régióiban,
és gazdagítják a liturgikus esztendőt, s családi és társas szokásokban és gya-
korlatokban is megnyilvánulnak. A lelkipásztoroknak a népi jámborságot be-
csülniük és támogatniuk kell, s meg is kell újítani úgy, mint Isten népe böl-
csességének sajátos kifejeződését.” (II. János Pál: Az egyház Európában, 2003.
79. pont.) Nagy reménységem, hogy nagyszerűen működik a Magyar
Egyházzene Tanszak a Zeneművészeti Egyetem keretében. Dobszay
László reményét őrzöm: egy lelki értékekre fogékony vagy legalábbis arra
vágyó papi és laikus nemzedék van születőben. Kalkuttai Boldog Teréz anya
A jobbik éned című nyolc bátorításának egyikében arra tanít bennünket:
„A jót, amit teszel, holnap talán elfelejtik: nem számít, tedd a jót!”

Mennyire értik ma a
papok és a hívek a li-
turgikus zenét, éne-
ket? Mennyire fontos
ez számukra?

Az idén gyémántmi-
sés Teodóz atyának
ag gódásai bőven van-
nak, de vannak-e vi-
gasztalásai?
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