
IRODALMI HATÁSOK 
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK 

EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZETÉBEN.

A nemzeti nyelvű egyházi ének és a világi költészet állandó kölcsön
hatásban él. Az önálló, latintól független himnuszok, de a szentmise 
részeihez kapcsolódó, vagy meghatározott alkalomra (zarándokének) 
írt énekek szerzői legtöbbször a világi énekesek soraiból kerültek ki. 
A diákság társadalmi osztállyá erősödésével csak erősödött a kölcsön- 
hcitás ^

Á barokk kor műveltsége —  mondhatni így —  papoktól független 
ugyan, de témában, kifejezési formában erősen egyházi hatás alatt áll. 
Egyházi és világi énekeink dallamainak egyezése mellett1 2 sokszor szó- 
szerint lefordított szentírási helyeket találunk szerelmi énekekben is.

A Világ eleibe támasztom ügyemet kezdetű szerelmi énekben találjuk 
pl. e két részletet :

Éjjel nyoszolyámat sírással áztatom 
Nappal ruháimat könnyemmel itatom

Könnyhullatásommal eszem falatomat 
Naponként nevelem búmat s bánatomat.3

Első tekintetre megállapítható a következő zsoltáridézetekkel való 
egyezésük: «Megfürösztöm éjjelenkint ágyamat, könnyeimmel öntö
zöm nyugvóhelyemet*.4 «Éjjel-nappal könnyem a kenyerem*.5

A Jaj gyöngyvirágom, rozmarintágom kezdetű ének következő sza
kasza az Énekek énekének e sorát foglalja versbe : légy engem, mint 
pecsétgyűrűt szívedre.

1 A kérdésre vonatkozóan 1. bővebben részletes irodalommal együtt a 
szerző értekezését: A magyarnyelvű egyházi ének középkori emlékei E. Ph. K. 
1941. 3.

2 Többek között Ah, hol vagy magyarok, Üdvözlégy Oltáriszenlség, Dicsérjük 
Jézus szentséges Szűz Anyját. L. : Kodály tanulmányát Magyarság néprajza IV. k. 
A Kodály feldolgozta Süket sógor gregorián ősét Werner közölte (Éneklő Egyház. 
Szombathely, 1937. 66.1.). A sok helyen ma is énekelt Bűnös lélek ide siess kezdetű 
ének dallama teljesen egyezik Csokonai ismert versének az O, Tihanyttak riadó 
leányának dallamával. De világi énekek, kuruckori versek nótautalásaiban is 
gyakran találkozunk egyházi énekekkel és zsoltárfordításokkal.

2 Vcrsényi G y .: Szíveket újító bokréta 1770. Régi Magyar Könyvtár (szerk. : 
Heinrich G.) 35. sz. 143. 1.

4 6. zsoltár.
4 41. zsoltár.
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Ezt mint pecsétet vagy erős jegyet 
Hogy tarthass frigyet, tedd szívedre.1

A Szigeti veszedelem I. énekének 24. versszaka pedig, amelyben 
az Ür a törököt .mint haragja vesszejét korholja, gondolatában és beállí
tásában Izaiás próféta könyvének 10. fejezetére emlékeztet.

A Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet kezdetű kuruckori ének 
31—42 verseiben az Ószövetség szinte valamennyi tragikussorsú férfiát 
bemutatja a szerzó.2 A vallással mégis valamelyes kapcsolatban levő 
ú n. bibliai epika végnélkül idézhető példáinál érdekesebb az ugyancsak 

kuruckori Zrínyi Ilona és gyermekei c. vers ama részlete, ahol a gyer
mekek anyjuk illő köszöntéséhez, aki méltó követője névadó szentjének, 
Ilonának, Pallas istenasszony segítségét kérik. Majd mint Juditot ma
gasztalják, aki Munkács-Bcthuliát felszabadítja az ellenscg ostroma alól :3

Nem valószínű ugyan, hogy közvetlen olvasás útján terjedt volna 
annyira Szent Ignác vértanú eme szép mondása : E11 az én Istenemnek 
megért búzája vagyok, kész vagyok learattatni és a mennyei csűrbe 
betakaríttatni, hanem valami florilégiumból írhatták ki az enekek 
szerzői, de mégis jellemző, hogy a protestáns pásztor és a kecskeméti 
polgár egyaránt e szavakkal búcsúznak ez árnyék világból.4

De a barokk világi költészet is éreztette hatását az egyházi nép
éneken. Az egyházi népénekben már a deákos költészet hatásaként is 
került klasszikus reminiszcencia, és szinte napjainkig maradtak latin 
nevek A XVII. század második felétől kezdve azonban nyilván
valóan új irodalmi hatásra valló mértékben találkozunk klasszikus 
irodalomból való képekkel népénekeinkben.

A Kisdi Benedek költségén megjelent énekcskönyv Ilorrenda mors 
kezdetű világ hiúságairól és a pokol borzalmairól szóló, szinte a veriz
musig szemléletes képeit a klasszikus irodalom ismert alakjaiban mutatja 
be a szerző, akárcsak Vergilius.5 Szoszna Benedek kéziratos enekes- 
könyvének örülj Pannónia kezdetű éneke eme sorainál az Ilias vonatkozó 
képe jut eszünkbe.

Mutatván emlődet végy eleiben 
Ezek érdemeiért nékünk kedvezzen.6

1 Vcrsényi • lel m. 103. 1. A  versképlet azonos a Jesu Salvator, mundi 
amatőr versképletével. A versképlet európai elterjedettségét és irodalmi vonat
kozásait 1. Szabolcsi Bence: A rokokó születése c. tanulmányának 7. jegyzeté
ben. Magyar Zenei Szemle II. évf. 2. sz. 95- 1- Jellemzó példa a vereképletek 
egyezésére a Dicsérjétek, tiszteljétek ti keresztények kezdetű ismert ének. amely
nek dallamára több éneket is énekeltek. Ritmusa az egyik legelterjedtebb asszony- 
csúfoló énekkel, az Ó mi fürge, mint az ürge a nyárt dáma ke z det u vei egye zik.

t Thaly Kálmán : Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténeté
hez 2. kiadás, Pest, 1864. I. k. 287. 1.

* Id. m. 220.
« Id m. I. k. 24. 1. és II. k. 151. 1.
* Cantus Catholici (A budapesti Ranoldcr-intézeti r. k. tanftónoképzo növen

dékeivel sajtó alá rendezte és kiadta Raffaelli R- Rafaela nővér, tanar. Magyar
Irodalmi Ritkaságok 35. és 38- kötet) 275— 282. 1 / . „ í - i ö

* Gacs B. Emílián : Szoszna Demeter kéziratos énckeskonyvc (*7*4 *5)
Pannonhalma, 1938. 86.1. E  gondolat még a X IX . század első feléből való Mária- 
Besnyói Szűzhöz szóló ponyvában is megtalálható.
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Az irodalmi műveltség és az egyházi ének viszonyának alakulására 
nagy hatással volt a kántorok helyzetének megváltozása is. Amíg a 
XIX. század elejéig nagy általánosságban a kótát sem ismerték és 
orgonálni se igen tudtak, addig a század második felében a népoktatás 
rendezése és a tanítóképzők felállítása révén szellemi színvonaluk is 
feltűnően emelkedett. Innen magyarázható, hogy régebbi gyűjtemé
nyeink legtöbbje csupán szövcgközlésrc szorítkozik. A hagyományt 
rögzítik csupán és csak az istenadta tehetség szerkeszt új énekeket. 
A legelterjedtebb és legterjedelmesebb énekeskönyv szerkesztője Szent- 
mihályi Mihály előszavában meg is írja, hogy az ^Énekeknek Nótáit 
Cottákkal fel-jegyzeni nem szükséges, mivel minden közönséges kán
torok azokat szokás szerént egymástól tanúllyák. A' kik pedig figuralis
ták, magok különös Nótákat és Cottákat is tudnak készíteni#.1

A rendezetlen anyagi viszonyok miatt kisebb helyen a jegyzői, sőt 
harangozói tisztet is a kántor töltötte be. A különben nagy műveltségű 
és sok énekgyüjteménnyel rendelkező dél-fehérmegyei Závodszky István, 
aki fiát már 1835-ben a pécsi líceumban taníttatta, még harangozó is 
volt. Az Akadémia könyvtárának egyik, a század első éveiből való 
gyűjteményében ma is benne van a kántor jegyzői gyakorlatának késői 
tanúja1: egy ideiglenes marhalevél. De sokkal később, 1844-ben Kovács 
Márk, a kiváló énekgyüjtömény szerkesztője Az énekes karnak szereplői 
és szabályai c. munkájában jegyzi meg a kántor kötelességeiről, hogy 
«ha bár egy úttal Jegyző is ö kegyelme : de fökötelessége mégis a tem
plomi szolgálat#.2

A rendezetlen anyagi viszonyok eredményezték azt, hogy nagy 
számban, szinte minden előképzettség nélkül vállaltak egyesek kántor- 
ságot. Ugyancsak Kovács Márk írja Seb és Orvos c. művében, hogy 
«a kántorok —  tiszteletre méltó csekély szám kivételével —  kaptafát 
és bordát kerülő vargákból és takácsokéul kerülnek ki, kik a búcsú
járásokban édesedtek az éneklésnek#.3 Úgy látszik, hogy a takácsok 
kántorizálása vagy általános jelenség, vagy gyakori szólás lehetett, 
mert a Nemzeti Múzeum Quart. Lat. 300. kötetének 58. lapján található 
gúnyversben is kántorrá vedlett takácsról van szó, aki egykor szabó
mesterséget űző kollégájával együtt azon kesereg, hogy nincsen becsülete 
a nép előtt, mivel se énekelni, se orgonálni nem tud, a céhből kidobták, 
így mesterségét se folytathatja. Magától értetődően, az ilyen kántorok 
működése csupán a megtanult énekek előadására szorítkozott és érthető 
az a nagy ének-ínség, amellyel a kéziratos-gyűjtemények és az új énekek 
után kapkodtak és amint Kovács Márk írja, öt forint ezüstért is megvet
ték a jó éneket.4

1 Egyházi Énekeskönyv. Eger, 1797. IX. 1.
2 Pálos Ferenc : Kovács János Márk énekeskönyvének szerepe a katolikus 

egyházi énckreformok történetében. Pannonhalma, 1940. 79. 1. A tanítóság 
szellemi és anyagi helyzetének rendezésével az 1822-ben tartott pozsonyi nemzeti 
zsinat is foglalkozott. L. Villányi Győző: A magyar papság valláserkölcsi reform- 
javaslatai a pozsonyi nemzeti zsinaton Győr, 1938. 76— 79, ahol minden egy
házmegye a fent vázolt helyzet miatt panaszkodik.

* Id. m.
* Seb és Orvos Pálos : Id. m.

16 Magyar&igtudoraíny. 287



A következő kántornemzedék már középiskolai műveltség birtoká
ban kezdte pályáját. Érthető hát, ha az öröklött énekkincs rostálásában 
csupán az új műveltség birtokában, hagyományok és történeti távlat 
hiányában mint valami új gazdag a saját szempontjait vette figyelembe. 
Ezért az új énekek szövegére a hagyománynál sokkal jelentősebb hatás
sal volt a divatos irodalmi ízlés. Az a kölcsönhatás, ami még a barokk 
korszakot is jellemezte, egy időre eltűnik, hogy döntő és túlnyomóan 
irodalmi hatásnak adjon helyet.

Az általános műveltség rendszerint egy lépéssel hátrább van a 
vezetők műveltségénél. így a század második felében, mikor az iroda
lomban már diadalra jut az irodalmi népicsség, a közízlés még jórészt 
az almanachlíra gondolatvilágában és kifejezésmódjával él. A népének
költészet szorosan összefügg a pápaság műveltségével, mert az énekszerzők 
legtöbbször papok. A papság általában amúgyis konzervatív, nehezen 
veszi át az új műveltséget. E mellett —  főképpen közepes vagy közepesen 
aluli tehetségű költők számára —  az almanachlíra a maga mesterkélt 
érzésvilágával, tudatos szerkesztésével sokkal nagyobb indíték, mint 
az irodalmi népiesség. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a biedermeier 
kor összehasonlíthatatlanul vallásosabb volt, mint az utána következő, 
szinte magától értetődő az a —  mondhatni —  görcsös ragaszkodás, 
amellyel még a század nyolcvanas éveiben is ragaszkodnak az almanach
líra régen elavult és már nevetségessé vált nyelvéhez és gondolataihoz.1

Amíg az irodalomban csak a század első felében divatos a barokk 
kori latin nyelv kifejezései lefordításával keletkezett szóösszetételek 
és nyelvújítási képzők használata —  mint örömlantolat (1807 a meg
jelenés éve), örömtaps (1824), örömzengemény (1838), örömzaj (1842), 
érzetoszlop, szívláng, szívtaps (1843) —  addig a század második felének 
legterjedelmesebb és legjellemzőbb gyűjteményében, a Kapossy György 
és Szemenyei Mihály szerkesztette énekeskönyvben 2 * * * * * is számtalan ilyen 
kifejezést találunk, amiből mutatóba álljon itt néhány : mézharmat 
(I. k. 167. 1.), bűnruha (I. 250.), bűnköd (I. 268.), bűnszenny (I. 287.), 
bűnmocsok (II. 134.), bűncsáb (II. 280.), vérbakó (I. 328.), vérvirág 
(I. 407.), vérpálya (I. 423.), vérkorona (I. 424.), véreső (I. 443.), vér
könny (I. 402.), vérvőlegény (II. 51.),8 sziklaszív (I. 421.), szívseb (II. 
134.), bájkikelet (II. 161.), bájvirág (II. 133.), kínkötél (I. 400.), kín
tövis (I. 165.).

Az almanachlíra hatása nemcsak a fent idézett kifejezésben mutat
kozik, de rányomja bélyegét az üdvtörténet eseményeinek megeleveníté- 
sére is. A barokk kor a Mikor Máriához az Isten angyala kezdetű énekben

1 A biedermeier vallásosságra vonatkozóan 1. Gárdonyi Klára kitűnő tanul
mányát. Regnum. 1937.

* Római katholikus Egyházi Énekek, az isteni szolgálat összes ágaira,
részint a régibb énekes könyvek, részint a nép és a kántorok ajkán élő hagyo
mányos énekek — így saját szerzeményeikből szerkesztették Szcmcnnyei Mihály
regöli plébános, és Kapossy György szaki kántortanító s kiadó tulajdonos. Eger,
Érseki Lyceumi Könyvnyomda, 1887.

* Érdekesen kapcsolódik a gondolathoz a Bálint Sándor közölte Krisztus 
misztikus mennyegzójéről szóló ének. Népünk ünnepei. Bp. (É. sn.) 203— 5 1.
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teremtette meg az Annuntiato elképzelését. Színes mozgalmas dráma ez 
hatalmas dikciókkal és a Szent Szűz ellenvetésének lelkiismeretes meg
oldásával. A századvégi költő másképpen jeleníti meg a Gyümölcsoltó 
szent eseményét. A vers olvasásakor a többszínű olajnyomatok jutnak 
eszünkbe, amelyeken szendén bájos virágfűzért tartó rózsaszín angyal
kák közepette, fehérszakállú, tiszteletreméltó öregúrként trónol az Isten, 
saras lábai alatt a kékszínű Földgömbbel.

Lenéz fénytrónjáról a mennyei Atya 
Látja, mily siralmas a föld állapota 
Ám az Ür haragja nem örök s végtelen 
Még ha haragszik is, van nála kegyelem.

Váltsuk meg az embert, az Ür így szól vala 
Megzördül erre a menny bezárt ajtaja 
Szent szeméből egy csepp könny hullt a földre le 
A könny-gyöngyből lett az irgalom tengere.

«Én leszek a kezes* —  mond az örök Ige 
S Máriához küldi angyalát izibe,
^Szegény, szűz hajadon legyen szülő anyám 
Fájdalom a trónom, tövis a koronám*).

Rózsa felhő szárnyán leszálla Gábriel 
Üdvözlő szavait cképpen zengi el 
«Üdvözlégy Mária, az Ür vagyon veled 
Malasztgyönggyel teljes szűz virág kebeled*.

Nyílik Názáretbcn a szűzi rózsaszál
Szent Lélek malasztja mint harmat rája száll,
A sötét bűn átkos, vakító éjjelén 
Fénysugár dereng a Golgota tetején.

Kincses szökrénnyé lön Mária kebele 
A mennyei vendég szállt lakóként bele 
Kit évezrek vártak közibénk érkezik 
Megnyílnak az egek, midőn megszületik.1

Ma már nem értjük, hogy milyen lehetett a sötét bűn átkos vakító 
éjjelle azt sem tudjuk, hogy a malaszt gyöngy mit akar mondani, de azt 
világosan látjuk, hogy élettelen és lélektelen a költemény, amely nyom
talanul kimúlt az énekkincsből.

A magyarnyelvű egyházi éneklés középkori kapcsolatairól szólva 2 
részletesen kifejtettük, hogy karácsonyi énekeink a legrégibbek. Nem 
egy ma is énekelt darabunk évszázados hagyományt őriz. Még a népi 
műveltségből egészen kiszakadt ember is szívósan ragaszkodik és vál
tozatlanul énekli gyermekkorának Ősi karácsonyi dallamait. E korszak

1 Kapossy— Szemenyei id. m. II. 138.1. * L. az j . jegyzet.
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azonban a hagyományos karácsonyi énekek mellett egymásután szer
keszti új meg új darabjait, amelyekben a régi elgondolás, a kis Jézus 
sorsán való szánakozás, az ember örök magatartása az isteni gyermekkel 
szemben egészen új, előttünk már természetellenesnek ható színeze
tet kap.

Nem Judás az ki most csókokkal elborít 
Szűz anyád az ki most hő keblére szorít 
Ringatnak karjai, béfödöznek szárnyai 
Ne sírj kis Jézuskám.

Mért zokogsz oly nagyon messze van még a nap 
Midőn gyász sorsodon vérbe borul a nap 
Nincs kereszt válladon, melyre bűnünk rája von 
Ne sírj kis Jézuskám.

Még gyilkos vérbakók nem tudnak felüled 
Most szelíd állatok állanak körüled 
Még hűtlen nemzeted kínfára nem feszeget 
Ne sírj kis Jézuskám.1

Lélektani szempontból a következő lépés volt az elbeszélő magtól, 
eseménytől független «ének» megteremtése, amely tulajdonképpen már 
csupán vallásos költemény, divatos szavakból összeállított sorok egy
másutánja, amelyben nyoma sincs a karácsony igazi hangulatának.

Betelt az üdv-remény e napnak éjjelén 
Mit látnokok szava előre jósola.

Az Űrnak angyala Fényárban állt vala 
És lenge ajkain Bethlehem tájain,
Dícsértessék a Jézus Krisztus.

A hír zenéje nő, és vágyfülekbe jő 
S mindenfelé kihat, az égi hódolat.

Dícstrónja fönragyog, körülte csillagok 
A melyet elhagya, hogy üdvet ontana.

S im' trónt imitt emel, hol égi béke kel,
Mert ég s a föld között örök frigyet kötött.

Légy üdvöz, oh király, kinek hatalma áll 
Az égben és földön, most és mindörökkön.2

Az eseményes magtól független, vallásos dal kialakulását elősegí
tette a régi gregorián típusú énekek végleges kiszorítása. A XVIII. 
század folyamán, de egyes vidékeken, főként a Dunántúl a század első

1 Kapossy— Szemenyei id. m. I. 325. 1.
* Sziber Nándor: Orgonavirágok. 2. kiadás. Gyula, 1874. 190. 1.
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felében is, általában az ünnepkörnek megfelelő Kyriet, Glóriát, a vasár
napra előírt evangélium és szentlecke verses elbeszélését énekelték. 
A század derekán már úgyszólva általános a mai ú. n. miseének típusú 
ének, amelyben csupán a szentmise részeihez —  glória, felajánlás, 
sanctus —  kapcsolódik a szöveg, függetlenül az egyházi év liturgikus 
szövegeitől. Magától értetődően ezek az új szövegek már az almanach- 
líra szellemében születnek. Ugyancsak jelentős változást eredményezett 
a mindennapi énekes szentmise bevezetése is. Többek között ez is oka 
volt a gregorián típusú ének kiszorulásának. A népi gyakorlat «a» misén 
ma is a vasárnapi nagymisét érti. Kántoraink még napjainkban is ebben 
a gondolatban élnek. Hétköznap nem énekeltek és ma sem énekelnek 
miseénekeket, hanem a hétköznapnak megfelelő ú. n. közéneket, a hit
ről, reményről stb., de legelterjedtebb mégis a Miatyánk parafrázis és 
a reggeli ének volt. Ezekben már semmi tartalmi kötöttség nincs, sza
badon csaponghatott az «alkotó» képzelet. Nem csoda tehát, hogy 
ezekben éri el az almanachlíra hatása a csúcspontot. A Miatyánk c 
kérésének —  és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek —  a kántorok ajkáról gyűjtött 
magyarázata így hangzik.

Annyi vész között törékeny 
Szívhajónk mint hányatik 
S kormányt vesztve a habokból 
Hány bűnszirtbe ütközik 
A bocsánat fénysugáré 
Ránk csak akkor ömlenek 
Ha azoknak megbocsátunk 
Ellenünk, kik vétenek.1

A következő reggeli ének pedig Kunoss Endre : Képeddel alszom el, 
képeddel ébredek kezdetű versének «egyházias» átállítása. A szerző szá
mára öröm hona a mennyország, ahol örömvirág nyílik és ahol Isten
kéz törli le a kesergők könnyeit.

Neveddel ébredek, neveddel alszom el 
Szüntelen csak feléd sóhajt fel e kebel.
Feléd mindenható! emel imádkozást 
Ah! mert te kívüled nem lel vigasztalást.

E bú honában, s e siralmi völgy ölén,
Kevés öröm-virág mosolyga még felém.
E tarka szép világ nékem nem édenem,
Egekben várom azt, oh édes Istenem!

Egedben, hol örök tavasz virágozik,
A bánat végtelen örömre változik.
Kesergők könnyeit Isten-kéz törli el,
Az élet zajait szent béke váltja fel.

1 Kapossy— Szcmenyei: Id. m. I. k. n o . 1.
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Azért ha végzeted kioltja létemet,
Szeretet kútfeje vedd hozzád telkemet,
Helyezd a végetlen öröm honába majd,
Ki e kegyelmedért örökre felsóhajt.1

Magától értetődő, hogy ezek az énekek nem tetszettek a népnek, 
hiszen mérhetetlen távolesett gondolatvilágától. Azokat az énekeket, 
amelyeket az új termés szorított ki, tovább énekelték a népi ájtatos
ságokban. A ponyva is új jelentőséget kap. E korszakig az ismeret- 
közlés megszokott eszköze volt, amely színvonal, vagy ízléskülönbséget 
nem jelentett. Ettől az időtől fogva azok jelennek meg apró nyomtat
ványként, amik a hivatalos énekgyakorlatból kiestek, de a nép magáé
nak vallotta őket. A kántorság rendezett anyagi viszonyaiban, emel- 
kedettebb szellemi színvonalával elszakadt a néptől és koránt sincs az 
az ízlésformáló és irányító jelentősége, mint abban az időben, amikor 
még kántálással és balázsjáráson gyűjtött adományokkal kellett ház
tartásának szükségleteit pótolnia.

A késői barokk énektípus, amely érzésvilágban és kifejezésmódban 
közel állt a néphez, jelentős irodalmi indítékot nyer a század másik 
nagy irányában, az ekkor már diadalra jutott népiességben.

Akik a barokk kort magyartalan korszaknak szeretnék feltüntetni, 
ritkán vesznek arra fáradságot, hogy a másodlagos történeti forráso
kat —  aprónyomtatványokat, énekkincseket, imakönyveket, prédikáció- 
ikadványokat és az ájtatossági irodalmat —  áttanulmányozzák. Ez 
az anyag pedig arról tanúskodik, hogyha nem is a barokk kor, de minden
esetre a barokk korban a vallásosság a népi és magyar léleknek meg
felelő kifejezési formát talált. A prédikációs irodalom tanulmányozásá
nak ilyen szempontból való jelentőségét már Csokonai észrevette.2 3 
Néhány kisebb adalék közlésén kívül azonban napjainkig sem aknázták 
ki művelődéstörténeti szempontból a vallásos irodalmat. Pedig e vizs
gálatok fényesen igazolnák, hogy nemcsak a kor minden kérdésével 
foglalkoztak, hanem a magyar észjárásra olyan jellemző népszerűség, 
szemléletesség is állandó jellemzője volt a barokk prédikációknak.

Egyetlen ének a Volly István peregi gyűjtéséből ismét az egyetemes 
magyar énekkincsbe került Gyászba borult Isten csillagvára* motívumai-

1 Sziber : Id. m. 104. 1. (Dallama Sziber változatlan szövegével. Kapossy : 
Id. m. I. k. 160. 1. Szövege már az 1849— 67-ból való kálózi gyűjteményben is 
meg vaui.)

* A jellemző idézet Harsányt— Gulyás kiadásának 1. 1. 199. lapjáról. «Magyar- 
raiml Litcratorok! ne csak a külföldi írókat olvassátok, hanem keressétek fel a 
fabotázó együgyű magyart az ó erdeiben és az ő Scytha pusztáiban, hányjátok 
jel a gyarló énekeskönyveket, a veszekedő prédikációkat, a szűr bibliopoliumon 
kiterített szennyes románokat, hallgassátok figyelemmel a danoló falusi lányt és a 
jámbor puttonost. akkor találtok rá az Árpád szerencsi táborára, akkor lelitek 
fel a nemzetnek ama mohos, de annál tisztelctescbb maradványait, amelyeket 
az olvasott és utazott macskáknak társaságában haszontalan keresnétek.*

3 Szövege először Sziber : Id. m. jelenik meg. Változatlanul ezt a szöveget 
közli Szegedi A. : Lelki vezér Orgona hangok. Gyöngyös, 1901. Dallama 
Kapossy— Szemenyei szertartáskönyvében. Az árva gerlice-motívum teljes iro
dalmát Id. IJuday— Ortutay 1 Székely népballadák. 2. kiad. 311. 1.
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bán nemcsak a világi költészettel, hanem a barokk ájtatossági irodalmon 
keresztül késő középkori gondolatokkal is összefügg. Az ének a régi 
Mária-siralmak egyik legismertebb darabja. Sok szakaszában a ballada
költészet egyik legérdekesebb motívuma, az árvagerlice motívuma 
jelenik meg.

Sír, zokog a fia vesztett gerle 
Égig ér a Szűz Anya keserve.

Ugyanez a kép jelenik meg a Kapossy énekeskönyv következő 
énekeiben, bár korántsem abban az eredetiségben és épségben, mint 
a balladákban.

Szent fa! melyen a vérbimbók 
Tündököltek mint rubintok 
Ágaidon sírt a gerle 
Az anyai szív szerelme.1

Mint madáré száraz ágon 
Olyan lett az én világom.2 3

Ha a történeti anyagban visszafelé megyünk —  a balladák korá
nak és problematikájának mellőzésével —  tudtunkkal a legközelebbi 
egyházi eredetű adat Vas Mihály gyűjteményében található.

A gerlicemadár ha társát elveszti 
Száraz ágon ülvén magát csak emészti 
Zöld ágra lábait addig nem teheti 
Valamíg szívének örömét nem érzi.3

Általánosabb ugyan, de mégis rokon e képpel az Ács Mihály : , 
Zöngedező mennyei karából való részlet:

Már olyan vagyok mint eszterhán özvedgy veréb madár
Ki vigságot nem vár.4 *
Vas Mihály gyűjteményének képéhez kapcsolódik Káldi György 

prédikációrészlete: Á gerliczéről azt írják, hogy ha társát elveszti, 
máshoz nem adgya magát, hanem özvegységben él és zöld ágra sem 
hág.6 Telegdi valamivel általánosabb : azt mondgyák felölök (a ger- 
licékrŐl), hogy midőn valamelyiknek társa el vész, máshoz soha nem 
adgya magát.6 Nem közvetlenül e gondolatot fejezi ugyan ki Bornemisza 
következő helye, de mivel paraszt példára hivatkozik, az egymást sze
retőknek galambokhoz való hasonlításában idézzük szavait: a gerliczec 
esgalamboc az két hazasoknac szép tüköri, hogy mint ők tiszta madarac, 
szaporitoc, nem buialkodnac, es fioczkaikban igen gönyörködöc. így 
az két hazasoknac is kel egy massal lakozni, és azért szoktac paraszt- 

' példában is mondani mint két galamb úgy szeretic egy mást.7

1 Id. m. I. k. 404. 1. 6 Postilla III. 136. 1. (az 1638-as
* Id. m. I. k. 404. 1. kiadást használtam).
3 M. N. M. Oct. Hung. 389. 7 R. M. K. I. 95- (Postilla
4 ror. 1. I.) 373. 1.
‘  R. M. K. 1. 602. sz. 321. 1.
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Nem kcvésbbé érdekes a Gyászbaborult Isten csillagvára másik 
motívumának összefüggése és problémája sem. A Szűz Anya így szólítja 
meg kereszten függő szent F iá t:

Ó keresztfa szép piros almája 
Hűszerelmem drága oltoványa.

Kapossy két éneke egyenesen aranyalmának mondja Krisztust a 
szent keresztről szólva, csak úgy, mint országosan ismert karácsonyi 
énekünk : A kis Jézus aranyalma.

Rajtad termett fák szép gyöngye 
Üdvösséged szent gyümölcse 
Rajtad függ az aranyalma 
A megváltó nagy irgalma.1

Örök béke olajága 
Bűnös világ boldogsága 
Rajtad függ az aranyalma 
A megváltó nagy irgalma.2

Krisztus keresztjének, mint gyümölcsfának elképzelése ma is él á 
népi gyakorlatban, amint Bálint Sándor közli:

Nem láttam oly szép gyümölcsfát 
Mint Jézusnak keresztfáját 
Kékjeivel kibimbózott 
Piros vérrel kivirágzott 
Maga Jézus szép gyümölcse 
Örök életnek szerzője.3

Ez az általános, mondhatni az ethnologia vizsgálódásába tartozó 
«alma»-kép a barokkban is megtalálható, sőt Bornemisza is utal reá. 
Tarnóczy István Titkos értelmű rózsa (1676) című művében írja Gyertya
szentelővel kapcsolatban Szűz Máriáról: .

Mint szőlő illik fájához 
Vagy alma termőágához 
Úgy Jézus te karodhoz.4

Bornemiszánál meg az Ördögi kísértetekben az egyik vak koldus 
beszéli el, hogy a papoktól hallotta, hogy a Krisztus keresztfája az 
almafa volt, kinn a kígyó Ádámot megcsalta.5

Tarnóczy egyik gondolata, a szőlőhasonlat érdekesen kapcsolódik 
mind Szent Ambrus mondásához, mind az ugyanezt kifejező énekhez.

1 Id. m. I. k. 404. 1.
* ld. m. II. 364. 1.
8 Népünk imádságai. Regnum. 1937* 3<>- 1.
4 L. Gajtkó István : A X VIII. század katolikus imádság-irodalma. Bp. 

J936. 32- 1.
‘  *5 4 . I,
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Szűz Mária méhe gyümölcsének 
Kálvária szőlő gerezdjének 
Édes Jézus testének s vérének 
Ajkunkról zeng magasztaló ének.1

Szent Ambrus mondása: Krisztus mint telt szölöfürt függ a
kereszten ; nyújtsuk ki kezünket, hogy Krisztust szüreteljük róla.

Az egyházi ének ismertetett késői barokk iránya főképpen két 
szempontból hatott az irodalmi népiesség : a kezdökép meghonosításá
ban és az események népdalszerűen egyszerű elképzelésében.

A kezdőkép használatát kétségkívül előkészítette a kései közép
kortól kezdve használatos úgynevezett Jézus és Mária Szent tagjainak 
dicsérete néven ismert énektípus.2 Bár ebben a megszólított tag és a 
versszak között magától értetődően összefüggés van. Körülbelül ebbe 
a típusba kapcsolódik a következő virág szimbolikája miatt különösen 
érdekes, ma is szívesen énekelt Mária-ének :

Kössünk szép koszorút Szűz Máriának 
Kiben a világnak új napja támadt!
Üdvözlégy Mária nemünk csodája!
Deríts fényt az édes Magyar házára.

Üdvözlégy Mária, fehér liliom!
Bámulja szépséged az égi Sión ;
Gábor szavaira hogy megijedtél,
Halvány liliommá akkoron lettél.

Üdvözlégy Mária, szende ibolya!
Isten Bárányának őrző angyala.
Hogy Herodes elől elrejtezkedtél,
Titkos ibolyává akkoron lettél.

Üdvözlégy Mária, gyönge rózsaszál!
Ki ott Názáretben felvirágozál 
Fehér rózsa voltál, pirossá lettél,
Hogy a kereszt alatt vérben fürdöttél.

Üdvözlégy Mária, ezerjó virág!
Benned talált gyógyszert az egész világ.
Te megorvosolod a föld sebeit,
S akik vétek által esnek sebbe itt.

Üdvözlégy Mária, menny örökzöldje!
Te benned remél a siralom völgye,
Üdvözlégy Mária, szép csillag virág!
Boldog ki mennyégben téged nyílni lát. •

• Kapossy : Id. m. I. k. 239.
Bálint: Népünk imádságai: 36— 39. 11.

•245



Üdvözlégy Mária, kedves nefelejts!
Tisztelő népedet óh el ne felejtsd,
Szent István kertjének legszebb virága :
Deríts fényt az édes magyar hazára.1

Amint látható a megszólítás és a kifejezés között még van logikai 
összefüggés és nem úgy, mint a következőkben, ahol csupán jelző es 

teljes értelemben vett kezdőkép.

Hebron völgyi liliom Sír Názáret galambja
Hozzád fut sok millióm. Nagy Mária banatja.

Názáreti ibolya Elbágyadt a liljomszál
Vigyázz ránk szép szűz Ara. a  Szűzre fájdalom száll.

Betlehemi gyöngyvirág Feihő sz4Ut a hajnalra
Benned bízik a világ. Búsul Fián szent Anyja.
Szentföldi szép nefelejts
Hazánkat el ne felejtsd. £  mély tenger megáradt

Fájt szíve Máriának.
Jerichói rózsaszál
Ha a halál lekaszál Tövisek közt a rózsa
Segélyünkre, mentségünkre Máriát bú kínozza.8
Hajlékunkba szállj.2
A kezdöképes énekek ma sem vesztek ki a gyakorlatból. Tovább 

élnek a sajnos, szinte áttekinthetetlen és meghatározhatatlan időben
nyomott vallási ponyvában. _ . .

A népi elképzelést a vallás legjobban elképzelhető és leginkább 
fogható eseményei Krisztus kínszenvedése és a Fájdalmas Anya sorsa 
foglalkoztatja. Ha a szigorú álláspontra helyezkedünk, vaskos antropo- 
morfizmusnak minősíthetjük ezeket az énekeket, de egy pillanatra sem 
tagadhatjuk, hogy őszinte népi áhítatból fakadnak és az együttérzésnek 
talán soha felül nem múlható példái. , ,

A következő énekben a Krisztus koporsója körüli hívek szólalnak 
meg. Szánakoznak szomorú, sanyarú sorsán. Valamirevaló ember tisztes 
temetés nélkül nemigen távozik az élők világából. Zugnak a harangok, 
a kántor ékes versezetben zengi anyagi viszonyainak megfelelő hosszú
ságban dícséretét és búcsúztatja páros és páratlan nagynéniétől, nemreg 
megözvegyült komájától. Ha pedig koporsójára hántolják a földet, 
friss virágok kerülnek sírjára. Az édes Jézusnak, a világ alkotójának 
mindez nem volt.

» Kapossy : Id. m. I. k. 232. 1. Szegedi: Id. m. 492. I. vall^ /os ^ ^ á“ 
is megtalálható. Szűz Máriának különböző virágokhoz való hasonlítása a német 
barokk egyházi énekköltészetben is megvan. Cysarz : Schvvund- unő Kirchen- 
barock 161. nyomán Anton L. Mayer közöl ilyen éneket. Liturgie und Barock. 
Jahrbuch fűr Liturgiewissenschaft XV. no.

* Kapossy: Id. m. II. 290. 1.
8 Mária hét fájdalmáról. Kapossy: Id. m. I. k. 436. 1 
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Kemény köböl vala koporsó nyoszolyád 
Nem hintettek reád rózsát és violát 
Csak a kék csapások s vérző, piros sebek 
Ékíték testedet.

Mily elhagyott valál, óh édes Alkotó!
Nem szóltak harangok, nem volt búcsúztató 
Csak édes jó Anyád, csak ő búcsúztatott 
S Magdolna zokogott.1

A magáramaradt Szent Szűz csendes panaszában, mintha az egyetlen 
fiát vesztett falusi özvegy szavait hallanók. Hiába várja már Szent 
Fiát, aki özvegysége támasza volt. De még most se magára gondol, 
hanem azokért könyörög, akik hívő lélekkel együtt szenvednek vele.

Köszönöm a nagy szerelmet, Vigasztalóm voltál nékem
Mely őrt állott éltem mellett Mindig szántad özvegységem
Jól pihentem, jól nyugodtam Most vagyok csak özvegy árva
Hűvös árnyodban. Sírba vagy zárva.
Nem nyitod meg már ajtómat Az én keblem tőrrel rakva 
Még csak hírt sem hallok rólad Legyen az Ür akaratja.
Kis kertem legszebb virága Míg meglátlak szent hazádban
Elhervadt ága. Szép mennyországban.

Meghalt Fiam, édes vérem 
Szent szívedet arra kérem,
Légy vára a bánkódóknak, 
őre a jóknak.
Enyhítsd búját a világnak 
Kik szenvedni veled vágynak 
S kik tehozzád jönek hittel 
Az égbe vidd fel.2

A XIX. század második fele az ismertetett két típusú éneket hagyta 
a XX. századra. A néptől érzésben és gondolkodásban elszakadt falusi 
értelmiség, beleértve a papokat is, akik között egyre nagyobb tért 
hódított az asszimilált elem —  ad absurdum vezette az almanachlírához 
kapcsolódó irányt, míg addig jutott, hogy országszerte énekelték Szép 
Ernő ^Imádságát* és a Balázs Árpád nótára emlékeztető3 dalokat. 
A népivé vált barokk éneket a templomon kívüli magán-ájtatosságok, 
vallásos szokások mentették át ezen a korszakon, amit Járosy Dezső, 
a századelei egyházzenei állapotok legalaposabb ismerője az egyházi 
zene nihilizmusának nevezett, napjainkig, amikor az újabb egyházzenei 
irány legértékesebb darabjaiként ismét visszakerültek az egyetemes 
magyar népénekkincsbe.

Petró Sándor.

> Kapossy : Id. m. I. k. 449. I.
2 Kapossy: Id. m. I. k. 404. 1.
* A kifejezés Eckhardt Sándor : Kodály és a magyar népzene cikkéből való 

Magyar Szemle. X X X I. k. 1. sz. (1937. szept.) 75 1.
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