
Györi Benedek

ÓSEINK NAGYBÚJTJE
(Nagybőjt élménye a régi magyar egyházi énekköltészetben)

A magyar kato'likus egyház régi, nyomtatott és kézfratos éne
keskönyveit lapozgató olvasó megrendítő élmény részese. Csodál
kozva, meglepődve látja az énekeknek azt az áradását, amely az
egyházi esztendőt körülömli. Minden ünnepkörnek, minden ünnep
nek és a munkás hétköznapoknak is gazdag énekköltészetük van.
Gazdag, sokszínű: nemcsak anyagában, hanem hangjában is. Tu
dós költők himnuszai, Isten-dicséretei mellett tisztán cseng benne
a magyar nép éneke is, A magyar népé, mely ezt nem mástól ta
nulta, benne a maga szive, lelke csendült áhitatba.

Ha a Kisdy Benedek egri püspök költségén, 1651-ben megje
lent Cantus Catliolicii, s utána az alig negyedszázad multán meg
jelent Szegedy Lénárt féle Cantus Catholicit és a Kájoni féle Can
tionalét átlapozzuk. meglepődve látjuk énekköltészetünk gazdago
dását. A Kiadv-Iéle Cantus óvatos körültekintéssel válogat az
egyház sokszázados himnuszköltészetéből. a régi és új magyar
énekekből, és egymás után következő, de anyagukban alig gya
rapodó kiadásai is hasonló gonddal válogatnak az újból. Szegedy
és Kájoni énekeskönyvei kitárják a kaput. A kéztratos énekes
könyvekben velük haladva és belőlük táplálkozva gazdag ének
kincs alakul ki.

Ezt csak kis részében ismerjük meg; pedig a magyar költé
szet történetének értékes fejezetét kellene megírni róla. A jövő
feladata a gazdag anyag rendezése és egy nagy énekkatJaszter
készítése. Megérdemli a nagy munkát, A magyar lélek áhítatos
perceinek sok nagyszerű emléke lappang az énekes könyvekben.
Sok érték, melyet érdemes volna előásni és bennük őseink áhí
tatán épülni, tőlük tanulni.

•
Nagyböjt idején, a vezeklés lélekvizsgáló napjaiban a regl

magyar énekek igéivel emlékezzünk őseink nagybőjtjéről. Vallá
80S néprajzunk és a régi írások sokat beszélnek arról, hogy né
pünk anagybőjt fegyelmét keményen megtartotta. Minden rendű
rangú magyar kereste a módját, miként valósítsa meg a bűnbá

nat szellemét a magánéletben is ..Ösi, százados hagyományok fe
rvelmező hatása jelentkezett és jelentkezik ma is bőjti szokása
inkban, A középkor szigorú aszkézise egyre halavánvodva, egvre
zsugorodva napjainkig él. Bőjti időben templomban, mag-ánhá
zaknál többet imádkoztak. Együtt, közösen mondották a fájdal
mas olvasót és járták a keresztút stációi t. Mindez bőséges 8.1
~~lmat ~~ú)t?tt, hogy ajkaikon az imádsággal együtt felcsendiil-
Jon a bOJtI enek IS. .

A vezeklésre intő szó már a farsang végén megszólalt, mikor
a karnevál forgataga legrneszebbre sodorta Istentől az embert. Az
ősi haláltánc komor zenéje dübörgött a táncra pezsdítő síp hang
jábau:

171



Kaszás itt földön a halál,
Ki mindenek rendin kaszál.
Erejét mutattya, füveket sZ!f,uudJtya,
Virágokat nem szán, kórókkal egyben hány,
Rajtad halál, jaj virágszál.

(Szegedy: Cantus Catholici.)

De a középkor zordon igéit szelíd hang váltja fel. Feleseudül
a szívbemarkoló ének: Jézus panaszkodik banös ellen.

Ah hol voltál, hol mulatoztál,
Hogy ily későn érkeztél,
Hol lakoztál, hol állottál,
Hogy eddig is élhettél.
Ne bujdo,ssál szivem immár,
Mert már/régen óhajt éppen,
Te is soha ne késsél.

És Jézus hívó szavára meglágyul a bűnös szív:

Szerelmesem én kegyesem.
Tied legyek egészen,
Én Jézusom, egy reményem,
Uralkodjál szivemben.
Neked adom, amim vagyon,
Én életemnek rendjében.
Tied vagyok, miglen élek,
Ú gy végső ítéletben. Amen.

(Paksi György énekeskönyve.;

A farsangvég tobzódásában meghallotta a jóra intő csenge-
tvű szavát és hamvazószerdán odatérdelt az oltár elé.

Feiem. hamúval meg hintem,
[j!lY lelkem jóra intem.
Mert mihelyt vétkekbe léptem,
Mindjárt hamuvá lettem.
Már penitenciát tartok,
Tűled kegyelmet várok.

(Szegedy: Cantus Cathotici.)

Bűneinkért vezekelni és a szenvedő Krisztusra emlékezni, ez
most a feladat. A bűnös lélek bocsánatért esedezik és gyarlósá
g-ának alacsony voltából tekint fel a keresztre, Krisztus hét se
bére, gyötrelmére, halálára és a kereszt alatt álló Szűz Anyára.
Nem véletlen az, 'hogy az egyes énekeskönyvek élén három ősi
latin himnusz és fordítása áll. Ismerte ezeket a magyar kódex
irodalom is. Az első Colonna Aegidius hóra-éneke: Az Atyának
bölcsessége. Krisztus szenvedéseinek sommázása ez az ének, em
lékeztető, hogy a nap minden órájában Róla elmélkedjünk. A
Megf'eszftettről, kinek szent sebeit Szent Bernút szavaiva1 kőszön ti



,l második ének:

tJdvözlégy világ váltója,
tJdvösségnek megadója,
Keresztedre fel hágnia
Kivánok, tudod mi oka.
Add Jézusom szerelmedet,
Szerelmedért megholtodat.

(Cantus Catholici, 1651.)

A kereszt árnyékában pedig meglátja a keserves Anyát és
.Jacopone da Todi Stabat Materének szavaiva! kéri:

Add, hogy 8zivem ielaeriedien,
Jézus szerelmét6l égjen,
Hogy néki kegyeskedgyem.

(Cantus Catholici, 1651.)

E három ősi himnusz fordítása nyomán zúg fel a magyar'
11agyböjt sokszőlamú éneke. S ez az ének teli van annak megval
Iásával, hogy Istent mélységes hódolat' illeti egyszülött Fiának
megváltó kereszthaláláért. .

Dicséretet mondjunk Úr Istennek.
És {j fiának Christusnak,
Ki minket szent haliílá'Val,
Megválta vére hullásával,
JpZHS irgalmazz nekünk,
ChriStU8 kegyelmezz nekünk,
Úr.Isten hallgas.~.meg minket,
ldvezitőnk idvezit.~ minket.

(Kájoni János: Cantionale.}

Sok ezekben az énekekben az epikus elem. Gyakran néhány
rövid versszakba tömörítikJézus életét. szenvedéseit, máskor hosz
szan, bőbeszédűerr mondják el Jézus passióját. De a bűnbánó lé·
lek könnyes Iírája ott bujkál az epikus sorokban. Gyakran ez adja
meg az énekek sajátos népi zamatát. önkéntelenül az ismeretlen
szerzőkregondolunk: a papban szűkölködőrégi magyar falvak os
kola mestereire, vagy a faluval imádkozó. a falvekat.búcsúra ve"
zető szeutamberekre. Arcvonásaikat elmosta az idö., nevüket nem'
mutatják, nem hivalkodnak vele a sorok kezdőbetűi,hangjuk is
belevész a magyar nép áhítatos énekébe. l!..'uekükböl nem ők
szólnak többé,' a magyar nép költészetének hangja ez. Mennyi
szépség villan felénk abból az énekből. melyben az énekes Krisz
tus szavaival rajzolja mega sajátos "Ecce Homo" portrét.

No földnek minden népei,
Égnek dicsőűlt seregi,
Emberek, s minden állatok,
.Jeriek ide hol kik vadtok.

Sir én rajtam az hegy és völf/1/,
Megindult helyéből a föld.
Kősziklák meg repedeenek;
E szörny1J, dolgon rettegnek.
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lZ", vagyok az Isten fia,
Kit Atya újjal muiaia,
Amaz áldott szent Messiá~'1,

Ki által Zött a megváltás.

Oh Adám bűnös fiai,
Hogy nem tudtok engem szdnn»,
Kínomat, hogy nézhetitek,
Hogy nem esik me.q «zioetek.

Sirat engem a nap és hold.
Nem szenvedheti kinomot,
Orcáját homály bé fogta,
Teremtőjét az is szánja.

Sírnak a tenyes csilla.gok,
Mert szenved teremtő urok.
Vagyon széllyel bolyongások,
Mert nincsen igaz.qatójok.

(Kájoni János: CantiOtWle.~

Még nem márték le a hatást, melyet nyomtatott énekesköny
veink a vallásos népköltészetre gyakoroltak. Pedig ez a hatás
nagy, különösen a belső formában, a hangban és az énekben meg
rajzolt helyzetben figyelhetjük meg. Itt is megmutatkozik az 3
gyengéd líraiság, mely az énekek hangját oly érzelmesen meleggé
kszi. Ime egy szép példa: a fájdalmas Szűz Anya megrendítő
hangját milyen egyénien, mennyire népünk nyelvén szólaltatja
meg ez az ének:

Piros szép klárisom, édes ártatlanom,
Te voltál éltemben minden vigasságom,
Nem vala mindaddig bánatom, s fájdalmom,
Valamíg előttem 1)oltál fénye .s napom.

Sírjatok angyalok, mert íme látjátok,
Sok kínokban megholt mennyei uratok,
Gyászban bé öltözött tündöklő csillagok,
Egek, bé burítva sötétes homálytok-

Csöndesen ragyogó fényes nap sugárút,
Ma gyászban buriisa; ne mutase« magát.
Holdvilág szomorúan fordítsa homályát,
Mert íme ?neyölték ez világnak urát.

(Paksi György énekest«mY1,e.J'

A régi magyar nagybőjt költészete a nagyhéten találja meg
II legmegrázóbb hangjait. A passiók mellett zengenek az ősi him
nuszok, a Vexilla regis, az Ave dulcis Mater Christi és a Gloria,
laUB et hontJr tibi sit fordításai és fájdalmas fenséggel felzúgnak
á Lamentati6k is. S amikor a szertartások komor pompája meg-
engedi, felcsendül a 'nép éneke is:

Fakadgy meg én szemem hulló könnyeiddel.
Aradgy meg bús szivem folyó vizeiddel.
Epedgy meu én lelkem sok keserf1séggel,
Az élet halálán halj meg gyötrelemmel.

Mert ímé miképpen mindeneknek ura,
Kinek nap udvarán volt előbb sátora,
Az eget és földet. bé lepte tábora,
Mezítelen testtel jutott kereszt fára.
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Ég ékességének borítva személye,
Mennybéli szép napnak mely homályos fénye.
Föld épitőjének elfogyott ereje,
Istennek kénok közt, nincsen dicsősége.

Fogyatkozás nyilván támadott az napban,
Mert vérré változott világosságában,
Szép Phebus is nincsen előbbi ragyában,
Dicsőségnek ura, mert van gyalázatban.

Drága sebeiből foly lelkünknek dija.,
És idvösségünknek kicsorog adója,
Isten tagaiból jő vétkünknek soldia,
Mellyel szeni Atyánknak haragját meg oldja.

Sebeidben Uram legyen szivem iéseke,
Bujdosó lelkemnek benned reménysége,
Értem vett kénodban vétkem fizetése,
jlöldi. rabságomnak bizodalmas kéncse.

Kezed forrásiban, adgyad erőt nyerjek,
Tövis koronádból életet hadd vegyek.
Oldaladban Uram erős várat Ieliek,
Véredből lelkemnek feredőt készítsek.

(Kájoni Jénos: Canfi()tl.(lJ.3.)

Ez az ének oda vezet, ahol a nagypénteki misstéríumok, a pas
siójátékok születtek: a régi magyar iskolához. Költője latin aukto
rokon pallérozott diák poéta lehetett, s új hanggal gazdagította
a nagybőjti kórust, me ly mindig hittel hirdette:

I mádgyuk az I siennek teseitett szent fiát,
És elménkben hordozzuk értünk meg holt bárányát.
Men e szeni test nagy jót szereeit,
És életet az ő benne hivőknek.

(Kájoni János: Cantionak.)
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