
"BŰN ÉS JÖCSELEKEDET?" Winkler "kilógott a sorból", Ezt rossz néven vet
ték tőle. Miért saját pénzén építtetett templomokat? A földesurak kötelessége,
hogy alattvalóik részére megépítsék Isten házát. A papok Ieltételezték róla, hogy
paptársai megszégvenítése volt a célja: pedig ellenkezőleg: "azt az általánosan el
terjedt véleményt akartam megváltoztatni. hogy a papok mind pénzéhesek, kap
zsiak és harácsolók". Csendesen csak plébániája históriájának panaszkodott: .,Ne
kem elég, hogy Isten segítségemre van törekvéseim megvalósításában. Az emberek
gondoljanak, amit akarnak, nem keresem dicséretüket, inkább megvetésüket."

Tíz évvel később már kis keserűséget vélünk szavaiból kihallani: "Istenem,
hát bűn a te dicsőségedre és a közjó javára jót tenni? Ha jövedelmemet laikus
cimborák megvendégelésére. kártvacsatákra, kockaiátékra fordítanám. ha lakáso
mat újabb és újabb színekkel klfostetném, és vég,ül, ha Krisztus örökségét roko
naim gazdagításéra használnám. kedves lennék paptársaim előtt. Ha ők Se tet
ték volna míndezt, nom lenne a papi állás és hivatás megvetés tárgya! így van:
egy gooosztev{) könnyebben talál védelmezőre, mint a jótevő' De azért időközben

teljesen elmúlt a keserüségem."
Sokat zaklatták, honnan van a pénze sok alkotására? A legképtelenebb fel

tételezésekkel álltak elő. meg is ráualmazták, Esztcrházv Pál püspök is faggatta.
..Felelet helvett újammal az ég felé mutattam. Mert Isten a tanúm. amit eddig
Isten dic,.ős",gére'költöttom. nem gazdag katonatiszttől. még kevésbé az ördög
től szeréztem. nem is találtam kincset a földben, hanem minden egyházi javadal
mamból származott és Isten áldása volt rajta."

A pALYA VÉGE. 1805 májusában először, novemberében másodszor esett el
szobájában. Valószínűleg csípőficammal került ágyba, melyből már soha nem is
kelt fel. "Most ballábam is rettenetesen fáj, de megcsókolom mankóímat, Uram.
Eddig segítségeddel vidáman fogadtam a fájdalmakat; növeld öket, csak ne hagy
jon el kegyelmed," "Alig van reményem, hogy egészségem egészen helyreálljon
és újra oltárhoz léphetek. Egyedül már fel sem tudok öltözni ... Kimondhatatlan
keserűséget okoz, hogy mindenféle szelgálatok elvégzésére házvezetőnöm segítsé
gét kr-ll igénybe vennem. Szakadátí plébános koromban ez a - fordításban közölt
- felimt volt hálószobám ajtaján: Éva, te világra hoztál ugyan engemet. / Al
talad a Paradicsom mégis elveszett. / Jobb itt azért, hogy ha maradsz kívül re
kesztve, / Semhogy kitegyenek majd szégyenszemre."

Kimondhatatlan vágy fogta el, hogy mísézhessen, Ezért Rómához fordult en
gedélyért, hogy ülve mísézhessen. De a Szeritszék akkoriban Napóleonnal volt (,1
foglalva és levelére nem érkezett válasz, A misézésen kívül miridenben ellátta
híveit: hordszéken a templomba vitette magát. Mise előtt és után elmondta prédi
kációját, A templomban is, szobájában is sokat gyóntatott, levelezett a kaposvári
iskola ügyében, vezette az ispita építését és közben készült a halálra. Eladta ezüst
nernúit. hogy az asztalosmunkát kitizethcsse, Jeiosztogatta német nyelvű könyveit hí
vei közt, mcacsinúltatta sírfeliratát a gödrei templom részére, ahová végrendelete
szet-int temetkezni akart és a kaposvári kórház kápolnája számára, ahová szívét
kellett temetni. 1810. március 2-án meghalt.

Gyógyszerész barátjához intézett egyik levelében így írt: "Aldott legyen Is
ten szont neve! Az ő segítségével véghezvittem, amit nagy emberek szoktak. De
ilyen kegyelemre nem voltam méltó."

VOLLY ISTVÁN

II IYII. SZÁZaD ÉNEKELT DallDMal
Vigyázó szemót veti a kis síkságra Liptóújvár. Közelében kicsíny dombok, azok

rnögött rejtőzik Hibbe, sok szép álom ébresztője és temetője. Mindkettő a Balas
siak családi fészke volt. Hirtelen szökkennek fel hátrébb a Magas Tátra láncolatai,
elöl áll a süvegalakú Kriván. Azon túl már Lengyelország felé vezet a hegyi út...

Amíkor a jó szagú, virágos hegyi legelőkön keresztül Hibbe felé ballagott a
halottvivő szekér, rajta fekete koporsó Balassi Bálint csonkolt testével, - véget
ért nemcsak első költőnk istenes és szerelmcs énekeinek megrázó sorozata, hanem
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egyben a XVI. század énekeinek, dallamainak története is. Balassi tanítványa, el
siratója és költészetének követője, Rimay János már a beköszöntő új század .mot
to"-ját énekli:

Ö s2Jegény megromLott s elfogyott. magyar nép,
Vitézséggel nevelt hírrel v·agy igen szép:
Kár, hogy tartatot úgy mint senyvredendő kép,
Előmenetedl1e nincs regy uuui is ép.

(Ad notam: Légyen jó idő)

Ilimavnak a XVII. századot megnyitó énekét énekelni ma már nem tudjuk,
mert jelzett dallama nem 'került elő, mondanivalóját azonban visszhangozzák a
kuruc nemesi énekek, a Rákóczi nótán át - ideszámítva Lancsics Bonifác pannon
halmi szerzetes "Boldogasszony anyánk" énekszövegét is - egészen Kölcsey Fe
renc Himnuszáig. Közel másfél évszázad hazafias nagy énekei ebben a hangvé
telben születtek,

Milyenek voltak hát a sötét színekben induló XVII. század énekelt dallamai?
Mit zengtek a templomokban és a végvárak alján, a kocsmákban és a lakodalmas
szokások keretében? Egyáltalán mílyen körűlmények között szólalhatott meg "han
gos énekléssel" a három részre szakadt ország "elfogyott magyar népe", a mene
külőknek oltalmat kínáló Felvidéken, a megriasztott Erdélyben, vagy a tőröktől

tartósan megszállt Duna, Tisza, Dráva és Száva tájain, ahol esténként Allah di
cséretét zümmögte a müezzín, és a karcsú rninaret tövében - talán éppen régi
katolíkus templomainkban - a török férfiak hajlongtak az ímaszőnyegen, ha
ugyan nem raboltak valahol... így hát a magyar énekszó leginkább csak a Fel
vidéken és Erdélyben szólhatott és hagyhatott nyomokat.

Papp GéZJa hosszú évtizedeken át kutatott csendben és kítartóan, Még a hábo
rú kegyetlen éveiben is megragadott mínden kínálkozó alkalmat, bújta a könyv
tárakat, öreg templomok kórusaít, kolostorok rejtekeit, kereste a kallódó kézlrato
kat, pusztuló nyomtatványokat, színte egy ernberöltőt töltött el mindezzel. Sőt fi
gyelte az 1930-as évektől kezdve kibontakozó népének gyűjtéseinkcet is, Néha ép
pen a gyűjtésekkel összehasonlítva tudta helyesen megfejteni a régi, gyakran több
értelmű kótajeleket. a kódexek betűjeles dallamrögzítéselt, melyek így is, úgy is
olvashatók, értelmezhetők, és ilyenkor d ön VS adatot kínált a néphagyományban
máig megőrzött dallamkép.

Bejárta közben a Felvidéket, Erdélyt, tárgyalt a Délvidék kutatóival, majd át
lépve a magyarlakta területeket, különösen Csehszlovákiában és Lengyelország
ban végzett önálló, újszerű kutatásokat. Felkutatta, hogy hol rejtőznek még egy
korú magyar dallamok, és kinyomozta azt is, hogy a nyilvánvalóan nem magyar
eredetű dallamok míkor és rnerről-honnan vándorolhattak hazánkba. Balassi egy
kori lengyelországi útjain járva, néha meglepő felfedezésekre jutott. Mélyen 0016
ásott a múltba, és a messzíre ágazó utakon is kitartóan követte a XVII. század
énekelt dallamainak életét.

A dallamok életén túl beszél az éneklő népről is, a földet túró, erdőt irtogató
parasztokról. a városalapító iparosokról és bányászokról. a betűt és éneket tanító
szerzetesekről, a katonáskodó és tűztől, víztől, ellenségtől gyakorta menekülő köz
népről. Korfestő leírásai meglepően gazdagok és színesek, például "Az ének szerepe
a ~YII. század magyar társadalmában", vagy "Az idegen hatások társadalmi hát
tere.

Dallamgyűjtését 1970-ben lezárta, illetve közreadta az Akadémiai Kiadó gon
dozásában. 360 dallamot tett az asztalunkra. Száz év 360 dallamát, sőt némelyiket
több változatban is szerepelteti, a, b, c jelzéssel. Sok vagy kevés-e ez a dallam
mermyiség? Érdekes számvetést tehetünk. Arányosan elosztva a 360 dallamot, az
évszázad minden századik napján született itthon, vagy érkezett külföldről egy
egy dallam az éneklő magyar nép használatára. Ilyenképpen gazdagodott tehát
énekkincsünk, vagy úgy is mondhatjuk, ennyit bírt befogadni a közösség, ennyire
volt igény.

Vajon hány érkezett külf6ldr:őlés hány született itthon?
Cseh, illetve szlovák eredetű 71 dallam, német forrásokban bukkan fel 57, len

gyel eredetű 8, és ez idáig felderítetlen nemzetiségű 12 dallam, végül talán a ha
zai gregorián gyakorlatból fakad 3 dallam. Idegen gyűjteményekből eredő dalla
maink száma tehát 151, azaz 46%. Mondhatjuk úgy is, hogy miriden kétszázarlik
napon bejött egy idegen dallam az országba. Minden kétszázadile napon
pedig idehaza született egy maradandó értékű dallarnunk. Igaz, ezek közott
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is vannak külföldí példára készültek. Ilyenek a nyugati metríkus ritmusúak. a
jambikus, a trocheíkus, a jónikus, a distichont vagy asapphikus ritmust, formát
mutatók, továbbá a kor divatos tánczenéjét "lekoppintó" dallamok, divatos volt ak
kortájt a gagliarda és több "lengyel tánc". Ezekkel együtt már körülbelül 230-ra
emelkedik idegen jellegű dallamaínk száma, azaz 71%. Marad tehát 29%, mely sem
miféle idegen hatást nem mutató magyar dallam, a dallamok egyharmada, vagyis
a tiszta magyar dallamok száma "csak" DO. Száz, évre arányosan elosztva alig több
évente egy-kettőnél. Bizonyos, hogy jóval több született és élt, de nem jegyezte
föl senki. Mert régi (és rossz l) szokás, hogy nem a legnépszerűbb dallamokat jegy
zik fel a kortársak, nem azt, amit mindenkí tud, hanem inkább azt, amit tanulni,
ismételgetni kell, ami még nem, vagy ami már nem a legnépszerűbb.

A XVII. századbeli "énel,elt dallamok" gyűjteményének szerkesztője igen he
lyesen rámutat a besorolt dallamok népszerűségére is. A besorolásban elöl vannak
a két- és háromsoros dallarnformák. Ezek száma nem. sok. Azután következik a
dallamok zöme, a négysoros formák. Végül ismét a ritkaságszámba menő öt-, hat-,
vagy hétsoros daltormák. Ezeken belül előbb állnak a kisebb szótagszámúak,

Papp Géza besorolásában az 1. számú dallam minket különösképpen meleg
érzéssel önt el, ez a "Csordapásztorok, .." Kétsorossága míatt került ide 2xll szó
tagos sorokkal. Ma már négysorosnak érezzük. legalább is mi, népdalgyűjtők, 5/6,
5/0 szótaggal. Papp Géza feltevése szcrint talán f'éldallarn, melynek a másik fe~

le valamikor megvolt, de a nép száján elenyészett. Talán szerzetes költő műve, és
nusztértum (betlehemes) játék volt, talán gregorián dallamok hatására keletkezett?
Mindez persze feltevés. De ami megmaradt belöle - XVII. századi és későbbi

kótában - és az élő népzenében -, az azután annál gazdagabban elöntötte a
magyar falvakat és városokat, nunden magyarlakta tájon virágzik évszázadok óta.
Papp Gé'/'a gondossága folytán táblázatba foglalva látjuk régi írásbeli alakjait, 1651
ből, 1774-böl, 1797, J8Z2-ből, 1855-ből, majd a mai népénekgyűjtésekbőlKaszonújfalu
ból 1912-ből, Esztergomból 1936-ból és Pusztakamarásról 1945-ből. Egy táblázat
ban bemutatja 16 dallamváltozatát az Alf'öldről, ez fríg, mirÍtaz 1651. évi feljegy
zés, egy másik táblázatban pedig II dór változatát láthatjuk Erdélyből. Ezeket
nevezzük mí "alföldi tipusnak" és "erdélyi tipusnak", és van "dunántúli típus"
js, de ezt Papp Géza nem közlí, mivel ez a harmadik dallam már dúr és tánc
ritmusú, későbbi században kapcsolódhatott a "CsOT'dapásztorok" szöveghez,

A XVII. században - az eddigi adatok szerint - csak a század derekán jelent
meg az első kótás énekgyűjtemény, Szőlősy Benedek jezsuita' szerzetes műve, egy
ben az első katolikus kótás énekkönyv ,a Cantus Catholici, összesen 200 dallam,
litánia van benne. Büszke lehet rá a katollkus kótakiadás, mert ez egyben a szá
zad legjobb hangjegynyomtatványa is. A lőcsei Brewer-nyomdában készült, 1651
ben. Szinte megható, hogyan kerülhetett bele a Csordapásztorok! A kötet végén van
nak a híresebb karácsonyi dallamok, míntha későn érkeztek volna a szerkesz
tő kezéhez; és így csak a "Fü~gelékbe" kerülhettek. Mi lehetett az oka? Talán az,
hogy a török által megszállt területen élt az "alföldi típus" már akkor is, és onnan
csak megkésve hozhatta át a "határon" a század valamelyik "népénekgyűjtője",

hogy kínyomtassák ezt is az első katolíkus népénektárban,
Ebből a századból maradtak ránk az iskoladrámák. a népi játékok legrégibb

szöveg, és dallamemlékei is, így a "Szentendrei Teátrum" keretében 1969-ben si
keresen felújított DúsgazcLag játék vagy Comíoo Tmgedta, az újévi, Balázs- és Ger
gely-napi köszöntök. A népies színjátszás műfajai közül kétségkívül legnépszerűbb

volt már ekkor is az, amit ma "betlehemes játék" néven ismerünk, és a "Nagy
karácsony éccakája", melyet zeneakadémíaí és operaházi előadásokon száz és ezer
g,Vermekszereplővel újítottunk fel.

Ebben a században tűrinek föl azok a formai jelenségek is már kótába fog
lalva, amelyek azóta a magyar népzenében mint "új stílus" ismeretesek. Ilyen a
.visszatéréses forma" és a "kvint transzpozícíó." Papp Géza írja: "A visszatéréses
dallamrormálásra való hajlam egyes esetekben idegen eredetű dallamok hazai va
riúnsam is kimutatható. Az európad zenokultúrában már régóta ismert dallamtor
máiasi elvet - az első sornak kvinttel magasabban való megismétlését és végül
visszatérését - főleg cseh mínták alapján, elsősorban a gyülekezeti ének közvetí
tette széles néprétegekhez." (Papp Géza kandidátusi értekezésének tézisei, 1971.
január 13.)

Az 1608. évi 13. törvénycikk kimondja, hogy a városok - a német lakosság
tiltakozása ellenére is - fogadják be a magyart, a menekülő németet és a szlá
vot. A XVII. századi magyarság hasonlóképpen fogadja be a feléje áramló euró-
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pai dallamokat, dallam-formákat, stílusokat, hangsorokat. hogy gazdagítsa a jövőt.

A századvég kuruc költészetében például feltűnőerr jelentkezile a frig egyházi hang
nem és zárlat. A XVII. század énekelt dallamainak sora az 1704-ik évvel zárul.
Bizonyos okok miatt ebből az évből még van besorolt dallam. Ekkor áll Rákóczi
csillaga legmagasabban ...

Amikor néhány száz példányban megjelenik egy ilyen ragyogó, tanulságos
gyűjtemény, elgcmdolkozik az ember. Vajon hány falusi énekrnester, lelkész, tanító
kezébe juthat el a 740 oldalas könyv? Legalább egy-két példányt kellene faluról fa
lura küldeni, bstekíntésre. Nézzenek bele, okuljanak belőle, talán ráismernek mai
élő népénekeinkre, sőt táncdallamokra is, mert ha jó a dallam - ha egyszer meg
hódította a szíveket -, meglepően tartósan köztünk marad. Nemcsak összeköt
bennünket a múlttal, az ösökkel, a tájjal, hanern frissítheti. szfnezhetí még a mai
életünket is.

SZÍJ REZSŐ

I VOLT PÁPIII "K OLL~ GIUM"
Erdélyben a nagyenyedi ősi magyar kollégium alapftásának 350 éves
évfordulóját országos máretekben ünnepelték meg. Nálunk a Sá·
rospataki Örl'gdiákok emlékeztek meg az enyedi lwllégiumról. 
1971. június 26-27-én a pápai öregdiákok I<i'ln"pos országos nagyta
lálkozót rendeztek Pápán, volt föiskolájul< alapitásának 440. évfor
dulója alkalrnaból, Ebből kiindulva Pápa városa jubileumi évet
rendezett, amelynek szarnos eseménye Impesolódott a Föisl<ola tör·
ténetéhez, 1972. Június ts-án.. a záróünnepségell Goszrorry! János Ini ...
miszterheiyettes hejelent"Ue, hogy a jelenlegi PetőfI-gimnázium jog·
utódja a volt pápai koll~giulnnr:.k, az Islr ota pedig kőteles ápoln! an
nak értékál!ó hagyományait.

A pápai Főiskolát, régies elnevezéssel: kollégíurnot 1531-ben alaprtolták, bár
erre nézve korábbi adatokkal is rendelkezünk. Hogy mindhárorn nagy nevű és tör
ténelmi jelentőségű kollégium - a pápai, sárospataki és debreceni közül ez a
legősibb alapítású. ezt soha senki kétségbe nem vonta, pedig lett volna rá mód
elégszer. De ez tulajdonképpen nem is lényeges, rnert hiszen egy iskola értéke nem
évszázadokkal méremdő, hanem a falai közott folyt munkával, ct belőle kik.e; ülő

emberanyaggal, amennyiben annak szellemi, jellembeli színvon.ua az iskola ér
deme is.

A pápai kollégium története élesen kűlönböz.ik mínden más hazai főiskola tör
ténetétől. Földrajzi helyzete határozta meg a sorsát. A Dunántúlnak tekintélyes
része török uralom alá került, nem sokkal Buda elfoglalása után, bár a török
már 15Z9-ben is és 1533-ban is igen súlyos veszteségeket okozott a közép-kelet
dunántúli magyarságnak. ami káros következményeit éreztette az iskolát fenntartó
Pápa városával is. A megmaradt részeken Pázmány 1630-l'a áttérítette a reformá
tus Iőurakat, sőt a luteránusokat is, aminek következtében Nyugat-Dunántúl fo
kozatosan németté vált, jelentős .területeket vendekkel és nérnetekkel telepítet
tek be.

1626-tól kezdve 1782-ig a pápai kollégium az ellenreformációs időkben és Bécs
torkában mint törékeny hajó tartotta fönn magát úgy, ahogy főúri és köznemesi
támogatóktól teljesen megfosztva, magát fönntarthatta. I-lisz még a magyar élet
reneszánszát jelentő 1867-1944-ig terjedő korszakban is mindössze 200 ezer lel
ket számláló egyházkerület alkotta fenntartása alapját, összesen sem több. legföl
jebb 50-60 ezer család, s természetesen számbajöhető anyagi források (földbirtok)
nélkül. Nem részletezhetjük, milyen következményekkel járt az ellenreformá
ció a pápai kollégiumban. A Kortárs 1972. szeptemberi és októberi számában Mol
dova Györgynek megjelent egy regénye Negyven prédikátor címmel. Ennek a re
génynek alcíme: Kocsi-Csergő Bálint feljegyzései ... Ez a regény a magyar gálya
rabokról szól, központban Séllyei Istvánnal, a pápai kollégium volt rektor-profesz
szorával, magával Kocsi-Csergő Bálint rektorral. utóbbinak nyomtatásban megje-
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