
jéről azonban a kézirat elejére beragasztott kis latin nyelvű cédula tájé
koztat, ezt Stoll Béla hivatkozott bibliográfiájában csak rövidíve találjuk.
A bejegyzés teljes szövege a következő: Ad omnipotentis Dei Gloriam Mariae
Magnae Matris Honorem ac S. Patris N. Francisci Venerationem Anno 1821
Litaniae Solemnes ad Majorem Dei Gloriam ulterius promovendam collec
tae et pro usu P. F. M. in Ven. Conv. J. Beréniensi Ad SS. Nemen Jesu
conscriptae Anno 1821.

A P. F. M. monogram mögött Pater Mlinarik Ferenc ferences atya
(1780-1848) rejtőzik. A váci születésű ifjú 17g6-ban öltözött be a szalvato
riánus tartomány tagjaként Szent Ferenc ruhájába. Jászberényben a Jézus
Szent Nevéről nevezett franciskánus kolostorban működött hosszú éveken
át mirnt kántor, énektanár, a rendi direktórium szerkesztője, a laikus test
vérek gyóntatója. Kéziratunkat a jászberényi ferences templom kórusán
használta egészen haláláig, 1848. április 30-ig.

A több kéz írta manuscriptum, melynek összeállítását előtte kezdték
meg, és talán halála után is folytatták, mint láttuk, nemcsak templomi, ha
nem világi célokra is szolgált, legértékesebb darabjainak, a táncdallamok
nak bizonysága szerint. Maga komponálta-e az ismeretlen lejegyző. vagy
másolta, nem dönthető el. Szolgálhatott még a kézirat betlehemes énekek
betanítására is, esetleg kántálóként, mint a Csordapásztorok többszörös és
a Királyoknak Királyának beírása bizonyítja. Hogy orgonapartitúrán kívül
prelúdiumos könyvként is használatos volt, felesleges is megjegyeznünk.
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Fátyol

Nincs nap. Nincs hold.
És nincs gyerekkor.
És főként föld nincs. ;Anyaföld.

Nincs koporsó és nincs haza.
Nincs bölcső és nincs megvetett ágy,
fejünk alá igazított halál.

Tűhegyen forog, ami él,
s a mi békénk, az se egyéb,
mint egy lekonyult szárny, mely ráalél,
mint egy levetett, vagy le se vetett
menyasszonyfátyol ájul rá a szögre.

Fityeg.

Fityegünk.

Temetőnk sincs.

Kopogtatás -

Aludtunk. Almomban fa voltam,
majd semmi, majd egy olyan kisgyerek,
ki kopogtat egy felnőtt ajtaján.

Közben te is fa voltál. Gyerekszoknya.
Nem ajtó. Kopogtatás. Kopogás.
Együtt kopogtunk. Azt már nem tudom.
hogy ugyanazon ajtón? Ami biztos:
ilyen lehet egy kerub verdesése.

19'10. december 22.

Rühes ebek, vérzünk a párnán.
Gyönyörűek vagyunk.
Azután csak ügyetlenek
és halhatatlanok.
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