
rnolyabban veszi a valóságot, mintsem
hogy intellektuális szőrszá<lh8SOl'tatássá

alaesonyítsa. Az alázatnak nevezett fel
ismerés megilletődött csöndben, nyugta
lan keresésből fakadó elkötelezettséggel,
szigorú fegyelemből keletkező szabad
sággal jár együtt. Ezek a fogalmak nem
zárják ki egymást, hanem dialektikus
egységet képeznek. Harmóniában, böl
csességben, szeretetben virágoznak ki.·
EbbŐl a másik ember, az úgynevezett
"világ" szolgálata következik.

A felszabadítás tehát elsősorban -.
praxis. Az igazi tekintély, amelynek

nincsen szüksége erőszak-hatalomra. a
megélt, emberekben megvalósult teljes
egység - írja a sri lankai jezsuita Pieris.

Mondanívalóiának eredetísése mellett
A. Pieris tanulmánya jól ilíuszbrália,
hogv a "reáUs teológia" is mennvíre
füg.g attól a környezettől, amelyben
művehk. Különben nem is lehetne dél
-amerikai. vagy - ez esetben - ázsiai
változatáról beszélni. Mellékesen, de
nem lekícsínvítve, ez a teológia az em
bert. a ma éCő embert és társadalmát
igyekszik szolgálni,

. HEGED(JS LAJOS

Karácsonyi vers a XVII. századboZ
Az Országos SZIéc'hé!1yi Könyvtár még nem rendezett kéziratgyŰjteménYében buk
kantunk rá egy XVII. századból származó, vallásos verseket tartalmazó. meg-
viselt könyvre. •

A könyvet Ernyey József (1869-194Q) 22 dobozos. még fel nem tárt kéziratai
között, a XVII. számú (Fond/75) faszcikulusmban leltük. Ernyey József a Magyar
Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményének könyvtáros óre volt. később az éremtár
igazgatója, végül az Országos Természetbudományi vMúzeum első főigazgatója. A
gyógyszerészi pályát választotta. de már fiatal korában inkább a, szakma története.
mínt gyqk.orlata érdekelte. A levéltárakat böngészve kapott kedvet történeti mun
kák írásához. Megírta Magyarország összes váraínak, továbbá a Majténvi család
hístóríáját; Néprajzi és nyelvészeti kutatásokat is folytatott. Karsai Géza bencés
szerzetessel együtt kiadták :az egy-egy tájegységre jellemző népi színjátékok tör
ténejét. :&bben ismertették a betlehemes, karácsonyi és a húsvéti naiv paraszti elő

adásokat is.
Ernyey József halála után az Országos Széchenyi Könyvtárbart körülbelül 40

doboz, a Néprajzi Múzeumban 5. az Országos TermészettudománYi Múzeum nő
vénytárának anyagában 28 köteg kiéZÍJrat-hagyatéka maradt ránk. Elképzelhető.

hogy gyűjteményeiben nemcsak egykort forrásanyagokart találunk munkáihoz, ha
nem igen értékes, még fel nem dolgozott kéziratokat iS.

. A kezünkbe került bőrkötésű könyv belső oldalán elmosódott írást láthatunk:
"Egyházi énekek 1645". A belső hátoldaIon pedig a következő bejegyzést: "Csiz
már Andr~ (és felesége) Kovács Terézé".

A s:zövegal'Nl is példa, hogy az állatJtenyésztéssel, földműveléssel foglalkozó
emberek mílyen közvetlenséggel, egyszerűséggel fogadmazták és írták le a Jézus
születéséről szóló verseket.:A gondos, 5~, olvasható írás népünk akkori beszéd
formáját, ·kifejezésedt őm.

A régi nyelvezetű - és ma nehezen érthető - szövegből kiragadtunk néhány
sort,· melyből a nyáját legeltető. álíatát, földjét szerető ember vallásos áhítata su
gárzik. A vers mai ssönassnáíatra átílI"va így hangzik:

Hej, pászt()TOk, menjetek frissen a városba.
láttok eau g'Uermeket a jászolban.
HaUod, pajtás. 'Új hir1n01ldást jelent e fJn'lles csillag.
amely a fejünk felett villan.
Kellj fel, földes (földműves). nem ha;nlJlkor. hanem most
menj el a nyájhoz, honnét kövér báránykát hozz..
Tudjad. Jankó, II Megváltó, aki született jászolban.
Betlehemi (szegény) istállóban.
Te is. Dóra, készülj 'Útra, téa'U kosaradba gomolyát.
és mellé szép irós va;acskát.
Tehát menjünk, már ne késsünk. a Jézus üdvözlésére.
Szent anyja köszéhltésére.
Tehát menjünk.
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Csak következtetni lehet, hogy a vers leíróí valószínűleg birkapásztorok voltak.
akik bajukban védőszentjükhöz, Szent Vendelhez fohászkodtak közvetítésért.

A körillbej ill 200 oldalas könyv kézírása az utolsó tíz-húsz oldalon rnegváltozík,
itt más tintával és betűkkel találkozhatunk.

Az írás, szövege után ítélve, későbbi időből származhat, mert Ernyey Józse!
kéziratgyűjteményében a könyv egy borítékban volt. melyre a tudós polihisztor
ezeket a' szavakat írta: "Vásároltam l890-ben - Egyházi énekek XVII. szd."
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Más lapokon ezt olvashatjuk:
Igen halhatatlan Dolog ez valoban. mellll még soha nem is
tőrtént Országunkba, Rf' Amit hallék pajtásomtol,
A mezőben, hOOll született" e(J1/ kis gllermek Betlehemben.
Nagll ÖTihn nap támadot, mert egy királu származot az éje l
az éjel eDY szép
minekünk minekünk mai napon adatot.
Megnyiltak már az egek harmatoznak a földek a fölszeg földre
el jön az lsten Fia bil1J,Ösők meg váltója im nyugszik
im-nyukszik Lelkünk dr4ga zálogja.
Imádjuk aa AlIDlIalok áldjuk az An(J1/alok


