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"ISTENT orcsöirö EGYHÁZI ÉNEKKÖ'NYV"

A Mezey kántorok énekeskönyvei és énekei

I.

Az elmúlt években egy munkaközösség keretében módszeres és alapos kutatásokat végeztünk
Csépán (Szolnok megye). E gyűjtések során - .miután egyik feladatom a jeles napi szokások ösz
szegyűjtése volt - magnetofonra vettünk egy betlehemes játékot. A betlehemezés dalainak forrá
sát kutatva arra az eredményre 'jutottam, hogy a betlehemes játék pásztor szereplőinek egyik
éneke szószerint megtalálható Mezey Nepomuk János kunszentmártoni kántor l883-ban kiadott
énekeskönyvében. Az énekeskönyvben kották nincsenek, csak -legtöbb esetben - dallamutalá
sokat találunk. így csupán a megfelelő szövegrészek azonosságát tudtam megállapítani. Bizo
nyosnak látszott, hogy a kérdéses szövegrészt Mezey kántor írta, hiszen'a versszakok kezdőbetűi

összeolvasva a Mezei nevet adták ki. (Költőink különösen az elmúlt századokban éltek előszere

tettel ezzel a költői, írói eszközzel, az akrosztichonnal. Sokszor az akrosztichon teszi lehetővé

egy-egy költő azonosítását. Esetünkben, a Mezey-énekek vizsgálata során is egyértelműen azo
nosítást segítő jelenség. Látjuk ezt részben közölt példáinkon is. A leggyakrabban alkalmazott
akrosztichon a MEZEI és a MEZEI JÁNOS, ritkábban MEZEI NEPOMÚK JÁNOS és SZER
ZÉ MEZEI.)

Az említett Mezey Nepomuk János I883-ban kiadott énekeskönyvét jól ismertem, hiszen az el
múlt évek során több példányát gyűjtöttem össze, s kis túlzással azt mondhatjuk, hogya könyv
majdnem minden régi kunszentmártoni családnál megtalálható volt. A könyvből származó csé
pai betlehemes ének indított el annak vizsgálatára, hogy vajon Kunszentmártonon kívül a Tisza
zugban hol ismerik még a Mezey énekeskönyveket, s a Mezey-énekeket használják-e, s ha igen,
milyen ájtatosságokon, milyen alkalmakkor?

A Mezey 'család

Az első ismert Mezey, aki a múlt század kőzepén felbukkan, már kántor. Öreg Mezey Jánosnak
hívták, s vele kezdődik a kunszentmártoni Mezey kántordinasztia, s az országban másutt élt,
vagy még élő Mezey kántorok is mind ősüket tisztelik benne.

Öreg Mezey Jánosról nem sokat-tudunk. Származási helye ismeretlen. Egyik későbbi.énekes

könyve szerint előbb kalocsai, majd óbecseikántor volt. A kunszentmártoni tanácsi jegyzőköny
vek szerint 14 évig volt ott kántor. Óbecséről a magyar forradalom ellen fellázadt szerbek miatt
volt kénytelen elmenekülni feleségével és hét gyermekével. Minden vagyona a gyújtogató és fosz
togató szerbek prédája lett, így menekült a Délvidékről az ország belsejefelé. Menekülésének út
ját egyes énekeinek dátumozása jelzi: 1848-ban (a hónap megjelölése nélkül) Kisteleken ír egy
éneket. 1849. évben már Kiskunfélegyházán találjuk, s valószínűleg még ugyanebben az évben
megérkezik Kunszentmártonba. Az 1848. és 1849.évi szerzemények Mezey Mór - későbbi szen
tesi kántor -lejegyzésében maradtak.meg, 1850-ben, közelebbi dátum nélkül, már Kunszent
mártonban a ·fia számára írt énekét egy búcsúvezető kéziratos hagyatéka őrizte meg.

Az első ismert Mezey-énekszöveg

Ünnepi Mise Ének (szerzette) Mezey János Nagy Kun Szent Márto j nyi Éneklő s Orgonista
Március j 6 án 850 dik Évben / Ifju Mezey János részére
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Böjti Ének Máriárul

Krisztus anya Szüz Mária
Szent szivednek nagy a kinja

Áll előted egy vér Oltár,
Melly nyilakkal téged átjár

Gyötri bikes kebledett - Árasztya bus könyedett.

Hová lett szép vidámságod
Mellyet hozot anyaságod,

Annak a kit szűzen szültél
Már siralmas Anya lettél.

Beborult ékes eged, - Napra látni nem enged.

Dicső gyümölcse méhednek
Mindene. Szent életednek

Előted adja ki lelkétt
Önti látodra Szent Vérét,

Szenved és halaz élet, Édes Anya hogy élhet.

7.

Élszte és még is kinlódól
Szent Ketesztnél forgólódól

Földett egett siralmadal
Végig öntesz jaj szavaddal

Lankad áldott sziv ered. - Meghalok
én is veled.

5V

Már helyetted is sirhatnék
Vért a szivembül önthetnék

meghűlést hozni lelkednek
Kész vagyok gyenge Szivednek

e vigasztalást nem lát
Még keresztem a saját.

Szány engem is édes Anyám
Aiost és ha jön végső Órám

Szent Fiadnak piros vére
Hassonfel értem az Égte,

És a te siralmaid! Sziv repesztőjajjaid!

Nyerj malasztott az Istentül
Hogy remegjek minden büntül

Sirjak azon hogy vétetem,
És pártütő szolga lettem

Bennem a váltot lélek
Tiszta legyen még élek. '"

Amikor az önkény a szabadságharc után a forradalomban és a szabadságharcban tevékeny sze
repet vállaló Meggyesi Józsefkántort állásából elmozdítja, a község és vezetői szinte egyhangú
lag az otthonából elűzött Mezey Jánost választják meg Kunszentmárton város kántorának. Be
mutatkozó éneklésével és orgonajátékával nagyon elégedettek voltak. A szabadságharc utáni
viszonyok rendeződése után Mezey Jánost visszahívják Óbecsére, de ő - engedve a kunszentmár
toni tanács marasztalásának - nem ment el, hanem az óbecsei kántori székbe Lajos new fiát vá
lasztatta meg.

Örég Mezey János II évig volt kunszentmártoni kántor. I860-ban, az októberi diploma kiadá
sa után állásába visszahelyezték Meggyesi Jázsefei; aki újból 1861-től 1872~ig működött.

-'" Néhai Horpácsi Imre búcsúvezető hagyatékából. Az ének nincs benne a Mezei János Énekes könyv ...
Szarvason, 1853. c. könyvében, ugyanakkor újabb 7 versszakot, azaz összesen 14-et közöl ifj. Mezey Ne
pomuk János Istent dicsőitő egyhárt énekkönyv . . . Szentes, 1883. 5~52. lapján. Kottáját Mezey István
Énekeskönyv . . . Budapest, 1913. 16. oldalon találj uk.
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Meggyesi halála után ifj. Mezey Nepomuk Jánost, Kaposvár város kántorát, öreg Mezey János
fiát választották meg kántornak; aki Kaposvár városától díszes elbocsátó oklevelet nyert. Mezey
Nepomuk János I872-től 1888-igvolt kunszentmártoni kántor, s ő írta a már emlegetett énekes
könyvet, amelyben a csépai betlehemes játék egyik énekét megtaláltam. Utódja unokaöccse, Me
zey István makói kántor lett. Öreg Mezey István egészen 1913-ban bekövetkezett haláláig szere
tett, kedvelt és a helyi közéletbenis aktív-szerepet vállaló kántora volt a városnak. Kántori mua
kája mellett tárcákat, novellákat írt és újságot is szerkesztett. Gyermekei közül több kántor lett:
István 1914-től kunszentmártoni kántor, Sándor fia pedig Mindszenten működött. Öreg Mezey
István 1936szeptemberében halt meg. Utóda Mezey László öccse lett, aki az 195O-es évekig, ha
láláig kántorizált Kunszentmártonban. Vele meg is szakadt a Mezey kántorcsalád, kántordi
nasztia kunszentmártoni ága, amely csaknem egy évszázadig élt és működött ebben a katolikus
nagykunsági városban. I Leszármazottak az országban több helyen élnek.

Kunszentmártonon kívül a környéken Szentesen, Cibakházán és Mindszenten, kissé távolabb
pedig Kalocsán és Makón működött Mezey kántor, akik mind közeli rokonságban állottak a
kunszentmártoni Mezey családdal. De jutott a Mezey kántorokból aDélvidékre : Szabadkára,
Óbecsére és Vingára, s ~ Dunántúlon például Sásdra is.2 Kiterjedt családdal van tehát dolgunk,
akik eredetüket mindannyian a már emlegetett Mezey János óbecsei, majd kunszentmártoni
kántorra vezetik vissza.3 Az idős Mezey Jánost nemcsak ősüknek, hanem példaképüknek is te
kintették, azt a Mezey Jánost, akit a századforduló idején aDélalföldön kámorkirálynak
emlegettek.

Mezey énekeskönyvek, Mezey-énekek

Öreg Mezey János termékeny dalszerző és szorgalmas dalgyűjtő volt. 1853.augusztus B-án be
mutatja a kunszentmártoni városi tanácsnak az általa szerkesztett énekeskönyvet, amelynek ki
nyomtatásához előleget kér és kap. Még abban az-évben meg is jelent az első Mezey énekeskönyv:
Enekes könyv, a Nagy Kun Szetu Márton buzgó' s ájtatos keresztény hivek számára irta Böjt
elő 16.1853. évben Mezei János Kun Szem Mártoni kántor. Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában,
1$53. E könyv mindössze néhány példányban ismeretes. Úgy tűnik, hogy viszonylag kevés pél
dányban adták ki, s használatát egy-két évtized múlva visszaszorította ifj. Mezey Nepomuk János
énekeskönyve, amely feldolgozta annak anyagát is. Öreg Mezey János korábbi, I84p..es évekbeli
énekgyűjtői és énekszerzői tevékenységét igazolja egyik fiának, Mezey Mór szentesi főkántornak
kéziratos kottás és énekeskönyve, amelyben több, az 1840-es évek elejéről, közepéről, öreg Me
zeytől származó szerzemény másolata van. E füzetben találhatók a család menekülésének útját
jelző, már említett datálások (Óbecse, Kistelek, Kiskunfélegyházá). Mezey Mór Énekeskönyv a
szentesi buzgó és ájtatos ker. közönség számára. Összeírta : Mezey Mór éneklész Szeniesen. Ja
nuár hóban, ·1 873-ik évben címmel meg is jelentetett egy énekgyűjteményt. A könyv azonban
lappang - sem Szentesen, sem Kunszentmártonban nem akadtam nyomára. Tartalma így isme
retlen előttünk.

Öreg Mezey János énekeskönyvét ma már nem ismerik, régtől fogva nem használják Kun
szentmártonban. Ijj. Mezey Nepomuk János könyve a használatból kiszorította. Néhány ma is
használatos, napjaink énekeskönyveiben is meglévő ének van benne: Én nemzetem, zsidó népem
(Kájoniig, Bozókiig visszavezethető, átvették a Zsasskovszky és Szent Vagy Uram énektárba is),
Könyörülj Istenem én bünös lelkemen (Illyés Istvántól ismert, benn van II Zsasskovszkyban és az
SzVU-ban is), Megváltó Királyunk elébe megyiink (Bozoki énekeskönyvében és Zsasskovszky
ban, SzV{}-ban is megtalálható), s még néhánypéldát lehetne említeni. Ezenkívül az akroszti
chon alapján azonosítható több énekszövegnél Mezey János szerzősége. A dallamutalások alap
ján szintén a már említett közismert régebbi énekeskönyvekig tudunk visszanyúlni. A kapcsola
tok részletes feltárása azonban még a jövő feladatát jelenti.

Ijj. Mezey Nepomuk János l 883-ban adta ki Szentesen,. Sima Ferenc nyomdájában munkáját
lstent dicsőítőegyházi énekkönyv címmel- ezt választottuk írásunk címéül is -, amelyliez egy év
vel később folyamatos lapszámozással egy Toldalék-ot fűzet, amelyben ..az egész évi nagy ve
csernyék és szertartások" magyar fordítását adjá közre. Itt olvashatók a vasárnapi, ünnepi litá-
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niák, vecsernyék zsoltárai, egyes szeritekről szóló ünnepi énekek, a gyertyaszentelés, a hamvaz
kodás, a barkaszentelés, a passiók szövege, a nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati szer
tartás, a búzaszentelés és a keresztjáró hét imáinak, énekeinek rendje, különböző litániák és kör
meneti énekek. Különös jelentőséget ad ezeknek, hogy láthatóan már a múlt század utolsó har-
madában magyarul végezték őket. .

Ez az egyik legismertebb Mezey énekeskönyv. Kunszentmártonon kivül használták s így meg
is találtam a gyűjtések során Csépán, Szelevényen, Cibakházári és a kiterjedt tiszazugi szőlősker

tekben. A szerteágazó Mezey családon keresztül pedig "ez az énekeskönyv a Bácskában és a Bá
nátban ma is közkézen forog" - olvashaljuk egy 1930-as évekbeli följegyzésben. Ez a könyv, bár
több éneket tartalmaz az öreg Mezey János-féle énekeskönyvből, s szerepelnek benne e vidéken
gyűjtött akkor ismettnépénekek is, tele van Mezey Nepomuk János által írott énekszövegekkel.
Az összes énekek'80%-a ide sorolható. Bár a névazonosság miatt nehéz az apa és fia Mezey János
szerzeményeit megnyugtatóan elválasztani. A korabeli feljegyzések is úgy mondják, hogy Mezey
Nepomuk János saját szerzeményeivel együtt kiadta édesapja, öreg Mezey János énektárát, s
gyűjteményes szerzeményeit,

Meg kell emlékeznünk egy harmadik énekeskönyvről is, amely 1865-ben Kalocsán, majd
1866-ban Aradon-is megjelent. Ezt a könyvet utóbb nem Mezey János neve alatt; hanem szer
kesztője és kiadója, Szombathy Sándo; neve alatt .tartják számon. Pontos címe: Szűz Mária di
cséret. Azaz.' énekes és imádságos könyv a búcst1járó ker. kath. hivek használatára. Öreg Mezey Já
nos volt kdnszent-mártoni kántortól. Főpdszt.ori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta
Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyeiáldozár. Kalocsán, 1865. Ezt a búcsújáró könyvet használ"
ták és használják mind a mai napig Kalocsán és környékén, de a ma Romániához és Jugoszláviá
hoz tartozó egykori dél-magyarországi katolikus településeken is. Több példánya előkerűlt a
kunszentmártoni, csépai és cibakházi egykori híres búcsúvezetök. énekesemberek hagyatékából,
néhány példányban olyan bejegyzéssél, hogy Radnán vették. Azon a Radnán -. Máriaradnán,
amely Dél-Magyarország leghíresebb búcsúhelye lévén nagyon fontos szerepetjátszott a nép val
lásos írással való ellátásában. E könyv használatáról, énekeinek kéziratban történő terjedéséről

és a szóbeli hagyományba bekerüléséről legújabban az illanesi tanyák népének búcsújárásával
kapcsolatban olvashattunk.4

A negyedik énekeskönyv, amelynek révén a Mezey kántorok saját szerzeményűvagy kedvelt
gyűjtött énekei elterjedhettek, 19l3-ban jelent meg elsősorban kántorok használatára. A könyv
anyagát Mezey István állította össze, kottákat is közöl, s Énekeskönyv a római katholikus hivek
használatára címmel Budapesten a Pesti Könyvnyomda rt-nél 1913-ban adta ki. Ezt a könyvet,
ha ritkábban is, de mai napig használják Kunszentmártonban az ott működő kántorok.:

Emellett a kettás énekeskönyv mellett a Mezey énekek elemzésének fontos forrása a Mezey
család által őrzötthárom kéziratos kettás énekeskönyv. Mindhárom kőnyveta már említett Me
zey Mór szentesi kántor, akkori szóhasználatban éneklész másolta. Az egyikben főleg temetési
énekek, halotti énekek vannak, címlapján Mezey Mór szentesi éneklész 1860. bejegyzéssel, a má
sik egy 1862-ből származó kéziratos prelúdiumos könyv. A harmadik sajnos hiányos, címlapja is
elveszett. Ebben szinte majdnem mindegyik, már említett Mezey-könyv kotta nélküli énekének
orgonára írt dallamát megtaláIjuk. Valószínűleg ez lehet a kéziratos változata, alapja az 19B-as
kottás Mezey könyvnek. Ennek eldöntéséhez további elemzésre van szükség. E kéziratos köny
vekben sok éneknél feltüntették, hogy szövegevagy dallama, vagy mind a kettő, melyik Mezey
kántor szerzeménye. Egyik-másik éneknél pedig az előadásmódra tett utasításként ai áll, hogy
Mezeyesen. Ez valószínűleg egy lassúbb, patétikus, "régi kántoros" előadásmódottakarhat, az
énekben pedig egy zenéhez igazodó szővegmondást, A végsŐ szót itt a további részletező vizsgá
lat mondja majd ki. 5

( Foly/aljuk)
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