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MEDGYESY S. NORBERT

Népénekdallamok Perenye
hagyományában Batthyány I. Ádám
korából*
BEVEZETŐ KÉRDÉSEK
Első pillantásra furcsa lehet, hogy a rohonci Batthyány-uradalom legkeletibb,
Perenye községe hogyan őrzött meg dallamokat szakrális néphagyományában a
XVII. századból, Batthyány I. Ádám működésének korszakából – mind a mai napig?
Abból az időszakból, amikor egyik legelső és legnagyobb terjedelmű kéziratos énekeskönyvünk, a Petri András-énekeskönyv 1630–1631-ből fennmaradt,1 ráadásul
Csíkszék területéről, az ország túlsó, keleti végvidékéről? Ugyanabból a korból,
amikor 1651-ben az első nyomtatott katolikus énekgyűjtemény, a Cantus Catholici
Lőcsén napvilágot látott?
Mindezekre a kérdésekre egyrészt Perenye földrajzi és egyházkormányzati
helyzete, másrészt a néphagyomány szívóssága adja meg a választ.

PERENYE HELYZETE ÉS A NÉPÉNEKKUTATÁS
Perenye község Vas megyében, Kőszeghegyalja festői táján, Szombathelytől
észak-nyugati irányban hét km-re található. Zsákfalu, átmenő forgalma nem volt és
ma sincsen, amely a hagyományőrzésnek kimondottan kedvez. A ma 810 lelket
számláló településről az első adatunk 1333-ból származik,2 majd a falu 1527 és
1880 között a gróf Batthyány család rohonci uradalmának tartozéka volt.3 A község

* A dolgozat az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.

Petri András-énekeskönyv (Jancsó Benedek-kódex, 1630–1631), Országos Széchényi Könyvtár, (OSZK)
Quart. Hung. 1395.
2 Ekkor a falut a Németújvári család tagjai birtokolták. Perenye 1374–1490 között a rohonci uradalom
(Rohonczi-család), 1490–1549 között pedig a szalonaki uradalom része volt. (ENGEL Pál, Magyarország
későközépkori helységnévtára, Bp., Kézirat, 1998.) 1404-ben Rohonccal együtt a Garai-család kezébe
került. Több birtokos-váltás után Batthyány Ferenc 1538-ban lett Szalónak birtokosa. Az 1549-es adóösszeírásban Batthyány Ferenc, Csoron András és Szent-Iványi Mihály birtokosok neve szerepel Perenyénél. (Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 2., szerk. MAKSAY Ferenc, Bp., Akadémiai,
1990, 885.)
3 ZIMÁNYI Vera, A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században, Bp., Akadémiai, 1968;
SZALAI Veronika, Perenye népe a 17. században és a Szent Ágota-templom építése idején (1761–1768), =
1
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a török hódítás során határvidéken feküdt, lakossága a középkor óta folyamatosnak
és magyar anyanyelvűnek mondható.4 Katolikus vallásúak, de a XVII. században
éltek itt evangélikusok is.5 Temploma 1761–1768 között – a középkori alapítású,
régi szentély hagyományát folytatva – Szent Ágota szűz és vértanú (ünnepe: február
5.) tiszteletére épült, késő barokk stílusban.6 A Kazó István-féle egyházlátogatási
jegyzőkönyv szerint Pörönye községnek 1697-ben összesen 524 lakója volt, ebből
143 katolikus, 192 protestáns és 189 „közömbös”, vagyis olyan gyermek, aki még
nem érett a szentségek felvételére.7 Az 1756-ban készült Batthyány-vizitáció csak
katolikus lelkekről számol be.8
A középkori alapítású Perenye község egészen 1937-ig Gencsapáti filiája volt,
1987 óta ugyancsak a gencsi Szent Jakab-plébánia látja el a falut. Jogi szempontból
az önálló perenyei plébánia 2007-ben szűnt meg.9 Perenye leányegyházaként a
Kőszegszerdahely irányában lévő, mára elnéptelenedett Fűtelek-majort tartották
számon. Perenye vallásgyakorlatát a fent említettek következtében a sajátos leányegyház-lelkiség határozta meg. Saját papja nem volt a közösségnek, misére és minden liturgikus szertartásra az anyaegyházba, a gencsi Szent Jakabplébániatemplomba kellett járniuk évszázadokon keresztül, egészen 1937-ig: minden vasár- és ünnepnap szinte körmenetben vonultak a perenyeiek a gencsi templom felé. A Gencsre járásról így emlékezett meg az élőszavas hagyomány: „Akár

Ecclesia Agathae: A 250 esztendős Perenye templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei, szerk.
MEDGYESY S. Norbert, Bp., Magyar Napló, 2011, 167–192.
4 ZIMÁNYI Vera–J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, ,,Mindenik jobbágyunknak mennyi gyermeke vagyon és azok hány
esztendősek.” – Egy 17. századi uradalmi ,,népszámlálás” tanulságai, = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, szerk. FODOR Pál–PÁLFFY Géza–TÓTH István György, Bp., MTA Történettudományi Intézet, 2002,
461–549.
5 PAYR Sándor, A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1924, 247.
6 A templom történetét a teljesség igényével feltárta: RÉTFALVI Balázs, A 250 éves perenyei Szent Ágotatemplom története, = Ecclesia Agathae, i. m., 2011, 193–256.
7 Visitatio generalis per Stephanum Kazó abbatem de Kapornak, Castriferrei Praepositum, 1697–1698.
Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár (továbbiakban: SZEL), Püspöki Levéltár.
8 „Nulli sunt in hac Parochia Haeretici.” (Visitatio Canonica Batthyanyana, I. kötet, 553. SZEL Püspöki
Levéltár, Szombathely.)
9 Az Esterházy-család tulajdonában lévő Gencs 1907-ig a Németgencs (a forrásokban gyakran Németh
Gencs, Deutsch-Gentsdorf), 1908–1942 között pedig a Nagygencs nevet viselte. Az 1810 és 1925 között a
gróf Széchenyi család tulajdonát képező Gyöngyösapáti községgel 1943-ban egyesítették, azóta viseli a
ma közel 2500 lelket számláló település a Gencsapáti nevet. (KISS Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára I., Bp., Akadémiai, 1988, 508.) Gencsről 1298-ból származik az első említésünk. Az 1674-es Tormássyféle vizitáció írja, hogy Szent Jakab apostol tisztelete mellett híres Mária-kép található a templomban. Ez
lehetett az Esterházy Pál nádor által építtetett lorettói ház. Gencsen 1880-ban háromhajós templomot
építettek, amit 1937-ben újra kifestettek. (A szombathelyi Egyházmegye Névtára. Schematismus Dioecesis
Sabariensis, Szombathely, 1972, 55–56.) A mindvégig Gencs filiájaként működő Apátit 1328-ban említik
először, 1698-ban romos temploma volt. Az 1756-ban a Szentháromság tiszteletére emelt körtemplomot 1815 előtt lebontották. A ma is álló Szent István király-templomot 1903-ban szentelték fel. Történetéről lásd: A szombathelyi Egyházmegye Névtára. Schematismus Dioecesis Sabariensis, Szombathely,
1972, 56–57; KISS Mária: A 100 éves Apáti templom múltjából, Szombathely, Kiadja Gencsapáti Római
Katolikus Egyházközség–Gencsapáti Község Önkormányzata, 2003.
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millen idő vuót, mentünk Gencsre misére, mintha keresztalla lett vóna.”10 Ezt támasztják alá a XVIII-XIX. századi canonica visitatiók leírásai: Szombathely első püspöke,
gróf Szily János 1780-ban mérte fel Perenye helyzetét. Ekkor Batthyány József
(1727–1799) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek volt a templom kegyura.
1780-ban szentségekhez járulhattak 192-en, nem járulhattak (azaz gyermekek
voltak) 156-an.
Szily leírása szerint Perenyében két szent örvendett különös tiszteletnek a XVIII.
században: Szent Ágota és Keresztelő Szent János. Ezt támasztja alá az 1780-as öszszeírás is, amely tanúsítja, hogy e két szent képe volt látható az új templomban is. A
búcsút, február 5-ét és Keresztelő Szent János születését, június 24-ét ünnepelték
különös tisztelettel a helybeliek, amelyről Rétfalvi Balázs kutatásai során kiderült,
hogy ez a nap a templom dedikációs (felszentelési) ünnepe.11 Az új, 1768-ban felszentelt templomban két oltár áll: a nagyobbik, a főoltár Szent Ágota tiszteletére,
illetve a kisebb, Szűz Mária tiszteletére. A szép barokk Mária-szobor ma is imádságra hívja a betérőket.12 A visitatio külön megemlíti, hogy a templomban a felmérés
idején nem volt ereklye, tehát valószínűsíthetjük, hogy a korábbi templomban még
meglévő relikvia az építkezés során eltűnt. A liturgikus életet a karzat, a szószék és
21 db fenyőfából készült ülés is szolgálja. Új temetőt is alapítottak az 1760-as években, amely 1780-ban még nem volt felszentelve. Ennek szentelését a visitatio írta
elő, mivel a konszekrálás jelei, a keresztek nem voltak láthatók. A liturgikus élettel
kapcsolatban az irat megemlíti, hogy Perenye leányegyházban csak Szent Ágota
védőszent (február 5.), továbbá Keresztelő Szent János születése ünnepén (június
24.), valamint húsvét és pünkösd keddjén és Aprószentek ünnepén (december 28.)
tartottak szentmisét. A többi vasár- és ünnepnapon a perenyeiek az anyaegyházban, Német-Gencs templomában vettek részt a liturgikus cselekményekben – abban az időszakban is.13 Szily jegyzőkönyve ezért kötelezi a plébánost, hogy ne csak
az említett alkalmakkor, hanem az azokat követő vasárnapokon is tartsanak miséket Perenye templomában.14
Laikus vallásos társulatokról nem írnak a jegyzőkönyvek, sőt megjegyzik, hogy
kegyes alapítványok sem működnek, és részleges búcsúk sincsenek engedélyezve
az egyházközség számára.15 Bőle András 1840. június 12-én helybeli tanúk, Imre
József, Somogyi László, Vlasits János, Kercselics György és Kovács György előtt készült egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint nem lett sűrűbb Perenyében a miserend, hiszen csak húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, Úrnapja utáni vasárnap és Szent
Ágota ünnepén tartottak szentmisét Perenyében. A búcsú ünnepéről Bőle megjegyzi, hogy február 5-e utáni vasárnap tartották. A búcsún a céhmesternek kellett ebé10 Imre Kálmánné Balogh Rozália (1921-2006) visszaemlékezése Perenyében, 2001. július 28-án.
11 Bővebben lásd: RÉTFALVI, 2011, i. m.

A templom berendezéséről és művészeti értékeiről lásd: KERNY Terézia, Szent Ágota tisztelete Magyarországon, különös tekintettel a perenyei plébániatemplomra (Kultusztörténeti vázlat), = Eclesia Agathae, i.
m., 2011, 131–160.
13 Visitatio Canonica Szilyana, 1780. 9. kötet, 167–168. (SZEL Püspöki Levéltár, Szombathely)
14 Visitatio Canonica Szilyana, 1780. 9. kötet, 167–174. (SZEL Püspöki Levéltár, Szombathely)
15 Visitatio Canonica Szilyana, 1780. 9. kötet, 170., 173. (SZEL Püspöki Levéltár, Szombathely)
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det adni a templom szolgálattevői részére, amiért cserébe egy rétet birtokolhatott a
környéken.16
Ez az egyházkormányzati adottság eredményezte azt, hogy a liturgiából közvetlenül kinőtt, abból szorosan eredeztethető, un. paraliturgikus szokások sokkal jobban virágoztak, mint a plébániahelyeken. Mindezen népi szertartásoknak elengedhetetlen része a népének. Ez jelenti a sajátosan népi lelkiséget, a megélt-népi vallásosság erejét. Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós a vallásos ponyva-nyomtatványokról
írja a következő mondatot, de a perenyei megélt vallásosság sok formájáról is állíthatjuk ugyanezt: „a népi katolikum sok száz éves gyakorlata, a népi áhítat pap nélküli,
kötetlen, önerejű megnyilatkozása.”17
A pap nélküli vagy a plébános mellett kibontakozott vallási élet éltetői a
licenciátus intézményével együttműködve a községben a tanítók voltak, akik a falu
népe előtt nagy tekintéllyel egyben az egyházzenei élet vezetői voltak. Lényegében
véve a tanítók töltötték be egyszerre – nem szentségi értelemben véve – a pap, a
kántor és a tanár szerepét. Perenyében, mint leányegyházban emiatt volt az iskolának és tanítóinak nemcsak kulturális és oktatási, hanem kiemelten fontos szerepe a
lelkipásztori munkában, és ezzel együtt a vallási közösségépítésben, az ünnepek
méltó megtartásában is. A XVII–XVIII. századi források ludimagister, praeceptor (ez
utóbbi főként segédtanítót jelentett), esetleg professor névvel illetik őket. Az oktatói
és a kántori munka természetes egységet alkotott, követve a középkori káptalani és
kolostori iskolák oktatási rendjét, ahol liturgikus énekek gyakorlásával tanultak
meg a diákok olvasni, írni és mindenek előtt énekelni. Az énekoktatás emiatt kiemelt jelentőségű volt egészen a XIX. század végéig. Az elemi oktatás ezt némiképp
1948-ig, az államosításig tovább alkalmazta Magyarországon.18 Ezáltal az iskola
Perenye életében plébánia-pótló szerepet töltött be, írásos adataink szerint éppen a
templom építése időszakától, az 1700-as évek közepétől 1937-ig.19
A licenciátusi intézményt (korabeli latin elnevezésekkel: catechista, contionator,
praedicator, scholasticus) a reformáció és a török hódoltság okozta súlyos paphiány
hívta életre. A licenciátus olyan személy volt, aki a területileg illetékes püspöktől
engedélyt, azaz licenciát kapott arra, hogy a gyóntatás és a misézés kivételével mindenfajta lelkipásztori munkát elvégezhessen: keresztelt, esketett, temetett, ájtatosságokat vezetett, prédikált, ill. fölolvasott prédikációt. A nőtlenség számára nem volt
kötelező. Templomi szolgálata idején reverendát és karinget viselt. Léte hozzájárult
sok plébánia jogfolytonosságának és katolikus hitéletének fennmaradásához.20 A
16 Visitatio Andreae Bőle, 2. kötet, 1840. június 12. 94. (SZEL Püspöki Levéltár, Szombathely)

ERDÉLYI Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok, Bp., Magvető, 1976. Bővítve:
Pozsony, Kalligram, 1999, 28.
18 Magyarország zenetörténete I. Középkor, szerk. RAJECZKY Benjamin, Bp., Akadémiai, 1988, 141–164;
MÉSZÁROS István, Népoktatásunk 1553–1777 között, Bp., Tankönyvkiadó, 1972.
19 A perenyei iskola történetéről bővebben: VARGA Gabriella, A perenyei tanügy története a XVIII. századtól az államosítás évéig, Szakdolgozat. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézet, Szombathely, 1993; MEDGYESY S. Norbert, Perenye vallási élete, szakrális és zenei néphagyománya, = Ecclesia
Agathae, i. m., 2011. 262–266. (a teljes tanulmány: 257–438.)
20 JUHÁSZ Kálmán, A licenciátusi intézmény Magyarországon, Bp., 1921; SÁVAI János, Missziók, mesterek,
licenciátusok, Szeged, 1997. (Documenta Missionaria II/I.); DÉNESI Tamás, Licenciátusok a veszprémi
17
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licenciátusi intézmény a XVIII. század közepéig állt fenn. Szerepüket, fontos lelkipásztori kisegítő feladataikat az előénekesek, más elnevezéssel a búcsúvezetők, az
énekes emberek (előénekes néni és előénekes bácsi) vették át, akiket a néprajztudomány szentembereknek, női esetben szentasszonyoknak nevez. Gyakran maguk
szerzik búcsújáró vagy halottvirrasztó énekeiket. Az előénekesek lelkület, vallásos
buzgóság és természetesen jó hallás, bátor és tiszta, igazi közösségvezető, sztentori
énekhang alapján választódtak ki a falvak életében. Az előénekes ember vagy aszszony a jó éneklés mellett mindig tudott írni és olvasni (az írástudás az 1868. évi
népiskolai törvény előtt csekély arányú volt), költői és énekszerző tehetsége is volt,
hosszabb vagy rövidebb zarándoklatokat szervezett, a falu előtt tekintéllyel rendelkezett.21 Ehhez kapcsolódva több estben a processiodirector (körmeneti vezető)
feladatkört is ellátta. Előfordult, hogy az iskolamester (praeceptor, ludi magister)
azonos volt a licenciátussal vagy később egy közösség előénekesével.22 A búcsúvezető és énekszerző szentemberek közül országos hírnévre tett szert, többek között
a jászladányi szentember, Orosz István (1838–1922),23 akinek költeményei közül a
Szép uj énekek című aprónyomtatványban Perenyébe is eljutott 8 ének szövege,
amelyek a palóc Mátraverebély-Szentkútra és az Úr ünnepeire szólnak.24 Helybéli
használatuknak nem leltük nyomát.
Perenye történetében az első licenciátusra a Kazó-vizitációból van tudomásunk
1697-ből: akkor Nimet István látta el ezt a nemes feladatkört. Az ő működéséről az
egyházlátogatási jegyzőkönyv sajnos nem ír semmit, csak a nevét említi.25
A XX. század helybeli előénekeseire a népének-gyűjtés során adatközlőim emlékeztek: Prisznyák Sándor a XIX–XX. század fordulóján vezette a szertartásokat és a
zarándokutakat. Őt Babócsi György (1873–1958) követte az előéneklésben. A háborúban és az azt követő években Molnár Anna (1888–1955) és Viszket Mária
(1902–1987) végezte a paraliturgia zenei vezetését. Nekik Hodics Józsefné Bolfán
Mária (1900–1978) és Szekszer Istvánné Németh Katalin (1896–1986) segített,
majd vették át az énekek vezetést. Őket Babócsi Józsefné Bárdics Franciska (1913–
2000), Babócsi Gyuláné Kercselics Margit (1913–2005) és Németh Józsefné Németh Mária Irma (1917–1999) követte. A jelenlegi előénekes, Bejczi Józsefné
egyházmegyében, = Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. I. kötet, szerk. S. LACKOVITS Emőke–MÉSZÁROS
Veronika, Veszprém, 2004, 51–68.
21 Az előénekesekről és énekeikről bővebben: PAKSA Katalin, Népi előénekesek – egyházi népénekek, =
Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére, Bp., GondolatEurópai Folklór Intézet,
2003, 241–248.
22 E témakörről bőséges tájékoztatást nyújt a következő konferenciakötet: Szentemberek — a vallásos
élet szervező egyéniségei, szerk., BARNA Gábor, Bp., Néprajzi Tanszék, Szeged – Magyar Néprajzi Társaság,
1998.
23 Önéletírását kiadta: BÁLINT Sándor, Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza, Bp., Budapesti
Egyetem Magyarságtudományi Intézete és a Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1942. (Hasonmás kiadás BARNA Gábor Utószavával: Szolnok, 1991.)
24 Szép uj énekek. Kiadta Orosz István Jászladányban. Nyomatott Bartalits Imrénél, Bp. 1884. Terjedelme:
6 oldal. Az énekek rendje: 1. Mátra-verebélyi szent kúthoz; 2. Áldozóra; 3. és 4. Pünkösdi; 6. Szentháromság vasárnapján; 6. Szent kúthoz beköszöntő; 7. Bucsuzó. 8. Szent olvasóhoz.
25 Visitatio generalis per Stephanum Kazó abbatem de Kapornak, Castriferrei Praepositum, 1697–1698,
27–28. (SZEL Püspöki Levéltár, Szombathely)
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Hittaller Anna (*1928) 1989-ben vette át a Szent Vid-búcsújárás, a halottvirrasztás,
az oltáregyleti havi imaóra, a rózsafüzér, a szentmise előtti éneklés és más ájtatosságok buzgó vezetését. Neki az elmúlt években húga, Balázsvölgyi Lászlóné Hittaller
Mária (1930–2012), Hittaller Gyuláné Babócsi Ágota (1926–2013), Imre Józsefné
Horváth Margit (1931) céhmester és Kántor Zoltánné Tóth Magdolna (*1929) volt
a segítségére, amelyet mindmáig örömmel megtesznek. A falu kántora, Imre Kálmán (1911–1997) szintén végzett előénekesi szolgálatot, és kántorként – példamutatóan – gyakran volt segítségére az előénekeseknek. A hagyományok ápolásában
és az énekek iskolai tanításában Heisz Alajos (1901–1962) kántortanítót, az Önkéntes Tűzoltó Egylet, a Levente Egylet, a Római Katholikus Ifjúsági Egylet és a Perenyei Verbunkos vezetőjét kell kiemelnünk.26
A templomi és a búcsúvezető előénekes az énekeit vagy kis alakú, maga által írt
lapokon, vagy 2-4-8-16 oldalas ponyvanyomtatványokon vagy kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben őrizte. A kéziratosokat saját maga másolta össze hivatalos, nyomtatott egyházi énekgyűjteményekből (pl. Cantus Catholici, Lőcse, 1651 és
további kiadásai; Kájoni János szerk. Cantionale Catholicum, Csíksomlyó, 1676,
1719; Náray György szerk. Lyra Coelestis, Nagyszombat, 1695) és a ponyvákról.27
Ezeknek a népi kéziratos gyűjteményeknek az értéke azért is felbecsülhetetlen,
mert több tájegység sokféle, gyakran a középkori kódexek világáig visszamenő
forrásaiból merítve őriz meg elfelejtett, mellőzött, a hivatalos egyházi hatóságok
által már nem használt – vagy a jozefinizmus (1780-as évek) óta éppen tiltott –
énekeket, imádságokat; népivé vált, egykor még liturgikus szertartásrendeket.
Ezekről a kéziratosokról minden joggal állapította meg Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós: „Nem pusztán a szóbeliségben élő énekeket rögzítik s mentik át a múló lebegő hagyományt a jövő számára, hanem az irodalom főcsatornáiból is leágaztatnak
jónéhány kanálist, s juttatják a nép közé közhasznú, nevelő-ismeretterjesztő cél-

Az előénekesek adatai: Matricula Baptisatorum Parochia Németh-Gencs ab anno 1859 usque 1878;
Gencsapáti Plébánia Kereszteltek Anyakönyve 1878–1895; A németh-gencsi plébánia keresztelteinek
anyakönyve 1885–1921; Kereszteltek anyakönyve, Nagygencs, 1922–1960; A gencsapáti plébánia Halottak
anyakönyve 1942-től. Az előénekesek nevének adatközlői: Bejczi Józsefné Hittaller Anna (*1928),
Hittaller Gyuláné Babócsi Ágota (1926–2013), Babócsi Miklósné Balázsvölgyi Mária (*1929), Imre Kálmán kántor (1911–1997). Gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert, Perenye, 1996. július 29–30. (Kazetta: Perenye 1996/1/A; 1996/2/A)
27 A ponyva szónak manapság pejoratív értelme van, eredetileg a búcsúkban kiterített ponyván árult
aprónyomtatványt jelentettek. Ilyen aprónyomtatványok táplálták a nép vallási életét és énekhagyományát is. Részletesebben lásd a vallásos, XVIII. század közepétől egyre nagyobb számban gyarapodó
ponyva-irodalomról: POGÁNY Péter, A magyar ponyva tüköre, Bp., 1978; TÜSKÉS Gábor, Fejezet a 18. századi vallásos ponyvairodalom történetéből, Bp., 1984 (Bölcsészdoktori disszertáció, kézirat); TÜSKÉS Gábor–
KNAPP Éva, Vallásos ponyvanyomtatványok a XVIII. században, = TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva, Az egyházi
irodalom műfajai a 17–18. században, Bp., Argumentum, 2002 (Irodalomtörténeti Füzetek, 151.), 235–
266; LENGYEL Ágnes, Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban, = Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, szerk. BARNA Gábor, Szeged, Néprajzi Tanszék, 2001 (Szegedi
Vallási Néprajzi Könyvtár, 7.), 136–151.
26
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lal.”28 Ezek a kéziratosok hiteles tükrei egy-egy közösség lelkületének, szenttiszteletének, meglátogatott búcsújáró helyeinek.29
Ilyen típusú énektárak közé tartozik vizsgált községünkben az a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény, aminek a Perenyei kéziratos énekeskönyv nevet adtuk. A két
nagy részből álló, egy kolligátummá, papírkötésben összevarrt kézirat-együttes
legalább hét személy keze írását őrzi, összesen 522 oldal terjedelemben.30 Első
lapján olvasható az 1855-ös dátum, valamint egy kéziratos tulajdonos-bejegyzés:
„Szekszer Istvánné tulajdona. 1976. XII hó 23-án.” Csire Lenke szíves közléséből tudjuk, hogy az énekeskönyvet Hodics Józsefné Bolfán Mária előénekestől örökölte
Szekszer Istvánné Németh Katalin, ugyancsak előénekesként. A kéziratban, ezen
kívül, csupán egyetlen helyen olvashatunk possessor-bejegyzést: a II. rész 67. oldalának alján kétszer egymás mellett, más kéz írásával olvasható a „Prisznyák” családnév. Prisznyák Sándor a XIX–XX. század fordulóján látott el előénekesi szolgálatot a faluban. A kéziratost a község előénekesei adták át egymásnak nemzedékről
nemzedékre, és bővítették saját ízlésük szerint. A 2009-ben előkerült kézirat forrásairól elmondható, hogy a községben alkalmazott nyomtatott énekeskönyvek voltak rá a legnagyobb hatással. Jelen tanulmányunkban bemutatott XVII. századi dallamok a Perenyében használt legfontosabb régi ima- és énekeskönyvek szövegével
maradtak fenn az elmúlt időszakban. Ezek a nyomtatott énekeskönyvek a következők: a „Mezey-énekeskönyv” (1886),31 a Szemenyei–Kapossy szerkesztette Római
Katholikus Egyházi Énekek az istenszolgálat összes ágaira. I–II. (1887–1890);32 az
Égi Lant (1898),33 az Orgonahangok (1903-tól számos kiadásban),34 a Lelki gyönERDÉLYI Zsuzsanna, Még mindig a népi kéziratosokról! Vigilia LXIV(1999), 1. szám, 296. (a teljes tanulmány: 296–313.)
29 A műfaj történeti, néprajzi, irodalmi és zenei jelentőségét Erdélyi Zsuzsanna több tanulmányában
szövegkiadásokkal ismertette: ERDÉLYI Zsuzsanna, „Meghaltam én népemért…”, Kéziratos népénekek,
Kortárs XXXIX(1995), 4. szám, 38–43; ERDÉLYI Zsuzsanna, Megint a népi kéziratosok! Vigilia LXV(2000), 1.
szám, 53–62; ERDÉLYI Zsuzsanna, Húsvét hangja a Kenyeri Énekeskönyvben, Vigilia LVX(2000), 4. szám,
293–304.
30 Perenyei kéziratos énekeskönyv, 1855–. Terjedelme: 261 lap, 522 oldal. Mérete: 118 x 192 mm. A 32–
37. oldal között csak a lapokat számozza, az oldalakat nem. A 40. oldalnál ugyanígy. Mutató tábla: a 105b
oldaltól 6 oldalon keresztül olvasható, utána – oldalszámozás nélkül – következnek a Szent Vendelénekek. A kézirat jelenleg a perenyei Szent Ágota-egyházközség tulajdonában van. Az Ecclesia Agathae
2011. CD-ROM-on a Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) tételei közül Bejczi Józsefné Hittaller Anna
perenyei előénekes és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék népi ének szakos növendékeinek előadásában hallhatjuk: 003b, 023a–b, 046a–b, 057a–c, 058, 062 (Takács Éva), 063, 068,
069a–b, 085a–b, 092a–b, 097a–b, 098, 099 (diktálva énekli: Soós Réka), 100a–c, 116a–c2, 117a–c,
183a–c, 184 (éneklik a versszakok sorrendjében: Tímár Sára, Takács Éva, Köles Éva, Soós Réka), 185a–c,
186a–b, 187, 199. Az Ecclesia Agathae – Éneklő Perenye CD-lemezen a kéziratosból hallható énekek: CD
11 (énekli: Takács Éva), CD 17 (előadja: Ábrahám Brigitta), CD 20 (énekli: Nemcsics Kinga), CD 24 (előadja: Agod Alíz).
31 Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsujáró ker. kath. hívek használatára Öreg
Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. Kiadta Szombathy Sándor kalocsa-főmegyei áldozár. Arad,
Nyomatott Ungerleider Albertnál, 1886.
32 Római Katholikus Egyházi Énekek az istenszolgálat összes ágaira. I–II., Szerkesztettte SZEMENYEI Mihály
regöli plébános és KAPOSSY György naki kántortanító, Eger, Érseki Lyceumi Könyvnyomda, 1887–1890.
33 Égi Lant. Ker. katholikus imádságos és énekes könyv, Nagyvárad, Szent László Nyomda Rt., 1898.
28
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gyök (1913)35 és a Szombathelyen kiadott Temetőkönyv (1928).36 A Takács Józsefné Imre Magdolna tulajdonában lévő ponyva-kolligátum37 lapjain és Imre Kálmán
(1911–1997) kántor hagyatékában található aprónyomtatványokon nem található
olyan énekszöveg, amely a kéziratosban szerepelne.
Szent Ágota falujából egy másik kézirat is fennmaradt Énekes könyv! címmel, a
külső címlapon „Szekszer Istvánné tulajdona 1978. XI hó 15n” felirattal, a 8. oldalán
az „Irtam 1979. V. 21én” dátummegjelöléssel, végül a záró (18.) oldalon pedig az
„Irtam 1979 VII hó 21én” megjegyzéssel. A 18 oldalból álló, általános iskola alsó
tagozatban használt füzet Szekszer Istvánné előénekes keze írásával összesen 16
Mária-éneket tartalmaz, közöttük lourdesi énekeket.38
A XVII. századi dallamok helybéli jelenlétét Perenye előbb vázolt földrajzi, történeti és néprajzi adottságai mellett a népzenekutatás is igazolja. Kodály Zoltán már
1933-ban felhívta a figyelmet a történeti énekeknek a néphagyományban való továbbélésére, a nyomtatott kottaformánál sokkal hitelesebb dallamalakban való
fennmaradására: a népénekléssel kapcsolatban tekintettel kell lennünk az írott és
az élő hagyomány viszonyára.39 Néprajz és zenetörténet című tanulmányában Kodály 1933-ban a következőket írta a nyomtatott zenei források és a néphagyomány
viszonyáról: „Régi írásokba, könyvekbe temetkező tudósaink bizonyos lenézéssel tekintenek az élő forrásokból merített adatokra. Pergament- és papírkönyvtárak katonái nem ismerik el az eleven könyvtárnak hitelességét. Pedig számos kérdésben a papírkönyvtárak cserbenhagynak, s csak az élő hagyomány nyújt valamelyest felvilágosítást. (…) A régi hangjegy csak vázlatát adja a dallamnak; az élő előadás teremti meg
a kidolgozott képet!”40 Ugyancsak Kodály fejtette ki 1925-ben – a Perenye népénekOrgonahangok. Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel. Szerkesztette MOLNÁR József
kunszentmiklósi kántor és főtanító, Bp.–New York, Steinbrener Ker. János kiadása, é. n. [1912/1913]
35 Lelki gyöngyök. Ima- és Énekkönyv, szerk. JÓSVAY Gábor igazgató kántortanító, Eger, 1913. (Újabb kiadás: Bp., Szent István Társulat, 1923.)
36 Temetőkönyv kath. kántorok használatára, szerkesztette és kiadja BARABÁS István nyug. igazgatótanító, énekvezető, Szombathely, 19284. [Az első kiadást 1884-ben engedélyezte Hidasy Kornél szombathelyi püspök.] A Szertartáskönyv kat. kántorok és kántornövendékek számára (Szerkesztette KAPOSSY
Gyula, Bővített és átdolgozott, 3. kiadás. Bp., Magyar Kórus, 1932.) és a Szeráfi lant. Imádságos és énekeskönyv a katolikus hívek számára (Szerkesztette P. VADOS Pál ferences áldozópap és JARISCH János kántor.
Szombathely, 19332.) megítélésünk szerint már nem tett hatást a kéziratos énekgyűjteményre.
37 A 9 aprónyomtatványból összevarrt kolligátum Takács Józsefné Imre Magdolna (*Perenye, 1929.
február 4.) tulajdonában van, tanulmányozásra kaptam Perenyében, 2002. augusztus 23-án.
38 Énekes könyv! 1978–1979. Szekszer Istvánné keze írása. Terjedelme: 18 oldal. 141 x 205 mm. Szekszer
Istvánné unokája, Csire Lenke egyházközségi világi elnök tulajdonában, Perenye.
39 Alapvető írások e témakörben: LAJTHA László, Sopron megyei virrasztó énekek, Bp., Editio Musica, 1956;
SZABOLCSI Bence, Írott hagyomány – Élő hagyomány. Adatok az írás és élőszó viszonyához a magyar zene
történetéből, = A magyar zene évszázadai. Tanulmányok a középkortól a XVII. századig, s. a. r., BÓNIS Ferenc, Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 1959, 918; ERDÉLYI ZsuzsaTÓTH Margit, Középkori irodalmi és zenei
elemek jelentkezése liturgikus néphagyományunkban, Muzsika XV(1972), 3. szám, 914; SZENDREI Janka–
DOBSZAY László–RAJECZKY Benjamin: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. Akadémiai
Kiadó, Bp. 1979; VARGYAS Lajos, A népdal fejlődése a 1617. században, = Magyarország zenetörténete II.
1541–1686, szerk. BÁRDOS Kornél, Bp., Akadémiai, 1990, 306347.
40 KODÁLY Zoltán, Néprajz és zenetörténet, = KODÁLY Zoltán, Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek,
nyilatkozatok I–II., s. a. r. és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta BÓNIS Ferenc, Bp., Zeneműkiadó, 1964,
34
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kincsére is vonatkoztatható igazságot: „A magyar <Monumenta Musicae> értékesebb
része nem a kézirattárak porából, hanem élő forrásból, a nép emlékezetéből került ki.
Hogy meddig ér ez az emlékezet, még nem tudjuk. De bizonyosan jóval előbbre a 15.
századnál. Ez a magyar zenetörténet, csak meg kell tanulni olvasni benne.”41 Mindezek alapján a hazai zenetörténet és összehasonlító népzenetudomány Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence zenetörténész útmutatásai nyomán az egyházi népénekkincset is a magyarországi népzenei hagyomány ugyanolyan szerves részének tartja,
mint a világi témájú népdalokat, katonadalokat és népballadákat. Ennek oka: a
klasszikus értelemben vett, elsősorban késő középkori és XVI-XVIII. századi egyházi
népénekek ugyanúgy tájegységek, sőt, gyakran falvak szerint variálódnak a nép
körében (szövegükben és dallamukban egyaránt), mint a népdalok. Emellett dallamgerincük és hangterjedelmük is sok esetben a világi témájú népdalokkal egy
gyökérből származik, közös dallamcsaládot alkot. Ennek alapján az egyházi népénekeket a világi népdalok édestestvérének, lényegében véve vallásos témájú népdaloknak tekintjük.
Szólnunk kell a népénekek előadásmódjáról, amely ugyancsak ősi sajátosságokat őriz. A magyar nyelv szabályainak, természetének megfelelően a hazai egyházi
népének előadásmódja természetes, plasztikus stílusú. Két szóval jellemezhetjük:
parlando, azaz beszédszerű, illetve rubato, tehát szabad előadásmódot követelő. A
XVIII. század vége és a XIX. század németesítő hatása katonás, 4/4-es ritmusú éneklést erőltetett, amely idegen a sajátosan magyar egyházi éneklési módtól. Sajnos, a
legtöbb helyen nem vették figyelembe Kodály Zoltán 1945-ben adott tanácsát: „építeni csak a meglévőre lehet, a néphagyományra, mint alapra, különben a levegőbe
építünk.”42 Pedig éppen a parlando előadásmód és a díszítési kedv volt az, amelyik
számos külföldi, főleg német eredetű reneszánsz vagy XVII. századi barokk dallamot magyarrá és ezáltal máig népszerűvé tett. Ezért mondták a régi perenyeiek a
magnómba: elmondjuk az éneket, tehát a dallam megfelelő (emelkedett) keretet és
alkalmat ad egy imádságszöveg méltó megszólaltatására. Az őszinte imádsághoz
hozzátartozik a szeretetből fakadó zenei díszítés, dallamhajlítás. Bejczi Józsefné
Hittaller Anna, jelenlegi előénekes említette egy alkalommal gyűjtés közben: „sokat
kanyarodunk az énekekben!”
A világhírű zeneszerző, népzenekutató és precíz zenetudós, Lajtha László
(1892–1963) kiemelt figyelmet szentelt a nyugati peremvidék, Sopron és Vas vármegyék archaikus hagyományának, köztük a történeti és az egyházi népénekeknek
is. Szerinte éppen a nyugati (lásd: Nyugat-Dunántúl) és a keleti peremvidék (Székelyföld, Gyimes, Bukovina és Moldva) őrizte meg, bennük dallamaikkal, a legősibb
19742, 225–234. A perenyei templom alapítása jubileumára megjelent Ecclesia Agathae. A 250 esztendős
perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei (szerk. MEDGYESY S. Norbert, Bp., Magyar
Napló, 2011) című könyvhöz csatoltunk egy, közel 10 órás népének-CD-ROM-ot, amely Medgyesy S.
Norbert összeállításában, Németh István technikai szerkesztésében, dallamtörténeti rendben közli az e
községben 1995 és 2011 között e sorok írója által összegyűjtött népénekeket. Továbbiakban: Ecclesia
Agathae 2011. CD-ROM
41 KODÁLY Zoltán, A magyar népzene, 1925. = Visszatekintés I., i. m. 1964, 22.
42 KODÁLY ZOLTÁN, Merjünk magyarok lenni zenében is! Nyilatkozat, 1945. Kiadta: KODÁLY, Visszatekintés I.,
i. m., 1964, 172.
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hagyományokat.43 Perenye esetében, jelen tanulmányunk keretei között ebből
nyújtunk egy csokorra való válogatást.

XVII. SZÁZADI DALLAMOK PERENYE HAGYOMÁNYÁBAN
A perenyei kéziratos egyik legszebb és eredeti népi ihletésű szövege az Előttünk
tündöklik Jézus keresztje… kezdetű, hétstrófás népének. Szövege minden bizonnyal
ponyva-nyomtatványról került a kéziratba. Csupán az Égi Lant (Nagyvárad, 1898)
ugyanezen kezdősorral olvasható, 14 versszakos énekének első két strófája hasonlít
a kéziratosban olvasható szöveghez:
1. Előttünk tündöklik Jézus keresztje, Melyre függesztetett Megváltónk
teste. Nem láttam oly szép gyümölcsfát, Mint Jézusnak keresztfáját. Oly
szép gyümölcs függött rajta, Ki a bűnöst megváltotta. Szűz Mária azt
siratja, Hogy Szent Fiát halva tartja.
2. Üdvözlégy, Jézusnak szentséges feje! Kit zsidók serege tövissel sérte.
Nem láttam oly szép gyümölcsfát, mint Jézusnak keresztfáját. Kékjeivel
kibimbózott, Piros vérrel kivirágzott, Maga Jézus szép gyümölcse, Örök
életnek szerzője.44
Az ének textusának távoli forrása a Cantus Catholici (Kassa, 1674) és a Kájoni János szerkesztette Cantionale Catholicum (Csíksomlyó, 1676)45 IDvez-légy Iesus
Szent feje… kezdetű, 15 versszakos éneke, amely Lőweni Arnulf Salve mundi
salutare… kezdetű, késő középkori kanciójának fordítása.46 A perenyei kéziratosban
lévő szövegváltozat nem énekel Krisztus összes szenvedő tagjáról, hanem lírai
szépségű hasonlatokkal él. A költemény a sok helyütt karácsonyi kántálóként és a
december 24-i paradicsomjáték részeként rekordált Paradicsom kőkertjébe /
közepibe… ének47 szófordulatait („Nem láttam oly szép gyumolcs fát, Mint Jezusnak
keresztfáját; Kékjeivel kibimbózot, Piros vérrel ki virágzott…”) őrzi. Nótajelzés nem
olvasható a kéziratban, de Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes emlékezett a
dallamára: az Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste… kezdetű OltáriszentségLajtha gyűjtéseiről, műveiről bővebben lásd Erdélyi Zsuzsanna korabeli jegyzeteit és visszaemlékezéseit: ERDÉLYI Zsuzsanna, A kockás füzet – Úttalan utakon Lajtha Lászlóval, Bp., Hagyományok Háza, 2010;
SOLYMOSI TARI Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról, Bp., Hagyományok Háza, 2010, 147–
148. (Interjú Dr. Erdélyi Zsuzsanna néprajztudóssal.)
44 Az ének címe: „A Kálvárián.” Nótajelzése nincsen. Olvasható: Égi Lant 1898. i. m., 259–260., 213. ének.
45 Az ének szövege a Kájoni Cantionale 1. (1676) kiadásában a 149., a 2. (1719) kiadásában a 109. oldalon olvasható. Kiadta: DOMOKOS Pál Péter, „… édes Hazámnak akartam szolgálni …” Kájoni János:
Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások, Bp., Szent István Társulat, 1979, 391.
46 A Kájoni Cantionale és a kassai Cantus Catholici szövegváltozatát közreadta, Régi Magyar Költők Tára
XVII. század 15 A/B. Katolikus egyházi énekek (1660–1670-es évek), „A” kötet: Szövegek. „B” kötet: Jegyzetek. S. a. r., STOLL Béla, a jegyzeteket írta, HOLL Béla, Bp., Argumentum–Akadémiai, 1992, 242–245.
(213/I–II. tétel)
47 Példák: Magyar Népzene Tára II. Jeles napok, főszerk. BARTÓK Béla–KODÁLY Zoltán, szerk. KERÉNYI
György, Bp., Akadémiai, 1953, 648–651. oldal, 508–512. tétel; 679. oldal, 548. ének; ERDÉLYI, i. m., 1976,
692–695, 230. tétel.
43
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énekről (1. kottapélda),48 annak helyi dallamváltozatáról van szó. E dallamnak külön értéke, hogy a XVII. századi énekkultúránk egyik legelterjedtebb dallamcsaládjához, a Rákóczi-dallamkörhöz tartozik. E melódiacsalád a Haj, régi, szép magyar
nép, / Az ellenség téged miként szaggat és tép… kezdetű Rákóczi-nótáról kapta a
nevét. A dallamnak szöveggel ellátott és hangszeres lejegyzései is vannak, pl. a
Vietorisz-kódexben (1680 körül), a Kájoni-kódexben (Erdély, leginkább Csíksomlyó,
1634–1671)49 és a Náray György szerkesztette Lyra Coelestis című katolikus énekeskönyv (Nagyszombat, 1695; RMK I. 1479) Szent Péter apostol nagy dicséretét…
kezdetű50 énekében.51 A kis szext ambitusú, kupolás dallamvonalú, fríg hangsorú
perenyei változat ennek a dallamkörnek helyi változata:

1. kottapélda
Adatközlő: Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes (*Perenye, 1928. március 25.), gy.: Medgyesy S.
Norbert, Perenyében 2005. augusztus 15-én és Németh Istvánnal 2011. április 18-án. Hangzó: Ecclesia
Agathae CD-ROM 061a tétel. Az Előttünk tündöklik… szövegváltozattal énekli: Takács Éva (LFZE Népzene Tanszék népi ének mesterszakos növendék) az Ecclesia Agathae CD 11. és a CD-ROM 062. tételeként.
Gyakorlati céllal kiadta: A nagyböjti időszak énekei Perenye hagyománya szerint (Éneklő Perenye 2.),
Összeáll., szerk. MEDGYESY S. Norbert, Perenye, Perenyei Római Katolikus Egyházközség, 2011, 56–57.,
66. ének.
49 Facsimile kiadásban, elemzéssel megjelentette: Codex Caioni saeculi XVII (facsimile, transcriptiones) 1–
2. Kiadta: DIAMANDI, Saviana–PAPP Ágnes, Bucureşti, 1993, Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 1994
(Musicalia Danubiana 14 a/b).
50 Lásd Péter apostolnak nagy dicséretét… kezdősorral az Éneklő Egyház 275. tételeként. (Éneklő Egyház.
Római Katolikus Népénektár – liturgikus énekekkel és imádságokkal, Bp., Szent István Társulat, 1985.)
51 A Rákóczi-nóta családjáról bővebben: DOMOKOS Mária, A Rákóczi-nóta családfája, Magyar Zene
XIX(1980), 249–263; SZENDREI–DOBSZAY–RAJECZKY, i. m., 1979, I. 146–149., II. 70–71. II/108. tétel; DOBSZAY
László, A magyar népének I., Veszprém, Veszprémi Egyetem, 1995, 136–137., 429. tétel. A Szentséges
Szűz Mária, szép liliomszál… kezdetű csíksomlyói búcsús népének (népszerűsítő kiadása: Éneklő Egyház,
237.) is ebbe a dallamkörbe tartozik. Köszönöm Kővári Réka népzene-kutatónak, hogy dallamlejegyzéseimet korrektúrázta, Kovács Andrea egyházzene-kutatónak pedig a kották számítógépre vitelét.
48
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A Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) fent ismertetett egyik legszebb tétele
erre a dallamra énekelendő:
Szent kereszt előtt mondandó ének
1. Előttünk tündöklik Jezus keresztje,
Melyre függesztetett megváltónk teste,
Nem láttam oly szép gyümölcsfat,
Mint Jezusnak keresztfáját.
Oly szép gyümölcs függöt rajta,
Szüz Mária azt siratja.
2. Üdvözlégy, Jezusnak Szentséges feje,
Kit zsidók serege tövissel sérte,
Nem láttam oly szép gyumolcs fát,
Mint Jezusnak kereszt fáját.
Kékjeivel ki bimbózot,
Piros vérrél ki virágzott.
Maga Jézus szép gyümölcse
Örök életnek szerzője.
3. Üdvözlégy, keresztfán meghalt szent Isten,
Oltári Szentségben angyali étel.
Oh, keresztfának virágja,
Te vagy lelkünk drága ára.
4. Mennyi sok kínokat, halált szenvettél,
Magas keresztfára fel feszíttettél.
Oh, keresztfának virágja,
Te vagy lelkünk drága ára.
5. Üdvözlégy, Jezusnak Szentséges teste,
Ki magas keresztfán érettünk függe.
6. Üdvözlégy, oh, szelid, ártatlan Bárány,
Kinek megváltatott világ az ára.
7. Ragyogó Csillagok jászban52 borulnak,
Mezzei virágok vérrel nyíllanak.
Isten Fiának halálán,
És Szent Lelke ki adásán. Ámen.53
A kéziratosban a Jézus a rád emlékezés… gyakori nótajelzés utal arra a himnikus,
Erdélyen kívül az egész magyar nyelvterületen elterjedt dallamra, amire Perenye
hagyománya – a dallamutalásnak nevet adó Jézus Neve-himnusz mellett – a Szent
52 Értsd: gyászban
53 Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 95a–b, 95. ének.
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Flórián, nagy hitbajnok…,54 a Szent Ágota, piros rózsa… és a nagypénteki Popule
meus (Imropéria) népi szövegváltozatát (Én nemzetem…) is énekli.55 A Perenyei
kéziratos énekeskönyv (1855–) Kegyes anya, szüz Mária, / Itt az ujhold vasárnapja…
kezdősorral egy hat versszakos éneket alkalmaz erre a dallamra, amely a vallásos
népélet „gyakorlati” remeke: az újholdvasárnapi rózsafüzér-titokcserére buzdít.56 A
minden sorában 8 szótagú, a XVII. század óta rendkívül népszerű melódia az
ambrozián himnuszritmusra utal.57 Német eredetű, időközben megmagyarosodott
„csontváz-dallama” elsőként a Cantus Catholici (Lőcse, 1651) lapjain olvasható.
Azóta szinte minden katolikus énekkönyvben megtalálható.58 A perenyei változat
recitatív jellegű kezdéssel indul, ritmusa 6/8-os lüktetésű; oktáv terjedelmű,
plagális dallama AABC szerkezetű, 1. és 2. sora tercen recitál:

Az ének címe: „Szent Florian vertanuról Dal Jezus a rád emlékezés”, kezdősora: Szent Florián, nagy hit
bajnok…: Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész utolsó ének, saját számozással, a korábbi énekés oldalszámozást követve: 120. oldal. Lehetséges forrása: SZEMENYEI–KAPOSSY-énektár, i. m., II. kötet,
1890, 418. ének, 365. (címe: „Szent Flórián vértanúról” Május 4. Dallam: Jézus a rád emlékezés 1. köt.
361-ik lap.) Az első 5 versszakot szöveg szerinti egyezéssel olvashatjuk a kéziratban, utolsó 3 strófáját (a
6–8. versszakot) viszont nem másolta át kéziratába a perenyei előénekes. Bejczi Józsefné Hittaller Anna
előénekes szíves közlése (Perenye, 2003. augusztus 13.) szerint a Szemenyei–Kapossy-énektárat leggyakrabban a helybéliektől szeretve tisztelt Heisz Alajos (1902–1962) kántortanító – Perenyében dolgozott 1923 és 1948 között – alkalmazta és tanította az iskolában.
55 Az említett énekek gyakorlati célú kiadása: Szent Ágota, piros rózsa…: A karácsonyi ünnepkör énekei
Perenye hagyománya szerint (Éneklő Perenye 1.), Összeáll., szerk., MEDGYESY S. Norbert, Perenye, Perenyei
Római Katolikus Egyházközség, 2008, 52. (hangzó: CD 27; CD-ROM 043a–c.). Én nemzetem…: Éneklő
Perenye 2., i. m., 85. (hangzó: CD-ROM 041a–b).
56 Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 47 a–b, 47. ének. A textus a kézirattal egyező szövegformában és dallamjelzéssel az Orgonahangok, i. m., 1912/1913, 213. Újhold vasárnapi énekek 6. szám)
lapjain olvasható. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az ismeretlen másoló innen vette át gyűjteményébe ezt
a költeményt. Perenye népe az önálló plébánia megalakulása (1937–1938) előtt az anyaegyház, Gencs
Élő Rózsafüzér Társulatának tagjait gyarapította, 1938-ban viszont saját konfraternitást alakítottak,
amely máig működik Szent Ágota egyházában.
57 A dallamot a népi gyakorlat többféle himnuszszöveggel, pl. Jesu dulcis memoria (Éneklő Egyház [ÉE]
188) – Jézus édes emlékezet…; Christe, qui lux est dies – Krisztus, ki nap vagy és világ…(ÉE 356); Te lucis
ante terminum, azaz Mivel már besötétedett – Immár a nap leáldozott… (ÉE 355) ismeri országszerte.
58 Bővebben: SZENDREI–DOBSZAY–RAJECZKY, i. m., 1979, I. 136–137, II. 66–67. II/84. tétel; A Magyar Népdaltípusok Katalógusa – stílusok szerint rendszerezve – I. (MNdtK I.) A Bevezetés, a 2. és 4. fejezet DOBSZAY
László, az 1. és a 3. fejezet SZENDREI Janka munkája. (Bp.,) MTA Zenetudományi Intézet, 1988. IV (D) /
229a típus; DOBSZAY, i. m., 1995, 159., 405. tétel.
54
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2. kottapélda59

A Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) szövege ismeretlen forrásból, egyéni
szövegváltozatban élteti a Szent olvasót elvégeztük… kezdetű költeményt, amely
Szekszer Istvánné Énekes könyv! kéziratának a 7. oldalán is olvasható, ezzel bizonyítva az ének népszerűségét még az 1970-es években is. Az 1937-től napjainkig
működő Élő Rózsafüzér Társulat ájtatosságainak kedvelt éneke. Az alábbiakban
közölt oktáv terjedelmű népi dallam gerince Hymnum dicamus Domino… kezdősorral a Budai Psalterium (15. század) lapjain is fellelhető, amely folklorizálódva – a
népzenekutatás szerint – az újstílusú népdal legrégibb előhírnökévé vált.60 Ennek
egyik variánsát, ABCA szerkezetű dallammal fellelhetjük a perenyei hagyományban
is (3. kottapélda):61

Adatközlő: Bejczi Józsefné Hittaller Anna (*1928), gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert–Németh István,
Perenye, 2011. április 18. Hangzó: Ecclesia Agathae CD-ROM 040. tétel.
60 SZENDREI–DOBSZAY–RAJECZKY, i. m., 1979, I. 202–203. II. 91–92. II/296. tétel.
61 Adatközlő: Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes (*Perenye, 1928), gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert,
Perenye, 2002. július 23. és 2005. augusztus 15. Hangzó: Ecclesia Agathae – Éneklő Perenye CD-ROM
078a.
59
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3. kottapélda

Ének az olvasóhoz
1. Szent olvasót elvégeztük,
Szuz Máriát arra kértük,
Fogadja el koszorunkat,
Vele együt mindnyajunkat.
2. Szép koszorunknak egy ága,
Tizen ött rózsa bímbója,
Összerakva, beh, gyönyörü,
Szüz Mária ennek örül.
3. Elül Hiszekegyet mondtunk,
Szent hítünket megvallottuk,
Hogy hit, remény és szeretett
Járja át a szívet s lelket.
4. Aztán miatyánkot montunk,
Rózsát rózsához igy fontunk,
Kérve testí s lelkí jókat,
Miket a Mindenható ad.
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5. Tiszer Üdvözlégy Mária,
Következet e szép ima,
Koszorunk let gyongyharmatos,
Minden levele aranyos.
6. Ilyen gyönyörü koszoru,
Oh, e földön még nem virult,
Jöjjön egy angyal érette,
Szépen el van már készítve.
7. Oh, vigye mint égi posta,
A szüz Anyának ezt mondja:
Szent olvasódról ezt füzték,
Fiaid leányid külték.
Repe

Ráirták szép levélre,
Koronát várnak érette. Ámen.62

A Betlehemi pusztán örvendetes hír van… dallamjelzéssel olvasható a Perenyei
kéziratos énekeskönyvben (1855–) a Szűz Mária születéséről szóló, Aranyos felhőben
leszállott Gábriel… kezdetű, négy strófás, eddig ismeretlen ponyvanyomtatványról
eredeztethető népének.63 A XVII. századból származó, kanásztánc ritmusú, oktáv
hangterjedelmű, AABCCv szerkezetű, plagális éneknek a perenyeivel teljesen egyező
dallamváltozatát és szövegét Lajtha László, Erdélyi Zsuzsanna és Tóth Margit Perenye anyaegyházában, Gencsapátiban 1957-ben, valamint Nagysimonyi községben
1959-ben lelte fel.64 Szülőfalujából, Csíkszenttamásról Márk Vince József csíksomlyói ferences, orgonista-kántor ugyanezzel a dallammal ismerte.65 A perenyei változat így hangzik (4. kottapélda):66

Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 41 a–b, 41. ének. Mivel helybéli, eddig ismeretlen
forrású a szöveg, kivételesen közöljük a dallamával együtt.
63 Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), különálló lap rectóján. Címe: „Kisasszony Mária nevenapján.
Dallama Betlehemi pusztán”.
64 Gencsapáti, 1957. Adatközlő: Varga Jánosné Szendi Mária (50 éves). Olvasható: LAJTHA László–TÓTH
Margit–ERDÉLYI Zsuzsanna, Dunántúli népénekek I–II. című kézirat a Lajtha László Népzenei Gyűjteményben, Hagyományok Háza, Budapest. Jelzete: 55e 55681. Nagysimonyi, 1959. Adatközlő: Kajtár
Lajosné Kozma Ágnes (1903). Olvasható: LAJTHA–TÓTH–ERDÉLYI, i. m., 55 d 55485. További, a perenyeivel
egyező dallam Sármellék (Veszprém vm.) hagyományából: Adatközlő: Kiss Jánosné Kármán Rozália (71
éves). Gyűjtötte: Paulovics Géza 1966-ban. Kiadta: MNdtK I. i. m., 1988. IV/395a tétel.
65 VOLLY István, Karácsonyi és Mária-énekek, Bp., Szent István Társulat, 1982, 176–177., 193. ének.
66 Adatközlő: Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes, *Perenye, 1928. március 25. Gyűjtötte: Medgyesy
S. Norbert–Németh István, Perenye, 2011. április 18. Hangzó változata: Ecclesia Agathae – Éneklő Perenye CD-ROM 034. tétel.
62

23

4. kottapélda

A következő három, XVII. századi melódia halottas szövegű énekekhez kötődik.
Perenyében 1968-ban épült meg a temetői halottasház. A helyi közösség lelkületét
és életre valóságát dicséri, hogy a verasztó szent szokását nem hagyta el, hanem
azóta a Szent Ágota-templomban tartja a temetés előtti estén egy órán keresztül,
pap és kántor jelenléte nélkül. A verasztót az előénekes asszonyok vezetik. A jelenlévők zsolozsmaszerűen végzik az olvasót, mert az imádságok egyik felét az egyik
padsor, a másik részét a másik padsor recitálja; a következő tizednél pedig fordítva.
A Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) lapjain a Szent Kereszthez könyörög a
„Szent Kereszt bucsu utáni ének a Holtakért” című, doxológiával záruló, 8 versszakos
népének Hála neked, szerelmes Istenünk… kezdősorral, Dal Jaj siralomra vált itt az
öröm (5. kottapélda)67 nótajelzéssel.68 Ez a dallam a 10 szótagú, izoszillabikus kölAk. Bejczi Józsefné Hittaller Anna; gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert, Perenye, 2002. július 23. és 2005.
augusztus 15. Hangzó: Ecclesia Agathae – Éneklő Perenye CD-ROM 069a–b.
68 Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 98 a–c, 98. ének. A költemény a Perenyével szomszédos, a XVI. században alapított, mai formájában 1731-től kiépített (történetét lásd: BARNA Gábor, Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon, Bp., Panoráma, 1990. 69–70.) gencsi Szentkút zarándokhely két
búcsúnapjára, Szent Kereszt feltalálása (május 3.) és felmagasztalása (szeptember 14.) ünnepére, az oda
vezetett búcsújárásra utal, és Szűz Mária közbenjárását (Maria Advocata) kéri a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért. A kéziratos lapjain a Maria Advocata-típusú énekek legmegrázóbb és talán legszebb példája az
Oh, egeknek Királynéja… kezdetű, 8 versszakos költemény, amelyik „Irgalmasságnak szent Anyja, / Szánd
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temények sajátja, az 1600-as évektől számos változatban élő, Eheu! quid homines
sumus? kezdetű halottas ének leszármazottja. Ehhez a dallamcsaládhoz tartozik az
országszerte közismert Ó, emberi gyarló nemzetség… kezdetű ének (Éneklő Egyház
345), valamint az 1599-ben Csíkszentdomokoson kivégzett Báthory András bíboros históriás éneke, Ó, te tündér és csalárd világ… kezdettel.69 Az ének (Eheu) dallama egy németországi latin-német nyelvű halottas ének 1635-ből, amely hazánkban
elsőként az 1675-ben kiadott Cantus Catholici lapjain olvasható. Ettől kezdve katolikus, evangélikus és református énekeskönyvek egyaránt átörökítik. A plagális indítású, második fokon kadenciázó, AABBv szerkezetű, oktáv terjedelmű perenyei
dallamvariáns 4+6 szótagszámmal késő középkori himnuszritmusra utal (típusa:
Salve, Mater Misericordiae), emellett az eredeti, 4+5-ös szótagszámú dallamot egy
szótaggal bővíti.70 Az eredeti, halottas témájú Jaj, siralomra vált itt az öröm…-textus
Szekszer Istvánné Énekes könyv! című kéziratosának 8. oldalán is olvasható „Halotti
Ének!” címmel:

5. kottapélda
meg őket, oh, Mária!” refrénnel, XVIII. századi dallam helyi változatával arra kéri az égi Édesanyát, hogy
fogadja palástja alá a tisztítótűzben szenvedőket. Címe: „Következnek a megholtakért mondandó Énekek.”
Kezdősor: Oh, egeknek Királynéja… Forrása: Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 12. CD-ROM
Bejczi Józsefné Hittaller Anna hangjával: 117a, 117 c. A CD 24. és a CD-ROM 117b tételeként énekli: Agod
Alíz (LFZE Népzene Tanszék népi ének szakos növendéke.) Kottáját kiadta: MEDGYESY, i.m., 2011: 301. A
perenyei hagyomány ugyanerre a dallamra énekli a Bevégeztem földi pályám… és a XVII. századi szövegű
Seregeknek szent Istene… kezdetű halottas énekeket is (CD ROM 118a–d, 119a–b).
69 Csíkrákosi népi gyűjtésből közli: DOBSZAY László, A Magyar Dal Könyve, Bp., Editio Musica, 1984, 504–
505., 588. ének.
70 Gartai, höveji, nagycenki és petőházi példával: LAJTHA, i. m., 1956: 177–180., 91. ének; SZENDREI–
DOBSZAY–RAJECZKY, i. m., 1979, I. 142–143. II. 68–69., II/98. tétel; MNdtK I., 1988. IV (E) / 305. tétel;
DOBSZAY, i. m., 1995: 127–128., 409. tétel. Dallamhasonlóság újévi köszöntő szöveggel Úrhidáról (Fejér
vm.): MNT II., i. m., 1953, 23., 31. ének.
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Ugyanennek a XVII. századi dallamnak néhány hangjában eltérő változata az
alábbi ének, Jaj, csak hívság földi életünk… kezdősorral, immár AABC szerkezettel,
ugyancsak halottas tartalommal (6. kottapélda).71 A perenyei hagyomány több halottvirrasztó szöveget is erre a melódiára énekel: 72

6. kottapélda

Mind szövegében, mind dallamában a XVII. század gyümölcse az Ó, kererves jajszó, mindnyájan meghalunk… (7. kottapélda) kezdetű halottvirrasztó ének, amely a
magyar nyelvterületen sokfelé ismert. A perenyei változat Lajtha László, Erdélyi
Zsuzsanna és Tóth Margit Szanyban (Sopron vm.) megörökített dallamával vág
egybe.73 Az ének szövege elsőként a Csíksomlyón, 1676-ban kiadott, Kájoni szer-

Ak. Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes (*1928); gy.: Medgyesy S. Norbert–Németh István, Perenye, 2011. június 9. Hangzó: Ecclesia Agathae – Éneklő Perenye CD-ROM 068.
72 Pl. Béke veled, jó édesanya… (CD-ROM 070a–d), Ó, nagy Isten, árváknak atyja… (CD-ROM 071), Gyászba borult szép napom fénye… (CD-ROM 072). Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes a temetés előtti
estén a Szent Ágota-templomban manapság is végzi a halottvirrasztó szent szokását, az egyes szám 1.
személyű búcsúztató szövegeket maga írja a halott állapotának és családjának megfelelően (bővebben:
MEDGYESY, i. m., 2011, 340–345.). Lásd az Ecclesia Agathae 2011. CD ROM-on Fenk János édesapa teljes
halottvirrasztóját, Szent Ágota-templom, Perenye, 1995. augusztus 22. Gy. Medgyesy S. Norbert. CD ROM
269. (záró) tétel. Halottvirrasztó, halottkísérő, temetésre és gyászmisére szóló énekek: CD ROM
068071, 73ab, 80ad, 100ac, 107a112b, 117a119b, 129a160, 167ac. Az audio Ecclesia Agathae
CD-lemezen: 2425. tétel.
73 Ak. Török Lajosné Horváth Terézia. Gy. Szany, 1954. január közepén és szeptember 3-án. Kiadta:
LAJTHA, i. m., 1956. 194. ének, 387–389. Dallamrokonság főként az Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet…
halottas énekkel: SZENDREI–DOBSZAY–RAJECZKY, i. m., 1979, I/188. A perenyei változattal majdnem egyező
variánst közöl váraszói (Heves vm.) gyűjtésből: MNdtK I., 1988. IV (E)/288.
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kesztette Cantionale Catholicum lapjain olvasható.74 Be keserves jajszó… kezdősorral
XVIII. század végi protestáns énekeskönyvekben (pl. Zemlényi kézirat, 1775; Kovács
József kézirata; Első Novák melodiarium, Sárospatak, 1791; Szkhárosi–Jordánházi
melodiarium; Halotti énekek, 1813) is nyomára bukkanhatunk.75 Íme, a perenyei
változat:76

7. kottapélda

A XVII. század első feléből származó, ismeretlen eredetű, elsőként a Szegedi Lénárd szerkesztette Cantus Catholici (Kassa, 1674) lapjain dokumentált, később igen
népszerűvé vált nótajelzésre („Dal Aldjad ember”)77 a Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–) egy hétstrófás himnuszt énekeltet. A fenséges költemény Szent
Ambrus (339–397) verse, az Aeterne rerum Conditor… kezdetű laudes-himnusz
kissé átírt fordítása. A költemény megtalálható az Orgonahangok gyűjteményben,
A Kájoni Cantionale 1. kiadásában (1676) a 713. lapon, a 2. kiadásban (1719) a 602. oldalon található
ez az ének. A perenyei változatnak csak az első versszaka egyezik Kájoni szövegével és a dallamgerince a
Deák–Szentes-kézirat (1741–1774) melódiájával. Kiadta: DOMOKOS, i. m., 1979, 1172–1173.
75 BARTHA Dénes, A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diákmelodiáriumaiból (1770–1800), Bp., 1935, 182. tétel, 265–266.
76 Ak. Bejczi Józsefné Hittaller Anna; gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert, Perenye, 1996. július 29; 2005.
augusztus 15; Németh Istvánnal: 2011. április 18. és 2011. június 9. Hallható: Ecclesia Agathae 2011. CDROM 080a–d.
77 SZENDREI–DOBSZAY–RAJECZKY, 1979, I. 114–115, II. 54. II/24f tétel; MNdTK I. 1988, IV (D) 230/c típus;
DOBSZAY, 1995, 403. tétel.
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amelynek változatából a perenyei másoló a 3. és a Szentháromságot dicsőítő 9., záró
versszakot nem vette át.78 Az Áldjad, ember, e nagy jódat… perenyei dallamváltozata
(8. kottapélda)79 a dúr-hexachord skálát megtartva, 1–2. sorában egy hajlítással
egészíti ki az országosan ismert, AABBv formát:

8. kottapélda

Mi, tanulmányunk zárásaként nem Szent Ambrus reggeli himnuszát idézzük ennél a melódiánál, hanem a helybeli, egykor többségében állattenyésztő társadalom
életéhez, nehéz mindennapjaihoz szervesen tartozó Szent Vendel-éneket adjuk
közre. A „barmok védőszentje”, Vendel (†617) hitvalló tiszteletére a XIX. század
elejéről létezett egy festmény a faluban, amelyhez a perenyei közösség
(Communitas Perenyensis) bizonytalan időben kápolnát épített, és fenntartására
alapítványt hozott létre.80 A megrongálódott kápolnát 1892–1893-ban közadakozásból Limperger Flóris plébános felújíttatta, és elkészíttette a ma is köztiszteletnek

A kéziratos változat címe: „Regeli ének. szent Abrus eneke”, kezdősora: Ég s föld örök Alkotója…, lelőhelye: Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), I. rész, 56a–b, 56. ének. Szövegének forrása: Orgonahangok
1912/1913: 264–265. Reggeli énekek 53. tétel. Az eredeti változat (Aeterne rerum Conditor…) legújabb
kiadása Babits Mihály fordításában, Örök teremtő Istenünk… kezdősorral: Latin-magyar himnárium,
2000: 12–13.
79 Adatközlő: Bejczi Józsefné Hittaller Anna előénekes, (*Perenye, 1928. március 25.) Gyűjtötte:
Medgyesy S. Norbert–Németh István, Perenye, 2011. április 18. Lemezen: 20110418_4_Perenye, MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet Népzenei Archívum, LSZ 6933, Budapest.
80 A Német Gencsi Plebániában 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. szám alatt előforduló ájtatos alapítványok számadási könyve, 1857–1881. A 8. Alapítvány Szent Vendelé. (Gencsapáti R. K. Plébániahivatal Irattára,
Gencsapáti. Kutatva 2000. augusztus 16-án.)
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örvendő képet.81 A kápolna legutóbbi, teljes belső és külső felújítása 2003-ban
volt.82 A legismertebb Vendel-ének Perenyében a Szent Vendel, Isten szolgája… (9.
kottapélda) kezdetű szövegalkotás,83 amely XVII. század eleji, imént elemzett dallam helyi, hajlítással ékített változatában szólal meg:

9. kottapélda

2. Kihajtottál a mezőre,
A virágos legelőre,
Amíg a nyáj földön legelt Te, az égen
Imádkoztál, mert megkedvelt az Úr régen.84
3. Szent szemed, rólunk ne vedd el,
Könyörgésünket fogadd el,
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
S bár esztelen, de bűntelen barmainkat!

Limperger Flóris gencsi plébános Historia Domusa, 1892, 6–8. SZEL, Gencsapáti Plébánia Iratai, 15.
doboz.
82 Szent Vendel helyi tiszteletéről bővebben: MEDGYESY, i. m. 2011. 321–328.
83 A Szent Vendel, Isten szolgája… kezdetű költemény szövegének forrásai: KOVÁCS Márk, A keresztény
katolikai isteni tisztelet minden agaira ki-terjedő Énekes Könyv, Tihany–Pest, 1842; SZEMENYEI–KAPOSSY II.,
i. m. ,1890, 440. oldal, 547. ének; Orgonahangok, i. m., 1903, 915. oldal, a szentektől 39. ének.
84 Egy másik szövegváltozat szerint így hangzik a 2. versszak: „Kihajtottál a mezőre, / Szép virágos legelőre, / Amíg a nyáj földön legelt Te az égen, / Eljegyezett, mert megkedvelt az Úr régen.”
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4. Szállj e gyászos legelőre,
Kísérj a nagy delelőre,
Segíts közbenjárásoddal, míg fölérünk,
Vigasztalj meg áldásoddal, melyet kérünk!85
Az Ecclesia Agathae-kötet olvasói a könyvhöz mellékelt CD-ROM 028a–080d tételeként további szép dallamokat hallhatnak a XVII. századból, mai perenyei népi
gyűjtés szerint, többek között az E világot Ádám, hogy elveszté…, az Üdvözlégy Szent
Szűz, teljes malaszttal…, az Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő… kezdetű adventi; a Szép kelet, szép
nap… és az Ó, szép Jézus, ez új esztendőben… incipitű újévi, a Háromkirályok napját…
kezdetű vízkereszti, a Kájoni szövegével énekelt Bűnös lélek, sírj, ó, kérlek… nagyböjti költeményt, továbbá az eredeti keresztúti népéneket Jézus szenvedéséről, bűnösök,
emlékezzünk… kezdősorral, a Király zászlói lobognak… kezdetű Szent Kereszthimnuszt, a Stabat Mater átiratát Álla a keserves Anya… kezdősorral vagy a Máriaantifónák dallamait.86

ÖSSZEFOGLALÁS
A rohonci uradalom területén lévő Perenye község, benne Szent Ágota (†251.
február 5.) szűz és vértanú tiszteletére 1761–1768 között épült temploma számos
egyházi népénekdallamot őriz a saját variánsaiban Batthyány I. Ádám korából, a
XVII. századból – olyanokat, amelyeket maga a gróf is hallhatott udvari személyzetétől, famíliárisaitól, esetleg maga is énekelte, amikor udvarnépével együtt közös
misén vett részt. Az énekek és dallamok több évszázados továbbélésének többfajta
magyarázata van: egyrészt átmenő forgalomtól mentes, zsákfaluról van szó; másrészt e község a XIV. századtól egészen 1937-ig a szomszédos Gencs község Szent
Jakab plébániájának filiája volt, ennek köszönhetően spirituális létszükségletként
sokkal jobban éltette paraliturgikus hagyományait, benne dallamait, mint az egyházkormányzati szempontból központi fekvésű települések: a püspökségek és a
nagyobb plébániák. Ezeket a pap nélküli, népi szertartásokat a licenciátusok (1697től van adatunk Perenyében licenciátusra Nimet István személyében) és a XVIII.
század közepétől működött helybeli iskola mesterei vezették. Ájtatosságaik, sajátos
szertartásaik közben örökítették tovább messzi évszázadok melódiáit. Ezt erősítet-

Ak. Bejczi Józsefné Hittaller Anna; gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert, Perenye, 1996. július 31. (Kazetta:
1996/3/B) és Perenye, 1998. augusztus 24. (Kazetta: 1998/1/A). Hallható: Ecclesia Agathae 2011. CD
23: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék népdalénekes növendékei; CD ROM 46a–b:
Babócsi Gyuláné Kercselics Margit előénekes (1913–2005, gyűjtötte: Medgyesy S. Norbert, Perenye,
1997. július 8.) énekeként.
86 A CD-ROM 17. századi dallamainak tartalomjegyzékét lásd: Ecclesia Agathae 2011, 20122, i. m., 381–
382.
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te meg Szily János, első szombathelyi megyés püspök rendelete, miszerint a litániák
helyett vecsernyéket kellett énekelni az 1780-as évektől fogva.87
Ezeknek a XVII. századból származó dallamoknak a fennmaradását segítették a
licenciátusok, iskolamesterek és az előénekesek által használt, országos kiadású és
ezen a vidéken elterjedt, XIX. századi és XX. század eleji nyomtatott énekeskönyvek
(pl. Tárkányi–Zsasskovszky-énektár, Eger, 1855, 18742; Szemenyei–Kapossyénektár, Eger, 1887–1890; Égi Lant, Nagyvárad, 1898; Orgonahangok, Bp., 1903tól) azokkal a dallamjelzéseikkel, amelyek XVII. századi melódiákra utalnak. A ritka
értékű, 520 oldalt számláló, előénekestől előénekesig nemzedékeken át örökített
Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855–), továbbá Szekszer Istvánné Németh Katalin
Énekes könyve (1978–1979) ugyancsak ezeket a dallamokat éltette tovább nótajelzéseiben, különböző szövegeket énekeltetve rájuk. Lényeges, hogy ezek a XVII. században a dallamgerinc mentén, „csontvázként” rögzített melódiák a nép körében
regionális változatokban, parlando előadásmódban élnek tovább. Bejczi Józsefné
Hittaller Anna (*Perenye, 1928) előénekes asszony tehetsége, rátermettsége és
páratlan memóriája mindmáig énekelt formában, „ollan perenyeiesen” őrzi ezeket a
kincseket, amiket ezen a vidéken talán még Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány
is hallhatott.

SZIGETI Kilián, A szombathelyi egyházmegye egyházi zenéjének története, [ezen belül a VII. fejezet: Az
egyházmegye községeinek egyházi zenéje,] = A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve (1777–
1977), szerk. TÓTH Imre, Szombathely, 1977, 243–430. [VII. fejezet: 389–427.]
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MACZÁK IBOLYA

Aurora consurgens
Batthyány I. Ádám felesége,
Formentini Auróra Katalin temetésekor
mondott halotti beszédek
1653 „virágszombatján”, április 5-én meghalt Formentini Auróra Katalin, Batthyány I. Ádám első felesége. A június 10-én tartott temetésen öten mondtak beszédet: magyarul Széchenyi György veszprémi püspök,1 Folnai Ferenc vasvári prépost,2 Malomfalvay Gergely kismartoni mariánus ferences gvárdián3 és Tallián Ferenc pozsonyi ferences,4 németül pedig Laurent Jakobi rohonci német plébános. A
kéziratokat Batthyány már 1653 őszén elkérte a hitszónokoktól, majd 1654 elején
elhatározta, hogy a magyar nyelvűeket Bécsben kiadatja (Folnaié kivételével, amelyet szerzője 1653 végén maga jelentetett meg).5 Közülük csak Tallián Ferencé nem
ismert példányból, de a fenti adatok alapján kinyomtatása bizonyos. Feltételezhető,
hogy gyászbeszéde a többi prédikációhoz hasonlóan magyar nyelven jelent meg, és
terjedelme meghaladta az öt ívet.6
Formentini Auróra Katalint Rohoncon Folnai Ferenc búcsúztatta 1653. június 9én. A halottat innen szállították Németújvárra, és temették el a rákövetkező napon a
ferences kolostorban lévő családi sírboltba. Itt mondott beszédet Malomfalvay Gergely és Széchényi György.7
Elemzésemben e szövegekhez kapcsolom Batthyány Ádám udvari káplánja,
Nagy Pál csepregi plébános ajánlását, amelyben a művek megjelenését támogató
özvegy főúrnak ajánlja Folnai Ferenc művét. Ez a szöveg gyakorlatilag egyfajta „rövid prédikáció” – amelyben érdekes módon hasonló szerkesztés és ugyanazok a
motívumok figyelhetők meg, mint az elmondott beszédek írott változataiban, ennek
ellenére több vonatkozásban is önálló gondolatmenete van. (Azaz kétségtelenül
szoros szövegkapcsolatuk ellenére nem Folnai beszédének rövidített változatáról
1 RMNY 2512
2 RMNY 2458
3 RMNY 2511
4 RMNY 2513
5 KOLTAI András, Batthyány Ádám imádságoskönyve, Magyar Könyvszemle, 1997, 189.
6 KOLTAI András, Batthyány Ádám és könyvtára, Bp., Szeged, OSZK, Scriptum Rt., 2002 (A Kárpát-medence

kora újkori könyvtárai, 4) http://mek.oszk.hu/03200/03234/html/batthyany10.htm
7 Idézett művében Koltai András részletes ismertetést adott a halotti pompáról és a beszédek ebben
elfoglalt szerepéről, valamint kiadástörténetükről is – ezektől ezért eltekintek.
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van szó esetében.) Ezt a „műfaji egységesítést” egyrészt maga a régi irodalom jellege
adja, amelyről a kutatás megállapította, hogy különösen tág teret ad a műfaji átmenetnek.8 Másrészt pedig vizsgálataim fő iránya is megengedi, hogy a temetéssel
összefüggő, rendelkezésre álló, szépirodalmi szövegeket műfajuktól, jellegüktől
függetlenül együtt vizsgáljam. Jelen esetben ugyanis azzal foglalkozom, hogy milyen
módon jelenik meg az elhunyt a prédikációszövegekben – azaz milyen retorikai
eszközökkel mutatják be a hitszónokok Formentini Auróra Katalin alakját. A temetési beszédek tartalmi vonatkozásában tekintve ugyanis rendkívül érdekes összefüggéseket sejtetnek. Metaforahasználatuk meglepően egységes, az elhunytról való
megemlékezésük – bizonyos vonatkozásban – szokatlanul különböző.
A régi magyarországi irodalomban – különösen prédikációk esetében – rendkívül nehéz szerzői önállóságról vagy egyedi invenciókról beszélnünk mind retorikai,
mind filológiai szempontból, mégis találunk olyan elemeket a jelzett temetéshez
kapcsolódó szövegekben, amelyek szorosan összekapcsolják őket, más hasonló
anyagtól viszont elkülönítik.
A temetési beszédek logikáját tekintve korántsem meglepő módon az elhunyt
nevéhez (Auróra) kötődő hajnal-metaforák, illetve allegóriák fordulnak elő leglátványosabban a szövegekben. Folnai Ferenc esetében már a beszéd alcímében helyet kapott a motívum: „A nemzetes es böchülletes Folnai Ferentz vás-vári és türjei
praepost... vas-vármegyei feö esperes predikatzioia, mellyet praedikállot Rohonczon,
Szent Iván havának 9. napjan 1653. esztendöben, midön amaz kedves hazánkban
fényeskedö Haynal... groff Aurora Catharina Formontin aszszonynak... groff Botthyani
Adam uram kedves házás-társának teste föl-vitettetvén…”
Ugyanezen beszéd ajánlásában, Nagy Pál fogalmazása szerint a következők olvashatók: „Az el-mult napokban, Szombathelen létembe Folnai Ferenc Vas-vari, és
Türjei Praepost Uram házánál, olvasgatván az ö Kegyelme irásit, az többi között
akattam az Istenben el nyugodot [...] Aurora Formontin Aszszony, az N[agysá]god
kedves Házas-társa, teste fölött Rohoncon tett predikatziojára [...] Es mivel hogy
N[agysá]god udvarábul volt ennek az Aurorának az eö fol-keleti, mélto, hogy ennek
holta után valo dicséreti is onnan jusson világosságra.” Széchényi György prédikációjából ismeretes, hogy az elhunyt szemérmessége az antik eredetű „rózsaujjú hajnal”-megfogalmazással9 összhangban „tündöklött, mint hajnalban a rózsa”, hogy
benne hajnali harmat, azaz isteni áldások termettek.
Ráadásul neve kapcsán merült fel az is, hogy becsületes életével „mindenek előtt
világosodott”. Folnai Ferenc szerint hajnal az istenfélő, jóságos cselekedetekkel teljes ember, s Auróra „Hazánkat nedvesítő, ékessen fénylő” hajnal volt. Megfogalmazása szerint „Vayha ugymond valaki az tekéntetes aurorának magahoz szeliditö s
nyomdoki követésére serkengetö szent élete viselését elönkbe terjesztenénk, futva
mennénk az ö tökélletes erkölcsének jo illati után.” A fentieknél szomorúbb, illetőleg
negatívabb tartalmú hajnal-képek is előfordulnak a beszédekben: „A halálnak sötét
KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., Universitas, 1998 (Historia Litteraria, 5), 201.
9 Vö. HOMÉROSZ, Odüsszeia, II. 1; VIII. 1.
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etczakja vagy inkább árnyékja körrnyül-vette és szintén meg-homályosította a’ mi
Auroránkat.”
A fenti metaforahasználat egyértelműen a név viselője és a hajnal képének öszszetartozását igyekszik erősíteni. Ezzel szemben sajátos szemszöget mutatnak azok
a szövegek, amelyek ennek az Auróra-hajnal kapcsolatnak negligálását, illetve felszámolódását célozzák. Folnai Ferenc beszédének egyik részében arra utal, hogy a
szépen fénylő hajnal elenyészett – de ezért nem kell szomorkodnia a jelenlévőknek,
hiszen ez voltaképpen azt jelenti, hogy „a hajnal megvirradott” és „az igazság napja
sugárival gyönyörüségessen él.” Széchenyi György hasonló gondolatmenete szerint a
mennyek országában az igazak úgy fénylenek, mint a nap – éppen ezért ott Auróra
nemcsak úgy tündöklik, mint a fölkelő hajnal (hanem úgy is, mint a nap), mert csak
ezen a világon volt az a neve – ebből következően nevét is leveti testi köntösével
együtt.
Különös színezetet ad a hajnal képhez kapcsolódó gondolatoknak az aurora
consurgens (felkelő hajnal) kifejezés, amelyet Széchényi György és Malomfalvay
Gergely egyaránt alkalmazott az elhunytra. Utóbbi szerző egyenesen úgy fogalmazott: „a templomok gyakorlásában AURORA consurgens, föl kelő hajnal, és életének
napiaiban, Mulier tumens Deum, Isten-félő aszszony-állat lévén; az áhétetosságban, és
jó magaviselésben világos tükörök vala, mind a tiszta életű leányoknak, s-mind pediglen az tökélletes aszszony-állatoknak”. Mindez rendkívül szép és kegyes kép – ráadásul a bibliai hivatkozások és a közhasználat révén egészen természetesnek is tűnne
használata, ha nem tudnánk róla, hogy Aurora consurgens a régiség egyik leghíresebb alkimista művének címe volt,10 ahol a felkelő hajnalnak egészen más jelentése
volt. Jakob Böhmének, a német miszticizmus legnagyobb alakjának, 1612-es műve
ugyancsak a témához kapcsolódik: Aurora oder Morgenröte im Aufgang (Aurora,
vagy a felkelő hajnalpír) címet viseli. Böhménél Aurora a misztikus megvilágosodás,
a beavatás, a kezdet szimbóluma.11 Mindez annak fényében érdekes igazán, hogy a
Batthyányak műveltségében (főként korábban, Batthyány Boldizsár révén) valóban
jelen volt az alkímia ismerete.12 Mindez természetesen nem azt jelentené olvasatunkban, hogy a ferences szerzetese vagy a püspök „alkimista összekacsintással”,
sokkal inkább a kegyes oktatás élével hivatkozott Aurórára, mint aurora
consurgensre.
Annál is inkább érdekes a hajnal-motívum vizsgálata a szövegben, mivel – Koltai
András kutatásai révén ismeretes –, hogy Auróra neve már esküvője idején is „irodalmi alapot” jelentett – igaz, akkor másfajta metaforákat generált. Az esküvői előkészületeik idején ugyanis Batthyány Ádám egyik continuus udvari nemese,
Aranyasi István és – példáján fölbuzdulva – Kállai Kopasz Pál deák írtak 1632 „uy
esztendöre való megh ajándékozásra” a házasodni készülő fiatal főúrnak. A versek
Vö. Aurora Consurgens: a document attributed to Thomas Aquinas on the problem of opposites in
alchemy, ed. Marie Louise von FRANZ, New York, 1966.
11 PÁL József, ÚJVÁRI Edit, Szimbólumtár: Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából
Bp., Balassi, 2001,
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
12 KOLTAI, i. m.
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Batthyány nevében mondták el annak érzelmeit, Auróra szépségét a hajnalhoz és a
Hajnalcsillaghoz, a Venushoz hasonlítva. Aranyasi versében például Venus a következőképpen jelenik meg:
„Ragiagh ö az eghben, mint társa szepseghben az földi szepek közöt,
Ki hogy en velem bir, nem czoda ez uy hir, mert ket szemevel giözöt,
Nezven szemeliere, azzal szerelmere, kivel engem megh kötöt.
[...]
Az Venus vigh kedvet, hozzám nagi szerelmet ebbennis megh mutatta,
Sok faratsag után, io erdemem uttián dolgomat iora hozta,
Hogi nekem szep társát, mint kedves baráttiát kezen foghva igi atta.”13
A másik versíró, Kállai Kopasz Pál ugyancsak eljátszott Auróra nevének jelentésével. A versben ugyanis a menyasszony így szólt jövendő férjéhez:
„Az mint nevem adgya, olly nylván világra ki teczhetik mégh eggykor,
Szerelmemnek s marad, mint hived te nálad, mindenütt és mindenkor
Aykim harmattya lobogny nem hadgya, tüzedet óltván akkor.”14
Elmondható tehát, hogy a leglátványosabb, hajnallal összefüggő metaforacsoport az elhunyt neve alapján kapcsolódik a beszédekhez – és számtalan variációs
lehetőséget kínált a hitszónokoknak. A köszöntőversek antikizáló képei esetében
természetesen fontos megjegyezni, hogy a temetés nyilvánvalóan más hangnemet
igényelt a hitszónokoktól, mintsem vidám versikéket. Ám érdekes módon a jelzett
prédikációk sem maradtak antik vagy antikizáló képek nélkül.
Malomfalvay Gergelynél „méltóságos Isten-félő Nympha”, illetve „Isten-félö Kedves Nympha” alakjában jelenik meg az elhunyt, azonban még jelentősebb, hogy a
vizsgált szövegek mindegyikében szerepel heroinaként, női héroszként az elhunyt.
Nagy Pál csepregi plébános ajánlásában kifejtette, hogy „dicsőségesen fénylő Auróra
volt ez a méltóságos gróf heroina”. „Tekéntetes Heroína”-ként említette Malomfalvay
Gergely, Széchényi György szerint pedig „Istenben el-nyugodot böcsülletes Heroina”
volt az elhunyt. Folnai kívánsága volt:
„adgya Isten, kit sziböl kivánok, hogy ennek a’ tekintetes heroinának sok hazánkbeli tökélletes aszszonyok nyomdokit kövessék, az kiknek szent magok viselése világosságával tisztullyonki szegény Hazánk némelly cselekedetek sötét homállyábúl.” A
hérosz a görög mitológiában az istenek és az emberek között álló, részben megszemélyesített, részben csak tipikus, személyes formát nem öltő isteni erők megnyilvánulása. Gyakran vérrokon csoportok ősei, bizonyos emberi tevékenységek és
készségek prototípusos képviselői. Közös ismertetőjegyük, hogy eltérnek minden
szabálytól: gyakran isteni eredetűek, születésük után kitették őket, állatok nevelték,
legkülönbözőbb kalandokon mentek keresztül, olykor szörnyetegek, rendkívüli
erejük van. A héroszok az előidők mondabeli „hősei”, népek, városok (törzsek) ősei,
bizonyos szokásokat elsőként vezettek be, és sorsukból lehet megtanulni az iste13 Uo.
14 Uo.
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nekkel való érintkezés módját. Nem halhatatlanok, de működésük maradandó:
titokzatos, oltalmazó, netán veszedelmes. Természetesen ezek a jellemzők nem
minden részletben, ám alapvonalaikat tekintve megegyeznek az elhunytról kialakítani kívánt – a névmetafora értelmezésekor is érzékelhető – képpel. Ugyanúgy megjelenik benne a példaadó nagyasszony rendkívüli alakja. E képegységesen jelenik
meg a vizsgált szövegekben – ám a régi magyarországi prédikációk gyakorlatában
nem jellemző ez a megfogalmazás. (Kérdés természetesen, hogy a vizsgált szövegekben milyen tényezők befolyásolták a szerzőket. Szentírási locust gyakorta és
szívesen választottak a temetési beszédeket megrendelő családtagok – ámde stiláris kérdésekre való intencióikra nincs adatunk.)
Érdekes és további kutatást igénylő feladat annak vizsgálata, hogy az azonos alkalommal elmondott temetési beszédek mennyiben mondanak mást az elhunytról.
Ezekben az esetekben nyilvánvalóan nem beszélhetünk a mai értelemben vett önálló szerzői invencióról – már csak a műfaj tartalmi és formai kötöttségek okán sem –
ám az irodalomtörténész számára is érdekes a kérdés, hogy mennyiben tudták
elkerülni azonos esemény kapcsán a hitszónokok az ismétlést. Esetünkben –
Formentini Auróra Katalin esetében – a stiláris variánsokra számos példát adtam.
Még lényegesebb azonban, hogy e beszédekben minden hitszónok más-más „aspektusát” mutatja be az elhunyt életének. Folnai Ferencnél az ifjúság képei, a labdajátékok, táncmulatságok jelennek meg – s a szerző ezeknél konkrétan utal az elhunytra, mint – mondhatni – társasági hölgyre. Malomfalvay Gergely Batthyány
Ádám feleségeként, Széchényi György, mint bölcs asszonyt „definiálja” Formentini
Auróra Katalint. A legérdekesebb azonban a vizsgálataim során „látens prédikációként” kezelt Nagy Pál esete, akinek szövegeiben az idegen országból származó aszszony alakja jelenik meg: „Messziről és hazánknak szintén határa kívül lett születése,
mindaz által hazánkban úgy fölnevelkedett, hogy tökélletes életének kedves
illattyával, nem csak hazánkat, söt egész Magyar ország határait be-töltötte…” Továbbá Nagy Pál szerint dicsekedhet az ország, hiszen „Hazánknak rendeltetett ajándék” volt az elhunyt, aki „nemesétö czimerül adatott” az itteni lakosoknak. Kifejezetten úgy tűnik, mintha nem lett volna szándéktalan a reprezentáció szempontjából
(legyen ez a reprezentáció akár az elhunyté, akár a hitszónoki ötletességé) ez a felosztás. Ez utóbbi szövegalkotási szempont természetesen számos további kutatást
igényel.
Összességében azonban elmondható róla – ahogy a beszédekben előforduló stiláris összefüggések kapcsán is –, hogy a régi magyarországi prédikációk számunkra
kevéssé ismert vonására: a variálhatóságra és a szerzői invenciók fontosságára
világít rá – a műfaji kötöttségek ellenére is.15

15 Harald TERSCH, Leere Worte?: Die Totenrede und ihre Entwicklung = Freund Hein?: Tod und Ritual in der

Geschichte, Hg. Wolfgang HAMETER, Meta NIEDERKORN-BRUCK, Martin SCHEUTZ, (Querschnitte 22), Innsbruck, Studien, 2007, 205.
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