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Interdiszciplin�ris kapcsolatok 
n�pzenekutatói szemmel

Az Etelközi fohászok �s a Ferences iskoladrámák (1.) c�m! 
kiadv�nyok zenei munk�latairól

A Liszt Ferenc Zenem!v�szeti Egyetem egyh�zzene tanszak�-
val – annak hallgatójak�nt – 1996  sz�n Erd�lybe te" ünk szak-

mai kir�ndul�st. Ekkor volt r�szem el sz�r n�pzenei gy!jt�sben, m�g 
ha csak szeml�l k�nt is. T�bb helysz�nen, az egyik faluban Kallós 
Zolt�n helyi vezet�s�vel, Dobszay L�szló, Domokos M�ria, N�meth 
Istv�n �s Szendrei Janka, az MTA Zenetudom�nyi Int�zet munka-
t�rsai v�geztek gy!jt�st �gy, hogy annak mi, hallgatók is szem- �s 
fültan�i lehe" ünk. Teljesen mag�val ragadtak az addig m�g nem 
hallo"  sz�vegek, dallamok, illetve az ismert �nekek el ad�smódja. 
Az �nekl�si módon felül megfogo"  az �nekesek arca, viselked�se a 
felv�tel ala"  �s ut�n egyar�nt. Emelle"  k�t olyan Udvarhely megyei 
szitu�ció hato"  r�m er teljesen, amelyeket eredeti funkciójukban ta-
pasztaltunk meg. Az egyik L�v�t�n t�rt�nt,1 egy zs�kfaluban – mely 
�ppen f�ldrajzi helyzet�n�l fogva a n�pzenei gy!jt�sek kedvelt hely-
sz�ne mind a mai napig –, ahol egy szok�sos vas�rnap d�lut�ni n�p-
vecserny�t (zsolozsm�t) hallga" unk meg.

Legnagyobb, meghat�rozó �lm�nyem pedig egy halo" virraszt�-
son való r�szv�tel volt. (Pedagógusi gyakorlatom sor�n ezt az �lm�-
nyemet igyekszem megosztani tan�tv�nyaimmal, �s rendszeresen 
azt tapasztalom, hogy az m�g �" �telesen is er t hordoz.) Szentegy-
h�zai2 r�vid tartózkod�sunk idej�n egy id s f�rÞ  elhunyt. Az   els  
napi, h�zn�l tarto"  virraszt�sakor megengedt�k, hogy az egyh�zze-
ne tanszak hallgatói, tan�rai, k�rülbelül �tvenen beüljünk, �s együ"  
im�dkozzunk a rokonokkal, ismer s�kkel. Meg�rkez�sünkkor m�r 
folyt az „im�dkozó”. Eml�keim szerint mintegy f�l-egy ór�t t�lt�t-
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tünk a h�z nagy szob�j�ban a feh�r, �" etsz  anyaggal letakart, felk�t�"  �llal felravata-
lozo"  halo"  melle" , �s hallga" uk a kül�n asztal k�rül ül  hat-nyolc f�rÞ  �nekl�s�t, akik 
k�ziratos �nekesk�nyvekb l �nekelt�k a sokszor t�bb tucat versszakos halo" asokat. 
Az el �nekesek megbesz�l�sei – hogy �ppen melyik �nek kerülj�n sorra –, az �gy kelet-
keze"  csend, lapoz�s zaja, a szob�ba bej�v  �jabb vagy �pp t�vozó l�togatók csendes 
vonul�sa mind term�szetes nyugalmat, tiszteletet sug�rzo" . Maga a halo" �rt v�gze"  
im�dkoz�s, �nekl�s pedig olyan atmoszf�r�t teremte" , hogy bennünket, k�vül�llókat is 
egyfajta m�lys�gesen nyugodt, transzcendent�lis �llapotba ju" ato" .

E"  l kezdve tudatos kapcsolatba kerültem a n�pzen�vel. 1997 �s 1999 nyar�n Erd�ly-
ben, H�romsz�ken gy!jt�" em els sorban n�p�nekeket, majd 2004 tavasz�n Gyimes-
ben, ugyanezen �v  sz�n pedig Moldv�ban j�rtam gy!jt �ton. K�szül  egyh�zzenei 
DLA-disszert�cióm t�m�ja is a n�p�nek, n�pzene k�r�be tartozik. Erd�ly egyik, a n�pi 
vall�soss�g szempontj�ból k�zponti hely�n, Cs�ksomlyón K�joni J�nos ferences pap, 
orgona�p�t  1676-ban Cantionale Catholicum c�men �neksz�vegeket �s nótautal�sokat 
tartalmazó nyomtato"  �nekesk�nyvet ado"  ki.3 Ennek a k�s bbi, tartalm�ban kisebb-
nagyobb m�rt�kben megv�ltozo"  (�s mell�kle" el ell�to" ) kiad�sai4 meghat�rozók 
nemcsak Erd�ly, hanem Bukovina �s Moldva n�phagyom�ny�ban is. Doktori dolgoza-
tomban a K�joni Cantionale egyik dallamforr�sak�nt ismert 18. sz�zadi k�ziratos ko" �s 
k�ntork�nyvet, az �gyneveze"  Deák–Szentes kéziratot dolgozom fel, �s a benne szerepl  
�nekek elterjed�s�t, vari�lód�s�t vizsg�lom az el bb eml�te"  f�ldrajzi területeken.

T�m�m term�szetszer!leg a zenetudom�ny t�bb �g�val is �sszefonódik. A k�zirat-
ban szerepl  dallamok az egyh�zzene k�r�be esnek; az egyes �nekek, dallamok t�rt�-
net�t az �sszehasonl�tó zenetudom�ny vizsg�lja; m�g a n�pzenei gy!jt�sekben fenn-
maradt vari�nsok �sszehasonl�t�s�t a n�pzenekutat�s v�gzi. Disszert�ciómhoz k�thet  
az a k�t kiadv�ny is, amelyek a zen�vel k�t m�sik tudom�nyterületet is �sszekapcsol-
nak: a n�prajz- �s az irodalomtudom�nyt. Jelen dolgozatomban a c�mben eml�te"  k�t 
k�tet lapjain tal�lható �nekek k�zül azokról esik szó r�szletesen, melyek a Deák–Szentes 
kéziratban is szerepelnek.

1. Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�ny

Az Etelközi fohászok – Válogatás a moldvai magyarság vallásos népköltészetének kincstárából 
c�m!5 2005 v�g�n megjelent kiadv�ny a ko" �k melle"  mell�kletk�nt tartalmaz egy au-
dio-CD-t is. Szerz t�rsam, Harangozó Imre egy d�l-alf�ldi települ�s, Újk�gyós szül�" e, 
hatalmas n�prajzi gy!jtem�ny tulajdonosa, kiv�ló gy!jt , akit er teljesen vonz a val-
l�si n�prajz. 2004-ben kerestem meg azzal a k�r�ssel, hogy vigyen mag�val egy mold-
vai, els sorban egyh�zi �nekeket c�lzó gy!jt �tra. Harangozó Imre f  kutat�si területe 
az archaikus im�ds�g. Rendszeresen j�rja f k�nt Erd�ly, Moldva �s az Alf�ld falvait. 
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A szóban forgó kiadv�nyba az  , illetve ke"  nk gy!jt�s�b l sz�rmazó im�ds�gok �s 
n�p�nekek kerültek. Feladatom a CD-mell�klet szerkeszt�se, a k�nyv �nekeinek kiv�-
logat�sa, jegyzetekkel való ell�t�sa �s lejegyz�se, a n�p�nekek vil�g�ról szóló fejezet, 
valamint a k�zreadói t�j�koztató meg�r�sa volt.

A k�tetben olvasható 25 leko" �zo"  �nekb l – melyekb l 22 a CD-mell�kletben hallha-
tó –, kilenc szerepel a Deák–Szentes kéziratban. Ezeket veszem a k�vetkez kben sorra. A 
K�joni Cantionale kiad�saiban szerepl  sz�vegv�ltozatokat hasonl�tom �ssze, minden eset-
ben k�zl�m a Deák–Szentes kéziratban l�tható dallamalakokat, melyeket el sz�r a Cantio-
nale negyedik kiad�s�nak, az �gyneveze"  Baka-f�le orgon�sk�nyvnek dallam�val, v�gül 
pedig a saj�t kiadv�nyunkban olvasható-hallható moldvai v�ltozatokkal vetem �ssze.

1.1. A Csordapásztorok kezdet!, k�zismert kar�csonyi �nek a K�joni Cantionale 1805-
�s harmadik kiad�s�ból hi�nyzik.6 Az 1719-es kiad�sban az els vel gyakorlatilag azo-
nos sz�vegv�ltozat szerepel,7 mindk�t helyen az 5, 6, 5, 6, 6-os versel�s a 16 versszak 
sor�n mind�ssze egyszer v�ltozik: 5, 6, 6, 5, 5-re.8 A Cantionale 20. sz�zadi, negyedik 
kiad�s�ba m�r egy �talakult �nek kerül vissza: a m�sodik fel�t megism�telve 6 soross� 
v�lt sz�veg 11 szakaszosra r�vidül, �s csak els  6 stróf�ja mutat szó vagy fogalmaz�s 
szerinti egyez�st a kor�bbi kiad�sok�ival.

A Deák–Szentes kéziratban olvasható alak9 a n�pzenei gy!jt�sekb l kibontakozó, f�ld-
rajzilag elhat�rolható10 dallamk�pet mutatja: a dór hangsor� erd�lyi vari�nst, �tsoros 
form�ban. Az �gyneveze"  Baka-f�le k�ntork�nyvben a magyar nyelvterület m�s r�-
szeire jellemz  fr�g vari�nst tal�ljuk: az utolsó sor elmarad, a 3–4. sor azonos, az 1–2. 
sorban pedig egy-egy hangnyi elt�r�s mutatkozik.

1.1. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba 5, 6, 6, 6, 6 �s v�gig 6-os szótagsz�m� stróf�k-
kal került be ez az �nek pusztinai gy!jt�sünkb l.11 K�ziratunk els  sor�nak kvartról 
lefel� l�pked  dallama csak az utolsó, 6. versszakban jelenik meg. A kiadv�ny mel-
l�klet�n hallható, 1 (5) 4 5 kadenci�j� vari�nsban a 3. sor z�rlata a kvintr l hajlik le a 
kvartra, tov�bb� a 4. sor a szekundról felugrik a kvintre, s ez�rt az utolsó sor a szexten 
indul. Ezekt l eltekintve csup�n hajl�t�sokban, �s ez�ltal mot�vumhull�mokban, �vek-
ben gazdagabb a fenti 18. sz�zadi �r�sos vari�nshoz k�pest.12
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1.2. Az A királyok királyának kezdet! �nek a K�joni Cantionale valamennyi kiad�s�t 
v�gigk�s�ri, s mindegyikben ez ind�tja a „Viz-Kereszt Napj�ra való Énekek” sor�t.13 33 
szakaszos sz�vege az els  k�t kiad�sban v�ltozatlan,14 az 1805-�s harmadikban m�r 20 
stróf�ra cs�kken, �s a 3. versszaktól kezdve l�nyegesen megv�ltozik,15 azonban az 1921-
es kiad�sban ehhez k�pest m�r csek�ly az elt�r�s.16 

Az al�bbi, a Deák–Szentes kéziratban szerepl  dallam17 – mely ugyani"  Virgo Parit 
Filium sz�veggel is szerepel18 – �s az �gyneveze"  Baka-f�le k�ntork�nyv dallamalakja 
nagyj�ból azonos. Az elt�r�sek f k�nt a hajl�t�sok elmarad�s�ban Þ gyelhet k meg: a 
k�zirat kezd  sk�l�z�sa h�rmashangzat-felbont�ss� v�lt, az �gy hamarabb el�rt kvint 
mia"  a szexten „recit�l” a Kir�ly�nak szó, a 2. sorban pedig a hajl�t�s mindk�t hangja 
kül�n szótagot kap. Tov�bb� az utolsó sor k�zepe a 2 f�lz�rlatot annak k�rül�r�s�val �ri 
el, ami ut�n a kvintr l indul a z�ró mot�vum.19 (Utóbbira hat�ssal lehete"  a Virgo Parit 
Filium szint�n elterjedt magyar v�ltozata, a Szülte a Sz#z Szent Fiát kezdet! �nek.)

1.2.1. ko" apélda:
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1.2.2. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba a K�joni Cantionale 1805-�s harmadik kiad�s�-
nak teljes, 20 versszakos v�ltozata került be A királyok királyának kezde" el.20 A 77 �ves 
kl�zsei f�rÞ  a maga �ltal �rt k�ziratos füzet�b l �nekelte a fenti �s a negyedik kiad�sb�li 
alak �tv�zet�vel. Megtarto" a a 18. sz�zadi forma Királyának szava ink�bb kvinten való 
recit�l�s�t, hajl�t�sokkal gazdag�to" a az 1. �s a 3. sor z�ró mot�vum�t: a Krisztus szó az 
el " e megszólaló alsó v�ltóhanggal hangs�lyt kapo"  a felv�telen. Ezen t�lmen en a 2. 
sor terc ind�t�sa megt�rte mind a k�zirat, mind az �nekesk�nyv p�ros dallammenet�t, 
valamint az utolsó sor k�z�pz�rlata a kvintugr�s ut�ni szekund helye"  az alaphangon 
v�gz d  lefutó h�rmashangzatba torkollo" .21

1.3. A Jaj nagy kedven tarto"  kezdet! M�ria-siralom a K�joni Cantionaléban 1719-ben 
jelenik meg el sz�r, s innent l kezdve a kiad�sokból nem is marad el.22 Nemcsak a k�z-
iratokban �s nyomtatv�nyokban olvasható t�bbfajta korabeli v�ltozata jelzi mindenkori 
n�pszer!s�g�t, hanem a Cantionale utolsó h�rom kiad�s�nak szinte v�ltozatlan sz�ve-
ge is. L�nyeg�ben csak az 1921-es kiad�s k�lt �t kisebb-nagyobb m�rt�kben n�h�ny 
szakaszt,23 viszont a 20–21. sz�zadi n�pzenei gy!jt�sek �ltal�ban az 1805-�s vari�nst 
hozz�k.

A Cantionale 1921-es, k�ntork�nyvnek sz�nt kiad�sa a Deák–Szentes kéziratban sze-
repl  �nekkel24 majdnem azonos dallamalakot hoz: az els  sorban a kisszekundos fels  
v�ltóhang (H helye"  B�) moll� v�ltoztatja a dór hangsort, valamint a m�sodik dallam-
sor kvartról indulva a kvint �rint�s�vel jut el a (2) f kadenci�ra.25
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1.3.1. ko" apélda:

A M�ria-siralom dallama nem m�s, mint a Cantionaléban m�r 1676-ban megjelen , 
�s a Deák–Szentes kéziratban szint�n olvasható Jaj, mely hamar múlik kezdet! �nek26 r�-
vid�te"  v�ltozata. A k�zirat 5 x 6 szótagos, dór hangsor� �nek�b l a 3–4. sor magasra 
men  k�z�pr�sz�t hagyja ki, �s �gy keletkezik a n�gysoros, 6, 6, 8, 6 szótagsz�m� dal-
lam a Jaj nagy kedven tarto"  �neksz�veghez. (L�sd az 1.7. szakaszt!27)

1.3.2. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba a K�joni Cantionale 1805-�s harmadik kiad�s�-
nak sz�vegv�ltozata került be Kl�zs�r l.28 Az asszony maga �ltal �rt k�ziratos füzet�b l 
�nekelte 11 stróf�val. Az 1.3.1. ko" ap�ld�hoz viszony�tva b3 (2) b3 kadenciak�plete az 
1. sorban a kvintr l való lehajl�ssal, a 3. sorban az alaphangról való, hajl�t�ssal kit�lt�"  
felfel� l�p�ssel alakult ki. Ezen t�lmen en a kezd sort pentatoniz�lta a fels  v�ltó-
hangn�l a szeptimhangra való felugr�ssal, a mollos jelleget a m�sodik szótag tercre 
való lehajl�s�val er s�te" e, valamint a mozg�steret a m�sodik sor szeptimr l való in-
d�t�s�val is kit�g�to" a.29

1.4. A nagyp�nteki improp�ri�k, a Popule meus a K�joni Cantionale mindegyik kiad�-
s�ban szerepel magyarul, Én nemzetem kezde" el.30 14 versszakos sz�vege �vsz�zado-
kon keresztül v�ltozatlan,31 s ez jól mutatja n�pszer!s�g�t, valamint a liturgi�ban való 
folyamatos k�z�ss�gi haszn�lat�t.
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Dallam�t magyar sz�veggel tal�ljuk meg a Deák–Szentes kéziratban.32 Egy nagyon 
szerte�gazó, t�bbf�le szótagsz�mot �s versform�t mutató dallamcsal�d tagja, melybe a 
k�s bbiekben t�rgyalandó, az �nekesk�nyv els  k�t kiad�s�ban ezen �nek nótautal�-
sak�nt szerepl  József, József kezdet! �nek is tartozik.33 A k�zirathoz k�pest a k�vetkez  
elt�r�sekkel tal�lkozunk a Cantionale negyedik, orgonak�s�retes kiad�s�ban: a kezd -
sor a fels  nagy decima �rint�s�vel kib vül, a 2. sor eleji ugr�st lefele haladó ereszke-
d�ssel v�ltja fel, a 3. sor pedig terccel magasabban indulva m�r a sor elej�n hangnemet 
v�lt, ezzel az el z  dallamsor terccel lejjebbi megism�tl�s�t, egy szekvenci�t eredm�-
nyez (mely az utolsó sorban folytatódik).34

1.4. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c. kiadv�nyba Kl�zsei v�ltozata került be.35 Az asszony maga 
�ltal �rt k�ziratos füzet�b l �nekelte az �sszes stróf�val, a fenti �s a Baka-f�le k�ntor-
k�nyvben l�tható forma �tv�zet�ben. E n�pzenei vari�ns a kis (!) decim�ról az okt�vra 
k�tszer is leereszked  mot�vumból alak�to" a ki a kezd  sort, a felfel� �gy kib v�te"  am-
bitust a k�vetkez  dallamsor kezdet�n is meger s�te" e, a szekvenci�z�st nem hangról 
hangra ugyan, de megtarto" a. Ezenfelül a 3. sor k�z�pz�rlat�t d�sz�te" e, �s az eg�sz 
dallamot mollos�to" a nemcsak a kezd sorral, hanem a f kadenci�ra való kisszekundos 
meg�rkez�ssel is.36 (L�sd al�bb a 2.3., 2.4. �s 2.5. szakaszokat!)

1.5. A Surrexit Christus hodie verses Benedicamus-tropus a k�s  k�z�pkortól kezdve Eu-
rópa-szerte elterjedt volt. Magyar forr�sokban latin, �s Feltámadt Krisztus ez napon kezdet-
tel magyar sz�veggel egyar�nt megtal�ljuk. A K�joni Cantionale kiad�saiban folyamatos a 
jelenl�te, s t magyar ford�t�s�t k�tf�le alakban is �nekelt�k: Alleluja, Hála légyen visszat�r  
sz�veggel szó szerinti ford�t�sban, illetve csup�n Allelujás refr�nnel.37 Az els  k�t kiad�s-
ban mindh�rom v�ltozatot olvashatjuk, m�g 1805-t l kezd d en a Hála légyen sz�veg! 
refr�nes alakkal tal�lkozunk az �nekesk�nyvben, s t m�g az 1805-�s kiad�s függel�k�-
nek sz�nt Ceremóniás könyvben is szerepel, a b�zaszentel i processzió z�ró �nekek�nt.

A kanció dallama elt�r az Európ�ban haszn�latos d�r melódi�tól (A Pünkösdnek jeles 
napján): magyarorsz�gi forr�sokban dór v�ltozat�t tal�ljuk.38 A Deák–Szentes kéziratban 
a latin sz�veg! dallam olvasható,39 melyre a magyar ford�t�st is r� lehet �nekelni. A 
Cantionale negyedik kiad�s�ban szerepl  dallam e"  l a k�vetkez  helyeken t�r el: a 
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kezd sor k�zep�n okt�vra kapaszkodik fel, a 3. sorban hajl�t�sokkal visszal�pked a 
kvartra, emia"  az utolsó sort egy, a kvintr l való lehajl�ssal ind�tja.40

1.5. ko" apélda:

K�ziratunkban az Alleluja refr�nes v�ltozatot is megtal�ljuk, azonban a magyar sz�-
veg f�l�"  nincs ko" a.41

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba egy �szaki cs�ngó gy!jt�sb l került be a Hála 
légyen refr�nes sz�vegv�ltozat, mely az �nekes ajk�n kiss� �talakult („H�l�d ledzs�k, 
H�l�d

e zIsztennek”).42 Dallama azonban az el bb r�szleteze"  Baka-f�le k�ntork�nyv-
ben tal�lható alak vari�nsa: az Alleluja szón�l a b vült ambitus legmagasabb, okt�v 
hangj�ról ereszkedik al� – a t�bbhangos melizm�k mia"  – k�t hull�mban, az 5 (4) 4 ka-
denci�t a 3. sorban nem szekundl�p�sekkel, hanem az alaphangot �rintve egy felugró 
kvar" al alak�tja, s az utolsó sor a m�sodikhoz hasonlóan �r le a z�róhangra.43

1.6. A Dies irae kezdet! halo" i szekvencia �s a bel le k�szült Az nap harag napja le-
szen kezdet! magyar n�p�nek v�gigvonul a K�joni Cantionale kiad�sain.44 A latin sz�-
veg v�ltozatlan, m�g 19 stróf�s magyarj�t az 1805-�s kiad�sban szinte teljes eg�sz�ben 
�tk�ltik. Negyedik kiad�sa – b�r az el z re hivatkozik – egy m�sfajta sz�vegez�s! �s 
szerkezet! �neket hoz, mely az eddigi 3 soros stróf�kból ke"  t �sszet�ve alak�to"  ki 
egy 6 soros, 9 versszakos vari�nst.

A Baka-f�le k�ntork�nyv az els  dallamf�lnek haszn�lja a Deák–Szentes kézirat v�lto-
zat�t45 �gy, hogy az els  k�t sorban a tercugr�st szekundl�p�ssel v�ltja ki.46

1.6. ko" apélda:
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Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�ny kl�zsei v�ltozat�t k�zli.47 Az el adó maga �ltal �rt 
k�ziratos füzet�b l �nekelte 9 stróf�val. Pontosabban a Cantionale negyedik kiad�s�nak 
fent le�rt dallam�ra „h�zta r�” az 1805-�s sz�vegv�ltozatot �gy, hogy az o" ani 19. sza-
kasz a dallam m�sodik fel�nek ism�tl�s�re szólt. Ehhez k�pest a k�vetkez kben t�rt el: 
els  k�t sor�nak f�lz�rlat�ban nem az alsó szeptimre, hanem az alsó kvintre hajlo"  le, a 
3. sort a fels  kvinten ind�to" a, a 4–5. sorban a szextre való felhajl�st elhagyta, az utolsó 
sort pedig az alaphangról ind�tva, a kvartot �rintve l�pcs zetesen rajzolta ki.48

1.7. Az Ó keserves jajszó kezdet! halo" as a K�joni Cantionale mindegyik kiad�s�ban 
szerepel.49 Sz�vege az 1805-�s harmadik kiad�sban szinte teljesen megv�ltozik. A ne-
gyedik, Baka-f�le kiad�s ism�t egy m�sfajta sz�vegvari�nst mutat, mely forr�sk�nt a 
T�rk�nyi–Zsasskovszky Énekeskönyvet jel�li meg.

A Deák–Szentes kéziratban tal�lható dallamot50 moderniz�lva l�tjuk viszont a Can-
tionale negyedik kiad�s�ban. I"  gyakorlatilag egyetlen sorból �p�tkezve v�ltozo"  �t – a 
k�zirathoz viszony�tva egyszer!s�d�"  le – a dallam A A B Av szerkezet!v� �s 2 (2) 2 
kadenci�j�v�.51

1.7.1. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba kl�zsei gy!jt�sünkb l került be.52 Az asszony 
maga �ltal �rt k�ziratos füzet�b l �nekelte a Cantionale harmadik kiad�s�nak valameny-
nyi stróf�j�val, de az o" ani egyetlen soros refr�nt tov�bbi k�t, a halo" virraszt�sra utaló 
sz�vegsorral b v�te" e.53 Olyan dallamot haszn�lt, melynek f sz�vege az Ó édes Meg-
váltóm kezdet! �nek. Ez a K�joni Cantionaléban csak ebben, az 1805-�s kiad�sban meg-
jelen  halo" as sz�veg egy olyan 12 szótagos n�gysoros dallammal ismert, melynek k�t, 
illetve k�t �s f�l soros r�vid�te"  v�ltozat�val kor�bban m�r tal�lkoztunk Jaj nagy kedven 
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tarto" , illetve Jaj mely hamar múlik kezde" el.54 A teljes dallam megtal�lható a Deák–Szen-
tes kéziratban is Szomorú a halál kezde" el, mely sz�veg a K�joni Cantionale els  k�t ki-
ad�s�ban ismeretes.55 (L�sd az 1.3. szakaszt!)

1.7.2. ko" apélda:

A kiadv�nyba bekerült n�pzenei felv�telen azonban ennek olyan vari�ns�t hallhat-
juk, mely a 4 soros dallamhoz (3+1 soros sz�veghez) csak Moldv�ra jellemz  módon 
rendel m�g egy 2 soros refr�nt.56 A Deák–Szentes kézirat fenti v�ltozat�tól való l�nyeges 
elt�r�sei a k�vetkez k: a kezd  sorban a szextr l indulnak a mot�vumok, a 3. sor elej�n 
a kvintre visszakanyarodva ereszkedik al�, tov�bb� a hajl�t�sok egy r�sz�t elhagyja, 
de egy�b d�sz�t�sekkel �l.57 Ennek a dallamnak 3–4. sor�t ism�tli meg �gy, hogy jelzi, 
az m�r a stróf�t lez�ró szakasz lesz: az 5. sor 1., a 6. sor 2. fel�ben a mot�vumok k�zepe 
szekunddal m�lyebben hangzik.

1.8. Az Ó életünk végórája kezdet! halo" i �nek a K�joni Cantionale valamennyi kiad�-
s�ban megtal�lható.58 Az els  k�t kiad�s v�ltozatlan 10 szakasza 1805-ben l�nyegesen 
megv�ltozva 6-ra apad, mely kiss� �talakul az �gyneveze"  Baka-f�le orgon�sk�nyv-
ben.

A Deák–Szentes kéziratban szerepl  dallamot59 a Cantionale negyedik kiad�s�ban le-
v vel �sszehasonl�tva azt l�tjuk, hogy csak n�h�ny hangban, ink�bb menet�ben egye-
zik, m�gis – f k�nt a m�sodik sor vezet hangos z�rlata mia"  – annak �jabb kori v�lto-
zat�nak kell tekintenünk.
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1.8. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba El kell menjünk, nincs mit tegyünk sz�veggel ke-
rült be Kelgyestr l.60 A dallam a Baka-f�le negyedik kiad�s el bb eml�te"  alakj�nak 
v�ltozata, mely a 2. sorban a k�zirat vari�ns�nak t!nik. (N�gysoros, refr�n n�lküli for-
m�ja els sorban Lehullo"  a Jézus vére sz�veggel gazdagon gy!jt�" .) M�sodik versszaka 
az 1805-�s kiad�s� Cantionale szerinti Ó életünk végórája kezdet! �nekb l való.

1.9. Az Ó áldo"  Sz#zanya kezdet! M�ria-�neknek61 a K�joni Cantionale els  k�t ki-
ad�s�ban tal�lható 9 versszaka v�ltozatlan, lesz�m�tva az 1719-ben megv�ltozo"  v�g�t, 
mely az Ave Maria im�ds�g egy sor�t parafraze�lja.62 A harmadik kiad�s 6 szakasza az 
el z  r�vid�t�se, kisebb �tk�lt�ssel.63 Hab�r a negyedik kiad�s – mely az utolsó sz�veg-
sort megism�tli – a sz�veg forr�s�nak a Cantionale harmadik kiad�s�t jel�li meg, m�gis 
azt mondhatjuk, hogy az el z  kiad�sokból vegyesen v�logato" , sokszor kiss� �talak�-
to"  7 stróf�t tal�lunk i" .64 Az �nek sz�veg�t 9 versszakkal olvashatjuk a Deák–Szentes 
kézirat függel�k�ben is, mely az 1676-os kiad�sból való.65

A Deák–Szentes kéziratban szerepl  dallamhoz k�pest66 egy teljesen m�s, �j melódi�-
val tal�lkozunk a Baka-f�le k�ntork�nyvben.
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1.9. ko" apélda:

Az Etelközi fohászok c�m! kiadv�nyba egy igen gazdagon d�sz�te"  v�ltozat került be.67 
A kl�zsei asszony eml�kezetb l �nekelte els  stróf�j�t �gy, ahogyan egy falubeli f�rÞ t l 
hallo" a gyermekkor�ban. A 18. sz�zadi k�zirat �tsoros dallam�nak A A Av B Av sor-
szerkezete A A A B A k�plet!v� v�lt az ajk�n, �gy a 2 2 (1) 1 kadencia helye"  mindegyik 
sor az alaphangon z�r. Az �llandóan visszacseng  f  dallamsor els  fel�t �gy alak�to" a 
�t, hogy az a nagytercet hangs�lyozza, m�g a k�z�pz�rlat sem a kvartra, hanem erre a 
feszülts�get kelt  hangra �rkezik meg egy k�rül�r�s ut�n.68 Az elt�r  negyedik sort pe-
dig – periodiz�ló �rz�kkel – szekundon meg�lló k�z�pz�rlat�v� te" e.69

2. A Ferences iskoladrámák c�m! kiadv�ny

A Régi Magyar Drámai Emlékek sorozat �jabb alsorozat�nak Ferences iskoladrámák c�m!, 
sajtó ala"  �lló 1. k�tete az 1721–1739 k�z�"  Cs�ksomlyón el ado"  passiój�t�kokat tar-
talmazza.70 Feladatom i"  az volt, hogy a k�z�lt miszt�riumj�t�kokban eml�te"  �neksz�-
vegekhez a cs�ki n�phagyom�nyban fennmaradt dallamokat keressek.71 E dr�m�kban 
el forduló �nekek k�zül n�h�ny �sszefügg�sbe hozható a Deák–Szentes kézirattal. Jelen 
dolgozatban – terjedelembeli akad�lyok mia" , �s mivel err l m�su"  r�szletesen szólok 
– csup�n jelz�sszer!en sorolom fel a zenei k�zirat �s a miszt�riumj�t�kok kapcsolatait.

2.1. Az �nekek egy r�sze a j�t�kok rendez i utas�t�s�ban szerepel, csup�n incipi" el. 
Az 1725-�s passiój�t�k Íme kérlek és intelek kezdet! �neke72 K�jonin�l hasonló kezd�s-
sel, a Kérlek és intlek mostan tégedet sz�veggel olvasható,73 valamint dallama szerepel a 
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Deák–Szentes kéziratban.74 T�m�j�t tekintve egy�rtelm!en azonos �nekr l van szó, mivel 
ez az �nekesk�nyvben a „Judicium – Az Itiletr�l” szóló r�szt nyitja.

2.2. Ugyani"  szint�n csak incipi" el szerepel az Eheu quid homines sumus kezdet! 
�nek.75 Ennek dallam�t a Deák–Szentes kéziratból, latin sz�veg�t a K�joni Cantionaléból 
k�z�ljük a k�tetben, melle" e az Ó emberi gyarló nemzetség kezdet! magyar v�ltozata is 
szerepel egy cs�ki n�pzenei gy!jt�sb l.76

2.3. A m�r t�rgyalt Én nemzetem, zsidó népem kezdet! �nek �tk�lt�s�t tal�ljuk az 
1731-es dr�m�ban Oh én kedves népem, mit cselekszel velem kezde" el, melyn�l azonban i"  
nincs �nekl�sre való utal�s.77 (L�sd az 1.4., 2.4. �s 2.5. szakaszokat!)

2.4. Az 1733-as passióban a Kaszás e földön az halál �nekre utal n�h�ny szakasz �tk�l-
t�s�vel a dr�ma�ró.78 A j�t�kban m�s strófaszerkezet! sz�veg tal�lható, mint a K�joni 
Cantionaléban, ahol ennek Est messor cognomento mors kezdet! latin eredet$ e is olvasha-
tó.79 Mindk�t �nek dallam�t megtal�ljuk a Deák–Szentes kéziratban.80 Magyar sz�veg! 
dallamv�ltozata rokon a Gyarló világ, a József, József �s az Én nemzetem kezdet! �nekek 
csal�dj�val.81 (L�sd az 1.4., 2.3. �s 2.5. szakaszokat!)

2.5. Az 1734-es j�t�k Ó Józsefnek fényessége kezdet! �neke82 a József, József, hol vagy, 
József K�joni Cantionale-beli sz�veg v�ltozata.83 A Deák–Szentes kéziratban a József, József 
�neket nem tal�ljuk, de az els  kiad�s nótautal�s�nak latin eredet$ e, a Horrenda mors 
kezdet! szerepel – b�r m�s dallammal.84 (L�sd az 1.4., 2.3. �s 2.4. szakaszokat!)

2.6. Ugyanezen passió v�g�n az Ó Jézus, Jézus kezdet! n�p�nek hangzik el.85 A K�-
joni Cantionaléban nem tal�ljuk, latin eredet$ e a Deák–Szentes kéziratban olvasható: 
O langvens Jesu.86

A Ferences iskoladrámák 1. k�tet�ben szerepl  1721–1739 k�z�"  el ado"  15 passiój�-
t�kban a mintegy tucatnyi �nek vagy �nekre való utal�s k�zül az eml�te"  n�h�ny �nek 
sz�vege, dallama hozható �sszefügg�sbe a szint�n cs�ki, 18. sz�zadi Deák–Szentes kéz-
irattal.

Források
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1921. Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kántorok, a nép és i$ uság használatára. Régibb és ujabb 

énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán él! hagyományos énekekb!l összeállito" a és orgonakisére" el ellá" a Baka 
János csikszentmártoni ny[ugalmazo" ]. kántortanitó. Gyergyószentmiklós, [1921.].



532

K#VÁRI RÉKA

Irodalom

Csomasz Tóth K�lm�n: A XVI. század magyar dallamai. R�gi Magyar Dallamok T�ra I. Akad�miai Kiadó, Bu-
dapest, 1958.

Dobszay L�szló: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Akad�miai Kiadó, Budapest, 1983.
Dobszay L�szló: A magyar népének I. Veszpr�mi Egyetem, Veszpr�m, 1995.
Dobszay L�szló–Szendrei Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa – stílusok szerint rendezve – I. MTA ZTI, Bu-

dapest, 1988.
Domokos P�l P�ter: „...édes Hazámnak akartam szolgálni...”. Szent Istv�n T�rsulat, Budapest, 1979. (l. K�joni Can-

tionale 1676.)
Harangozó Imre–K v�ri R�ka: Etelközi fohászok – Válogatás a moldvai magyarság vallásos népköltészetének kincs-

tárából. Ipolyi Arnold N�pf iskola, Újk�gyós, 2005. (CD-mell�kle" el.)
K v�ri R�ka: Zenet�rt�net �s n�pzene – Egy XVIII. sz�zadi cs�ki ferences k�zirat dallamai a n�pzenei gy!jt�-

sekben. In: Mozart–Liszt–Bartók – tanulmánykötet. SzTE JGyTFK Ének-zene Tansz�k, Szeged, 2007. 80–98.
Papp G�za: A XVII. század énekelt dallamai. R�gi Magyar Dallamok T�ra II. Akad�miai Kiadó, Budapest, 1974.
Papp G�za: Egy elvesze" nek hi"  k�ziratos �nekesk�nyv. Magyar Zene, 1988. 6. 379–394.
Rajeczky Benjamin: „Kasz�s e f�ld�n a hal�l…” Néprajzi Közlemények, 1958. 1–2. 26–30.
Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század. (6/1.) Ferences iskoladrámák 1. Sorozatszerk. �s szerk. Demeter J�-

lia–Kili�n Istv�n–Pint�r M�rta Zsuzsanna. Sajtó ala" .
Richter P�l: Napja Isten haragj�nak – egy temet�si �nek �r�sos eml�kei �s n�phagyom�nyban �l  v�ltozatai. In:  

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Cs�kszereda, 2006. 259–276.
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest, 1979.3

Szendrei Janka–Dobszay L�szló–Rajeczky Benjamin: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. Aka-
d�miai Kiadó, Budapest, 1979.

Jegyzetek

 1 Rom�nia, Lueta.
 2 Rom�nia, Vlahita.
 3 K�joni J�nos: Cantionale Catholicum. Cs�ksomlyó, 1676. Modern, ko" �s kiad�sa: Domokos P�l P�ter: „...édes 

Hazámnak akartam szolgálni...”. Szent Istv�n T�rsulat, Budapest, 1979. (A tov�bbiakban: 1676., illetve DPP 
1979.)

 4 Cantionale Catholicum. M�sodik kiad�s. Szerk. Bal�zs Ágoston. Cs�ksomlyó, 1719. (A tov�bbiakban: 1719.); 
A’ Keresztény Katholikusok Egyházi Énekes Könyve. Harmadik kiad�s. Szerk. Andr�si Rafael. Cs�ksomlyó, 
1805., 1806. (A tov�bbiakban: 1805.); K[atholikus]. Kántorok Tzeremoniás Könyve. Szerk. Andr�si Rafael. Cs�k-
somlyó, 1805., 1806. (A tov�bbiakban: 1805. Cer.); Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kán-
torok, a nép és i$ uság használatára. Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán él! hagyományos 
énekekb!l összeállito" a és orgonakisére" el ellá" a Baka János csikszentmártoni ny[ugalmazo" ]. kántortanitó. Gyer-
gyószentmiklós, [1921.]. (A tov�bbiakban: 1921.)

 5 Harangozó Imre–K v�ri R�ka: Etelközi fohászok – Válogatás a moldvai magyarság vallásos népköltészetének 
kincstárából. Ipolyi Arnold N�pf iskola, Újk�gyós, 2005. CD-mell�kle" el. (A tov�bbiakban: Etelközi.)

 6 1676. 83. (DPP 1979. 138. sz. felirata: M�s), 1719. 46. (felirata: M�s r�gi �nek), 1921. 116. sz.
 7 A Cantionale m�sodik kiad�sa csup�n a 13–15. szakaszokban igaz�to" a ki az �nekesk�nyv els  v�ltozat�t 

azzal, hogy ki�rta a megism�telt utolsó sor sz�veg�t (b�r a k�z�ps ben egy szótaggal kevesebbet: az els  
szót kihagyta). Tov�bb� a 7. strófa 3. sor�ban �rtelemszer!en jav�to" a a ragoz�st: „szólha" ok”. Azonban a 
6. vsz. 3. sor�ban a sz�veg �rtelm�vel ellent�tesen, rosszra cser�lt�k a kor�bban helyes igealakot: „b�-ta-
kartam”.

 8 3. vsz.



 533

INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATOK NÉPZENEKUTATÓI SZEMMEL

 9 De�k–Szentes k�zirat. Jelzete: OSzK Ms. mus. 4374. Valósz�n!leg 1741–1774 k�z�"  jegyezt�k le. (A tov�b-
biakban: Deák–Szentes) 21. K�zli Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest, 1979.3 (A to-
v�bbiakban: Szabolcsi) 167.; Papp G�za: A XVII. sz�zad �nekelt dallamai. R�gi Magyar Dallamok T�ra 
II. Akad�miai Kiadó, Budapest, 1974. (A tov�bbiakban: RMDT II.) 1. vari�nsokban, valamint v�gig�rva 
jegyzetben is, 430.  

10 Szendrei Janka–Dobszay L�szló–Rajeczky Benjamin: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I–II. 
Akad�miai Kiadó, Budapest, 1979. (A tov�bbiakban: SzDR) I. 101. �s II. 49.; Dobszay L�szló–Szendrei Janka: 
A magyar népdaltípusok katalógusa – stílusok szerint rendezve – I. MTA ZTI, Budapest, 1988. (A tov�bbiakban: 
MNdTK I.) III/151. t�pus; Dobszay L�szló: A magyar népének I. Veszpr�mi Egyetem, Veszpr�m, 1995. (A to-
v�bbiakban: Dobszay 1995.) 60–61.

11 Etelközi 32. sz. (CD 7.) Pusztina (Moldva), Pusztianu Imre J�nosn� Laczkó Gy�rgy Anna (sz. 1934.). Gy!jt�t-
te: K v�ri R�ka, Harangozó Imre 2004. október 31. Jelzet: ZTI MD 0148 6a.

12 A 2. sor k�zep�n H H A helye"  H GA H, a 3. sor H C H GA HA AG, a 4. sor A AG G F EA A, az utolsó sor 
pedig HA AG G F EF D.

13 1676. 105. (DPP 1979. 171. sz.), 1719. 78., 1805. 71., 1921. 140. sz. (Az els  k�t kiad�sban az A Sz#z szülé szent 
Þ át kezdet! �nek dallam�ra utal, a harmadikban m�r tulajdon nót�j�ra.)

14 Csup�n a 21. vsz. utolsó sor�ban marad ki egy szó („sz�pen”) az 1719-es kiad�sból.
15 M�g a 16. vsz. egyezik szó szerint az els  k�t kiad�s 27. szakasz�val (ahol a h�rom aj�nd�k teológiai jelen-

t�s�r l olvashatunk).
16 R�videbb-hosszabb �tfogalmaz�s van a 6., 9–13. �s 15–19. versszakokban.
17 Deák–Szentes 28. K�zli RMDT II. 33/II. vari�nsokban, valamint v�gig�rva jegyzetben is (212. j.) 591. (utóbbi 

helyen a 2. sor hajl�t�sa kimaradt). A k�ziratban az 1. sorban „Kiralyaj�nak” szerepel, jav�t�s n�lkül. L�sd 
m�g SzDR I. 124–125. �s II. 60–61.; MNdTK I. III/131. t�pus.

18 Deák–Szentes 18. K�zli RMDT II. 212. vari�nsokban, illetve a jegyzetben ki�rt form�ban is 591. L�sd m�g 
SzDR I. 122–123. �s II. 59–60.; MNdTK I. III/132. t�pus.

19 1. sor eleje: D Fisz A A H H H A, 2. sor k�zepe: Fisz E Fisz G, 3. sor k�zepe: A D Fisz E / A.
20 Etelközi 37. sz. (CD 12.) Klézse (Moldva), Bezs�n Mih�ly (sz. 1927.) Gy!jt�" e: K v�ri R�ka, Harangozó Imre 

2004. november 2. Jelzet: ZTI MD 0151 13.
21 1. sor k�zepe: A A H A / G AG H, 2. sor eleje: Fisz A A G, 3. sor k�zepe: A A Fisz D / A Fisz.
22 1719. 124. (felirata: M�s �j �nek), 1805. 132. (felirata: M�s; mindk�t kiad�sban tulajdon nót�ja van), 1921. 172. 

sz. („R�gi n�p�nek”).
23 4., 6–8. �s 11. vsz. Utóbbiban �rtelemzavaró módon „Anyj�val” helye"  „k�nj�val” szerepel. Az 1805-�s ki-

ad�s a kor�bbitól csak az 5. �s 8. stróf�ban t�r el kiss�.
24 Deák–Szentes 34. K�zli Szabolcsi 174.; RMDT II. 39/II. vari�nsokban, valamint v�gig�rva jegyzetben is 450.; 

SzDR I. 216–217. (II/333. d.); Dobszay L�szló: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. 
Akad�miai Kiadó, Budapest, 1983. (A tov�bbiakban: Dobszay 1983.) 132. (151/e.) L�sd m�g MNdTK I. II/6. 
t�pus; Dobszay 1995. 134. A k�zirat dallam�t �s n�pzenei lejegyz�seket k�z�l, r�szletesen elemzi K v�ri 
R�ka: Zenet�rt�net �s n�pzene – Egy XVIII. sz�zadi cs�ki ferences k�zirat dallamai a n�pzenei gy!jt�sek-
ben. In: Mozart–Liszt–Bartók – tanulmánykötet. SzTE JGyTFK Ének-zene Tansz�k, Szeged, 2007. (A tov�b-
biakban: K v�ri) 93–96.

25 2. sor: G G A G F E.
26 1676. 652. (DPP 1979. 740. sz.), 1719. 553. (mindk�t kiad�sban felirata: M�s sz�p �nek), 1805. 356. (felirata: 

M�s, nót�ja tulajdon). Deák–Szentes 82. K�zli RMDT II. 333.; SzDR I. 216–217. (II/333.a); Dobszay 1983. 132. 
(151/b). L�sd m�g 24. jegyzet.

27 E ko" �val k�z�lt dallamokra, mint 12 szótagsz�m� sorokból �p�tkez , 2 illetve 2 �s f�l soros �nekekre hi-
vatkozom az 1.7. szakaszban.

28 Etelközi 40. sz. (CD 15.) Klézse (Moldva), Botez�t Gy�rgy Ill�sn� Bezs�n Viktória (sz. 1959.). Gy!jt�" e: K v�ri 
R�ka, Harangozó Imre 2004. november 1. Jelzet: ZTI MD 0150 5.

29 1. sor: A AF G A C AGF, 2. sor eleje: C A., 3. sor: F F G A G FE DE F.
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30 1676. 160. (DPP 1979. 200. sz.), 1719. 115. (mindk�t kiad�sban felirata: M�s. Popule meus, nótajelz�se: Jo-
seph, Joseph), 1805. 160. (felirata: A’ Kere%zt im�d�sa ala" , nót�ja tulajdon), 1921. 178. sz. (felirata: Nagy-
p�ntekre, Popule meus).

31 Csup�n az 1921-es kiad�sban maradnak el az 1. stróf�t refr�nk�nt id nk�nt visszahozó utal�sok, illetve ez 
a sz�veg t�r el apróbb pontokon: 5–11. vsz. (�s a m�sodik kiad�stól a 9. vsz. 2. sora is: „vite" elek”).

32 Deák–Szentes 32. K�zli RMDT II. 62b/II. vari�nsokban.
33 L�sd RMDT II. 62a–d , 463–466.; SzDR I. 126. �s II. 61–62.; Dobszay 1995. 141–142.
34 Els  3 sor�nak dallama: C D C H E D C H / D D C B� C B� A G / B� B� Asz G Asz G F Esz. A kiadv�nyban 

a z�róhang lecs�szo" : B�.
35 Etelközi 42. sz. (CD 17.) Klézse (Moldva), Botez�t Gy�rgy Ill�sn� Bezs�n Viktória (sz. 1959.). Gy!jt�" e: K v�ri 

R�ka, Harangozó Imre 2004. november 1. Jelzet: ZTI MD 0150 7.
36 1. sor: ESZ D C C ESZ D C C, 2. sor eleje: ESZ D ESZ B, 3. sor eleje: B B C BGB.
37 Latinul: 1676. 244. (DPP 1979. 271. sz.), 1719. 187. (mindk�t kiad�sban felirata: Alius). Magyarul: 1676. 245. 

(DPP 1979. 272. sz., felirata: Surrexit Christus hodie, Nota eadem), 1719. 188. (felirata: Magyarul azon nó-
t�ra), 1805. 167. (felirata: M�s, nót�ja tulajdon), 1805. Cer. 74. (a b�zaszentel i processzió v�g�n, m�r a 
templomban kezdi el a k�ntor, amire a n�p a refr�nnel v�laszol), 1921. 197. sz. (felirata: A k�rmenetre); 
Alleluja refr�nnel: 1676. 245. (DPP 1979. 273. sz.), 1719. 188. (mindk�t kiad�sban felirata: Azon �neknek m�s 
nót�ja).

38 L�sd Csomasz Tóth K�lm�n: A XVI. század magyar dallamai. R�gi Magyar Dallamok T�ra I. Akad�miai Ki-
adó, Budapest, 1958. (A tov�bbiakban: RMDT I.) 146. sz.; SzDR I. 66–67. �s II. 31–32.; MNdTK I. II/22. t�pus; 
Dobszay 1995. 55–56.

39 Deák–Szentes 40. Tudom�som szerint eddig nem k�z�lt�k.
40 1. sora: A A H C D C H A, 3–4. sora: A GF EF G / AG F E D.
41 Deák–Szentes 40.: Fel tamadt Chri%tus ez napon Alleluja, Alleluja Alleluja Hogy az Ember vigadozzon. 

Alle-Alleluja.
42 Etelközi fohászok 43. sz. (CD 18.) Kelgyest (Moldva), Kel�ru Ludovikn� Kel�ru Agata (sz. 1935.). Gy!jt�" e: 

Harangozó Imre 1998. �prilis 4. Jelzet: Harangozó–K v�ri 2005. CD 18.
43 Dallama a 2. sortól: DC HAG A G / A GFE D G / A GFE D F E D.
44 Latinul: 1676. 688. (DPP 1979. 769. sz.), 1719. 584. (mindk�t kiad�sban felirata: Prosa Funebris), 1805. Cer. 9. 

(felirata: Sequentia). Magyarul: 1676. 689. (DPP 1979. 770. sz.), 1719. 585. (mindk�t kiad�sban felirata: Ea-
dem Prosa Ungarice), 1805. 323. (felirata: A’ Letzke �nekl�s ut�n, �s az O& ertorium ala" ), 1921. 403. sz.

45 Deák–Szentes 84. K�zli (�s elemzi) SzDR I. 108–109. (II/15a.), RMDT II. 15. vari�nsokban; Richter P�l: Napja 
Isten haragj�nak – egy temet�si �nek �r�sos eml�kei �s n�phagyom�nyban �l  v�ltozatai. In: A Csíki Székely 
Múzeum Évkönyve. 2005. Cs�kszereda, 2006. 270. L�sd m�g Dobszay 1995. 46., MNdTK I. IV/310. t�pus.

46 Az 1. sor 2. fele: D E F E, a dallam 2. fele: ||: A G F E F F GB� A :|| A G F E A G FE D.
47 Etelközi 44. sz. (CD 19.) Klézse (Moldva), Botez�t Gy�rgy Ill�sn� Bezs�n Viktória (sz. 1959.). Gy!jt�" e: K v�ri 

R�ka, Harangozó Imre 2004. november 1. Jelzet: ZTI MD 0150 19.
48 1. sor eleje: F E D a, 3. sor eleje: A AG G F, 4. sor 2. fele: F G A A, utolsó sor: D E F F G F ED D.
49 1676. 719. (DPP 1979. 786. sz.), 1719. 602. (mindk�t kiad�sban felirata: M�s, Nota: Mit b�zik e vil�g), 1805. 

335. (felirata: M�s, nót�ja tulajdon), 1921. 428. sz. (T�rk�nyi–Zsasskovszkyból v�ve).
50 Deák–Szentes 85. K�zli DPP 1979. 786. sz.; RMDT II. 302/III.
51 Dallama: ||: C D E F G C A G G F E D :|| G D E C A G G F E D / C D E F G C A G F E D C. L�sd m�g SzDR 

I. 204–205. �s II. 92.; MNdTK I. IV/288. t�pus.
52 Etelközi 45. sz. (CD 20.) Klézse (Moldva), Botez�t Gy�rgy Ill�sn� Bezs�n Viktória (sz. 1959). Gy!jt�" e: K v�ri 

R�ka, Harangozó Imre 2004. november 1. Jelzet: ZTI MD 0150 15.
53 Csup�n egy helyen van elt�r�s: az 1. vsz. 2. sor�ban „nemes vagy nemtelen” helye"  „iÞ jak s �regek” hang-

zik. A kib vült refr�n: „E szent rendel�se Istennek v�gz�se. / Isten nyug�ssa meg, mi mindgy�jan mond-
juk, / Ezt a megholt h�vet az Úrnak aj�nljuk.”

54 1805. 335. (felirata: M�s, nót�ja tulajdon). L�sd RMDT II. 129.; SzDR I. 78–81. �s II. 38–39.; MNdTK I. II/3. 
t�pus; Dobszay 1995. 74.
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55 Deák–Szentes 85. K�zli RMDT II. 129/I. vari�nsokban, valamint v�gig�rva a tanulm�nyban is, 136–143. (l). 
1676. 707. (DPP 1979. 783. sz.), 1719. 589. (mindk�t kiad�sban felirata: M�s azon nót�ra, mely a B#nnek az ! 
zsoldja kezdet! �nek dallam�ra utal). A k�t kiad�s 34 stróf�ja szinte v�ltozatlan, csak a 4., 14., 19., 26. �s 31. 
vsz.-ban tal�lunk apróbb �tk�lt�st.

56 Az MTA Zenetudom�nyi Int�zet K�zponti N�pzenei Gy!jtem�ny�ben ebben a t�pusban csak n�h�ny 
moldvai, halo" as �nekn�l tal�lkozni ezzel a refr�nnel: vagy mindegyik strófa v�g�n, vagy csak az utolsó 
versszakn�l.

57 Dallama: ||: A B� A GF G F :|| / E F G G A G F F GFG F Esz D / GF F G F EszD C F F GFG F Esz D / G B� A 
G A G GF F G F EszD C. Az 5. sor 1. fele: GF Esz F Esz D C, a 6. sor 2. fele: GF Esz F Esz D C.

58 1676. 669. (DPP 1979. 753. sz.), 1719. 568., 1805. 334. (mindh�rom kiad�sban felirata: M�s, utóbbiban nót�ja 
tulajdon), 1921. 429. sz. (m�s sz�veggel is: A te híveidnek lelkéért 413. sz.).

59 Deák–Szentes 83. K�zli DPP 1979. 753. sz. (n�pi ritmiz�l�s szerint); RMDT II. 64/II.; Dobszay 1983. 136. 
(153/b); K v�ri 91. L�sd m�g SzDR I. 128–129. �s II. 63–64.; MNdTK I. II/21. t�pus; K v�ri 90–93.

60 Etelközi 46. sz. (CD 21.) Kelgyest (Moldva), Kel�ru Ludovikn� Kel�ru Agata (sz. 1935). Gy!jt�" e: Harangozó 
Imre 1997. október 25. Jelzet: CD 0356 05’50”.

61 1676. 395. (DPP 1979. 465. sz.), 1719. 323. (mindk�t kiad�sban felirata: M�s, Nota: Harcz ember �lete), 1805. 
228. (felirata: M�s), 1921. 311. sz. (�j dallam: Kecsk�s Ern ).

62 „Mo%t, �s mid�n el-j� v�gs� ór�nk.”
63 A k�z�ps  3 strófa marad ki. Új: 4. vsz. 2–3. sora.
64 1–4. vsz. = 1676. 1–4. vsz., 5. vsz. = 1676. 6. vsz., 6. vsz. = 1805. 4. vsz., 7. vsz. = 1676. 8. vsz.
65 Deák–Szentes 139.
66 Deák–Szentes 54. A ko" a�ró a 7–8. hangot �sszek�t�" e, majd �th�zta az �sszek�t  vonalat. K�zli RMDT II. 

170/II. (B� �s Fisz aj�nl�s�val); DPP 1979. 465. sz. (Fisz aj�nl�s�val); Szabolcsi 174.; Dobszay 1983. 131. (149/c, 
Fisz aj�nl�s�val).

67 Etelközi 51. sz. (CD 24.) Klézse (Moldva), Botez�t Gy�rgy Ill�sn� Bezs�n Viktória (sz. 1959). Gy!jt�" e: K v�ri 
R�ka, Harangozó Imre 2004. november 1. Jelzet: ZTI MD 0150 13.

68 A sor f hangjai: A GFisz A G Fisz GEFisz / A G F G FE D.
69 A 4. sor: FEF G F E / FEF G FE D.
70 Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század (6/1.) Ferences iskoladrámák 1. Sorozatszerk. �s szerk.: Demeter 

J�lia – Kili�n Istv�n – Pint�r M�rta Zsuzsanna. Sajtó ala" .
71 Err l a munk�ról r�szletesen besz�moltam Énekek az 1721–1739 közö"  el!ado"  csíksomlyói misztériumjáté-

kokban c�mmel, a Partiumi Kereszt�ny Egyetem, az Erd�lyi M�zeum-Egyesület �s az MTA Irodalomtudo-
m�nyi Int�zet szervez�s�ben 2006. augusztus 28–31. k�z�"  Kés! barokk és klasszicizmus a magyar színpadon 
c�m!, Nagyv�radon megrendeze"  nemzetk�zi sz�nh�z- �s dr�mat�rt�neti konferenci�n. Az el ad�s �ro"  
form�ja a konferencia anyag�t tartalmazó k�tetben jelenik meg.

72 Scena octava: Hic discedunt omnes et comparent iterum duo Angeli, qui mi" unt homines ad ultimam Judicium. 
Cantilena: Ime kérlek, és intelek.

73 1676. 725. (DPP 1979. 793. sz.), 1719. 626. (Mindk�t kiad�sban nótautal�sa: Eml�kezz�l meg emberi �llat. En-
nek dallam�t az Illy�s Halo" as Énekek 1693. 87. alapj�n k�zli RMDT I. 110/I., valamint DPP 1979. 793. sz.)

74 Deák–Szentes 86. Tudom�som szerint eddig nem k�z�lt�k. A dallamot Énekek az 1721–1739 közö"  el!ado"  
csíksomlyói misztériumjátékokban c�m! tanulm�nyomban k�zl�m. Eml�ti RMDT I. (110. j.) 501.

75 Scena secunda: Hic discantistae canunt: Eheu etc.
76 Deák–Szentes 86. K�zli RMDT II. 98. vari�nsokban; K v�ri 87. 1719. 623. (felirata: ALIA. Antiqua de mortis, 

et fortis imperio in homines., latinul), 1805. 78. (felirata: A’ Vil�gnak hivs�g�ról. Nota: Eheu! quid homines 
%umus. A v�zkereszt ut�ni id szak �neke, magyarul. I"  t�bb, �ltal�ban halo" as sz�veget hordoz.). L�sd 
m�g SzDR I. 142–143. �s II. 68–69.; MNdTK I. IV/305. t�pus; Dobszay 1995. 127–128; r�szletesen elemzi K -
v�ri 85–90. P�ter S�ndor (67 �ves), Csíkrákos (Cs�k). Gy!jt�" e: S�rosi B�lint, Dobszay L�szló 1967. j�lius. 
Jelzet: AP 6581j.

77 Scena nona. Jesus (Verbum).
78 Scena tertia.
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79 1676. 719. (DPP 1979. 789. sz.), 1719. 611. (mindk�t kiad�sban Nota: Lucesce stellis amicta) latinul; 1676. 720. 
(DPP 1979. 790. sz.), 1719. 612. (mindk�t kiad�sban felirata: Est messor mors), 1805. 356. (felirata: Nevend�k 
Sz!znek Temet�s�re. Nota tulajdon) magyarul.

80 Deák–Szentes 85. �s 86. K�zli Rajeczky Benjamin: „Kasz�s e f�ld�n a hal�l…” Néprajzi Közlemények, 1958/1–
2. 27. latinul; RMDT II. 164/I. vari�nsokban latinul; RMDT II. (62. j.) 466. magyarul. K v�ri 83. latinul �s 
magyarul. L�sd m�g RMDT II. 189.; SzDR I. 182–183. �s II. 84.; MNdTK I. III/176. t�pus; K v�ri 82–85.

81 V�. RMDT II. 62a–d. �s jegyzetei 463–466.
82 Scena quarta: Himno decantat lugensque supra Joseph.
83 1676. 146. (DPP 1979. 187. sz.), 1719. 108. (Mindk�t kiad�sban felirata: M�s sz�p �nek. Nótautal�sa az els  

kiad�sban Sz�rny! hal�l, �m� hol �ll, a m�sodikban Én nemzetem zsidó n�pem.)
84 Deák–Szentes 84. K�zli Papp G�za: Egy elvesze" nek hi"  k�ziratos �nekesk�nyv. Magyar Zene, 1988. 6. 394. 

A t�ves dallamkapcsol�sról RMDT II. (147. j.) 541.
85 Epilógus ut�n: Hymnus ab Omnibus Actoribus.
86 Deák–Szentes 29. o. K�zli RMDT II. 175/II. vari�nsokban.

Summary

R�ka K v�ri
Interdisciplinary connections with a folk music 

researcher’s approach.
On the musical works of the publications 

Etelk�zi foh�szok and Ferences iskoladr�m�k (1.)

One of the sources for my DLA dissertation on church music is Cantionale Catholicum 
by J�nos K�joni from 1676, a printed songbook with lyrics and ad notam references, and 
its subsequent editions, with more or less changed content. Another source I am using 
is the so called Deák–Szentes manuscript, a handwri" en sheet music book for cantors, 
organists from the 18th century. The essay analyses the spread, variation and role of 
these songs in folk tradition in the areas the books were used: Transylvania, Bukovina 
and Moldavia.

Naturally, this subject requires the involvement of other branches in musical sci-
ence: church music, comparative musical science and folk music research. There are 
two publications of di& erent subjects connected with my dissertation, which are re-
lated to ethnography and literature. This essay deals with those songs from the two 
books mentioned in the title that can be found in both sources.  

The main part of my study consists of Etelközi fohászok – Válogatás a moldvai magyar-
ság vallásos népköltészetének kincstárából [Prayers from Etelk�zi – Selected Pieces of the 
Treasury of Religions Folk Poetry of Hungarians in Moldavia], a publication with an 
enclosed audio CD from the end of 2005 by Imre Harangozó and myself. Nine of the 
songs contained are analysed in detail here, those that can be found in the De�k–Szentes 
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manuscript. First I assess the text variations of the songs found in K�joni’s Cantionale. 
The tunes in the manuscript are at Þ rst compared with the tunes from the fourth pub-
lication of Cantionale, the so called Songbook for organ by Baka, wri" en in 1921. Finally the 
Moldavian variants from our own publication are compared with the melodic forms of 
the previously mentioned songbooks.

The following songs are examined: 1) the Christmas song Csordapásztorok; 2) A királyok 
királyának, Jézus Krisztusnak for Epiphany, which has a variant tune in the De�k–Szentes  
manuscript with the title Virgo Parit Filium; 3) a lament of Holy Mary, beginning with 
Jaj nagy kedven tarto" , its tune can also be found in the De�k–Szentes manuscript as a 
shortened funereal song with the title Jaj, mely hamar múlik; 4) Én nemzetem for Good Fri-
day; 5) Surrexit Christus hodie for Easter and its Hungarian variation Feltámadt Krisztus 
ez napon with two types of refrain; 6) Dies irae, a funereal sequence and its Hungarian 
folkhymn variant Az nap harag napja leszen; 7) Ó keserves jajszó, for which the Moldavian 
singer used the tune of Ó édes Megváltóm funereal song (this tune can be found in the 
De�k–Szentes manuscript with the text beginning Szomorú a halál; 8) Ó életünk végórája, 
another funereal song, published in our book with the beginning El kell menjünk, nincs 
mit tegyünk; 9) and the Mary-song Ó áldo"  Sz#zanya.

My essay Þ nally deals with the Þ rst volume (in preparation) of the series Régi Ma-
gyar Drámai Emlékek XVIII. Század [Old Hungarian Dramatic Relics, 18th c.], bearing the 
title Ferences iskoladrámák [Franciscan School Plays]. This volume contains passion plays 
from Cs�ksomlyó between 1721–1739. Here I had the task to Þ nd some surviving tunes 
in the folklore of Cs�k to the lyrics of the published mistery plays. Some of the songs 
in these plays have been found related to the De�k–Szentes manuscript. These are: Íme 
kérlek és intelek, Eheu quid homines sumus, Oh én kedves népem, mit cselekszel velem, Kaszás e 
földön az halál, Ó Józsefnek fényessége, and Ó Jézus, Jézus.


