Nagyböjt 54–99.

Nagyböjtben elhallgatnak a hangszerek, véget érnek a táncos mulatságok. A fiatalság szerényebb
szórakozási lehetősége ebben az időszakban a karikázás, körtánc járása a szabadban. A vajdasági karikázók sajátos formája a gombosi tüsköm és a doroszlai csiraj (VMND III. 213–226). A magyarkanizsai Losonc Istvánné szerint „nagyböjtbe nem volt egyáltalán táncmulatság vagy zenés mulatság.
Az nagyon tiltva volt. És hát a nagylányok meg a legények is csak valamivel szórakoztak! Így hát
összementek vasárnap délután vagy szombat este, és hát játszottunk.”
A húsvétot megelőző, hamvazószerdával kezdődő negyven nap a kereszténység számára a bűnbánat ideje, amikor Krisztus kínszenvedésére és halálára emlékeznek. Pénteki napokon és vasárnap
keresztúti ájtatosságot tartanak (55–58). Topolyán énekelve-imádkozva végigjárják a kereszteket,
felkeresik a kálváriát nagycsütörtök délutánján (Borus 1981, 39). Nagyböjt utolsó hete kiemelt jelentőségű. Ilyenkor napról napra felidézik a megváltó szenvedésének történetét: virágvasárnap Krisztus
ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe, nagycsütörtökön az utolsó vacsorát, nagypénteken a kereszthalált, nagyszombaton a sírba tételt. Erről szólnak az egyházi népénekek, melyek a szentmiséken
kívül is elhangzanak olyan helyi – a hivatalos énekeskönyvi alaktól ritmikában, díszítettségben és
hangvételben eltérő – előadásmódban, amely a néphagyomány szerves részévé avatja őket. Begyökerezésüket segítette, hogy hosszú ideje használatban vannak, a vajdasági nagyböjti énekek zöme
16–17. századi eredetű. Többségüket az erősen vallásos Bácskertesen gyűjtötték, de más falvakból
is bőven vannak adatok. Bizonyos énekeket egész nagyböjtben szokás énekelni (59–64), másokat
meg – az énekesek közlései szerint – a nagyhéten, vagy annak is csak meghatározott napjain (virágvasárnap 65–66, nagycsütörtökön 67–73, nagypénteken 74–90). A Mária-siralmak (91–99) éneklése
általános egész nagyböjtben, de kapcsolódhatnak kizárólag nagypéntekhez is. Az adatközlők erre
vonatkozó megjegyzéseit minden esetben föltüntetjük.

54. Hamvazószerdai ének
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2. Nincs nekünk e földön sehol nyugodalmunk,
Nincsen maradandó, bizonyos városunk,
Itt mindnyájan jövevények vagyunk. Refr.
3. Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,
Ott készíttetett el állandóság nékünk,
Munka után mi örökös bérünk! Refr.
4. Ne bízzunk veszendő világi pompához,
Csalfa reményekkel teljes hiúsághoz,
Mely hasonló mulandó árnyékhoz! Refr.
5. Vétkünkért a testet böjttel sanyargassuk,
Hív szolgálat alá szenvedéssel hajtsuk
És egészen Istenhez hódítsuk! Refr.
6. És midőn testünktől a tiltott étkeket
Megtagadjuk és a hiú örömöket,
Őrizzük meg a bűntől lelkünket! Refr.
Csóka, Jasura József (54) előénekes.

Kónya S., 1998.

A sirató stílussal is rokonságban álló, 17. századi egyházi népének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky
1979, I. 172, II. 80). Többek között karácsonyi és halottas (Harc ember élete) szövegekkel szokták
énekelni, ismert négysoros változata: Boldogasszony, anyánk. Ez a hamvazószerdai szöveg: Orgonahangok, 519–520.
Variáns: 91. Mária-siralom, 179-XV. szentcsalád-járás éneke.
Dallamtípusa: Típuskatalógus II/9.

55. Keresztúti ének
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Mikor jártuk a kálváriát azelőtt, akkor eztet mondtuk.
Dobradó, asszonyok.

Bodor A., Németh I., 2002.

17. századi keresztúti ének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 188–189, II. 86), az egész magyar nyelvterületen ismerik, főként ezzel a szöveggel, negyven változatban. Szerémségi változatunk
a közösségi díszített előadásmód kivételesen szép példája.
Variáns: a következő.
Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/340. Hangzó: 014.

56. Stációs ének
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2a Halálra ítéltetik értünk az élet ura,
Hogy számtalan bűnünkér ne essünk mi pokolra.
Isten Fija ennyi kínra, keresztfára
Adja magát halálra.
2b Halálra ítélteték érted az élet ura,
Hogy számtalan bűnödért te ne essél pokolra.
Egek ura magát kínra, csúf halálra
Adja ama keresztfára.
3. Sebes, gyenge vállára nehéz keresztjét veszi.
Köszönd, hogy bűn terhétől lelkedet így megmenti!
Ó, enyhítsed, könnyebbítsed, ne terheljed
Bűnnel Jézus keresztjét!
4. Sok kínzás miatt teste erőtől megfosztatik,
A nehéz kereszt alatt arccal a földre esik.
Jaj, nem szánják, sőt kacagják, lábbal rúgják,
Kegyetlenül rángatják.
5. Jézus szivének kínja nagyobb, hogy anyját látja.
Márijának hegyes tőr a szívét általjárja,
Hogy Szent Fiját, szelid bárányt taszigálják,
Ütik-verik, hurcolják.
6. Látván a gonosz kínzók, hogy Jézus elfárada,
A kereszt-viselésre ereje elbágyada,
Simont kérik, kényszerítik, fenyegetik,
Hogy keresztjét hurcolja.
7. Szörnyen megmocskolt képét hogy Veronika látja,
Szíve rajta megesvén, kendőjét felajálja.
Jézus reá képét nyomá, visszaadá,
Hogy szívében hordozá.
8. Másodszor földre esik arccal, a szelíd bárány,
Szent képét összetörvén foly a vér orrán-száján.
Szent személye teljes vérrel, kékségekkel,
Dagadozó sebekkel.
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9. Jeruzsálёm lёányit vérbe borult szemekkel
Látván, hogy rajta sírnak, mёginté ez igékkel:
Ne sírjatok, hogy így láttok! Magatokat,
Fijajitokon sírjatok!
10. Harmadszor földre esik az elestek gyámola,
Ki bűnt bűnre szaporít, az ennek oka vala.
Ah, ne újítsd, ne szaporítsd, ne súlyosbítsd
Bűnnel Jézus kínjajit!
11. Sebejihez ragadott ruháit lerángatják,
Szolgák nagy dühösséggel sebejit megújítják.
És megkékült sebejiből mindenfelől
Vér foly egész testéből.
12. Sok kalapácsütéssel kereszthez szegeztetik,
Sok bú nagy fájdalmával keze kiterjesztetik.
Ájul szíve, nincsen színe, szédül feje,
Vérbe borult szent teste.
13. Függ már Jézus bűnödér kereszten fölfeszítve,
Ölelésedre mégis keze ki van terjesztve.
Szíve eped, szava reked, jaj, mint reszket!
Kínok közt meghal érted.
14. Fájdalmak tengerébe Márija szíve merül,
Látván, hogy Jézus teste vér és seb mindenfelől.
Ölben tartja, csókolgatja nagy zokogva,
Halálán sír bánkódva.
15. Nagy kínok hegyes tőre sérti Márija szívét,
Midőn a koporsóba tёszik Szent Fija testét.
Hol a kincse, ott a szíve eltemetve,
Zokog és sír fölötte.
16. Jézus, ki miérettünk föláldoztad éltedet,
Mutasd be Szent Atyádnak értünk szenvedésedet!
Hogy sebejid, vércseppjejid, gyötrelmejid
Eszközöljék üdvünket!
17. Itt jelen lenni hiszünk, leborulva imádunk,
Irántunk szerelmedér, Jézus, hálákat adunk.
Ó, jaj, szánjuk, bűnünk bánjuk, meg nem bántunk,
Szent áldásodat várjuk.
(Ism.) Ó, jaj, szánjuk, bűnünk bánjuk, meg nem bántunk,
Legyen áldásod rajtunk!
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Döme Vincéné: Stációs ének. Ahogy bёjött a nagyböjt, hamvazószёrda, utána mindёn péntёkёn
délután három órakkor [végezzük].
Zenta-Felsőhegy, Döme Vincéné Bálint Margit (71) 1–2a, 3–17. vsz.
Bácskertes, Guzsvány Imréné Urbán Verona (71) 1, 2b vsz.

Bodor A., 1994.
Bodor A., Németh I.,
Csizmadia A., Silling I., 2000.

A keresztút minden egyes stációjához egy-egy versszakot énekeltek, a két utolsó versszakot pedig a legvégén.
Variáns: az előző ének, lásd annak jegyzetét.
Döméné az énekléshez kiadványt használt (Lisieux-i kis Szent Teréz imakönyv. 3. kiadás. Szi
lágyi, 1944).

57. Keresztúti ének
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2. A szent útnak tizennégy sírhelye
Legyen erekké [örökké] szívinkbe vésve!
Ó, bár mi is úgy járhattuk volna,
Isten elétt hogy ez kedves volna!

5. Kérjük mi is a fájdalmas anyát,
Kérje értünk szenvedő Szent Fiát,
Hogy fogadja kedvesen imánkat,
Most elvégzett búcsújárásunkat.

3. E szent utat elsőbb is ő járta,
Midőn vállán keresztjét hordozta.
Hogy fölvitte a Kálváriára,
Fölfeszíték őt a keresztfára.

6. Az ő keserves kínszenvedése
Legyen lelkünknek üdvösségére,
Részeltesse a meghalt híveket,
A tisztítótűzben szenvedőket!

4. Fájdalmas, szentséges Szűz Mária
A szent utat gyakorta megjárta,
Hol Szent Fia kínhelyét találta,
Letérdepelt, könnyekkel áztatta.

7. Dicsőség, imádás az Atyának,
Szentlélekkel áldott, Szent Fiának!
Tisztelet adassék Máriának,
Fájdalmas, szentséges Szűzanyának!

Bácskertes, Pető Györgyné Asztalos Erzsébet (77) 1–2. vsz.
Csóka, Jasura József (54) előénekes 1, 3–7. vsz.

Bodor A., 1990.
Kónya S., 1998.

A keresztútjárás (stációjárás) utolsó éneke.
16. századi dallam, melyet több mint 150 változatban gyűjtöttek a Kárpát-medencében különféle vallásos szövegekkel, mint halottas-, bűnbánati, böjti, búcsús- vagy esti éneket (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 36–37, II. 16). A Vajdaságban leginkább a Gyászba borult Isten csillagvára
szöveggel ismerik (81–85, vö. Orgonahangok, 576–578). A régi dallamtípus a népzenei új stílus
mintájára kupolás dallamvonalú, visszatérő szerkezetű alakulatokat is kifejlesztett magából, főként
a Felföldön és az Alföldön (a Vajdaságban: 58, 83–85, 150).
Variáns: 58. keresztúti, 80–85. nagypénteki, 150. havi boldogasszonyi ének.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 10.032.0/1–3.

58. Keresztúti ének
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Keresztútjárás után.
Szaján, Palatinus Péterné Fekete Katalin (82).

Kónya S., 2002.

Visszatérő szerkezetű dallam. Dallamtípusáról lásd az előző ének jegyzetét.

59. Nagyböjti ének

2. De ȧ földbe nem mȧrȧdtȧk,
Mint piros rózsák, kinyíltȧk.
Ȧ szent ȧsszonyok felszedték,
A szent angyalok fölszedték,
Ȧlázȧtosȧn tisztelték.

3. Jézus mondá ȧz ȧngyȧlnȧk:
Vidd fel mennyben Szent Ȧtyámnȧk!
Keresztfámról befogȧdjȧ,
Mondjad, keresztfámról küldtem,
Télem [tőlem] kedvessen föltȧrtjȧ.
Fogadja kedvessen tőlem.
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4. Ez ȧ világ drágȧ árȧ,
Sebejim kinyílt rózsájȧ,
Mit nȧgy fájdȧlmȧmbȧn sziltem,
Véres kennyekkel enteztem [öntöztem].

7. Boruljatok le előtte,
Szent Atyámhoz könyörögve!
Soha el ne felejtsétek,
Hogy meghaltam érettetek!

5. Nincs már hátra, csak egy órám,
Elvégzédik minden munkám.
Kifogy a keserű pohár,
Mely világ kezdetétől vár.
Mely világkezdettől rám vár.

8. Üdvöz légy, Jézus szent vére,
Üdvösségünk drága bére,
Dicsőséges, öt mély sebe,
Üdvöz légy, egész szent teste!
9. Áldott légy, ó, szent keresztfa,
Szent áldozat szent oltára!
Rajtad az ártatlan Bárány
Drága kereszteddel kérünk,
Istennek feláldoztatván.
Nyisd meg az egeket nekünk.

6. Ádám keserű almája
Hozott e kínos halálra.
Jertek az én keresztfámhoz,
Üdvösségtek oltárához!

Énekelni szoktuk nagyböjti időszakban, most is. Vasárnapi szentmise elétt.
Bácskertes, Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (75) 1–4. vsz.
Buják Mihály (75) előénekes 1–9. vsz.

Kiss L., 1969.

Buják Mihály köznyelvi ejtéssel énekelt.
A szövegváltozatok részben a következő (60) énekre vonatkoznak.
Jézus vérét, melyet az emberiség bűneinek váltságául ontott ki, a hívek különösen tisztelik, ez
volt egykor az Európa-szerte elterjedt középkori Grál-legenda alapja. A tisztelet újabb, személyes
hangvételű megfogalmazást kapott népének-szövegekben.
A dallam 17. századi, szerepel a Cantus Catholici énekeskönyvben (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 70–71, II. 33). 33 változata ismert a Kárpát-medencében, legtöbb a Felföldön és az Alföldön. Leggyakrabban a Királyi zászlók lobognak kezdetű szöveggel éneklik, de más nagyböjti és
halottas ének szövegekkel is.
Variáns: 60, 77–78.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 18.301.0/0. Hangzó: 015 (1–4. vsz. Janovicsné).

60. Nagyböjti ének
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További szövege az előző ének 2–9. versszaka szövegvariánsokkal.
Egyházaskér, Pópity Péterné Losoncz Erzsébet (75).
Variáns: az előző ének, lásd annak jegyzetét.

61. Nagyböjti ének
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Kónya S., 2002.

2. Jöttem, hogy e világ adófizetője
Leszek Szent Atyának békességszerzője.
Amint a próféták felőlem szólának,
Leszek megrontója ördög hatalmának.

3. Értetek születtem Juda Betlehemben,
Célom szerint lévén már Jeruzsálemben.
Az ó törvény helyett új törvényt szerzettem,
A végső vacsorát ottan elvégeztem.

Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

16. századi, német eredetű, ugyanakkor a sirató népdalstílussal is rokonságot tartó egyházi nép
ének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 78, II. 38). Ismertebb szövege Ó, édes Megváltóm, ne
nézd bűneimet. Az egész magyar nyelvterületen sok változatban ismert, gazdagon variálódó dallam,
többnyire halottasének.
Dallamtípusa: Típuskatalógus II/3. Hangzó: 016.

62. Nagyböjti ének

2. Én teéretted születtem,
Érted e világra jöttem.
Mégis tőled megölettem,
Keresztfára ítéltettem.

4. Én a Getszemáni-kertben
Érted voltam félelemben
És borzasztó gyötrelemben,
Nagy fájdalmak tengerében.

3. Én éretted Szent Atyámat
Elhagytam én országomat,
Elhagytam sok angyalimat,
Számtalan sok szolgájimat.

5. Szívem ott igen dobogott,
A halál előttem forgott.
Véremtől a föld megázott,
Mint piros rózsa, úgy látszott.
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Nagyböjtbe szoktuk énekelni, mise elétt.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

18. századi, kis hangterjedelmű dallam, változatainak többsége – a bácskertesi adatoktól eltérően
– újévi és karácsonyi ének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 138–139, II. 67).
Variáns: a 65. virágvasárnapi ének, ugyanő énekelte.
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/139.

63. Nagyböjti ének

2. Kínoktól tested meg van gyötörve,
Szentséges testedet megvérezve.
Lándzsával oldalad általverve,
Keresztre lábajid felszegezve.
Bácskertes, Dienes Pál (67) előénekes.

Bodor A., Németh I.,
Csizmadia A., Silling I., 2000.

18. századi dallam, Előtted, Jézusom, leborulok szöveggel szerepel a Bozóki énekeskönyvben.
Összesen 15 változatát gyűjtötték a Felföldön, az Alföldön és Erdélyben. Bácskertesen az énekeskönyvi alakhoz képest (Hozsanna, 143, Éneklő Egyház, 207) erősen átformálva, a népzenei új stílus
mintájára ABBA szerkezetűvé átalakított változatban éneklik.
Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/188. Hangzó: 017.
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64. Nagyböjti ének

2. Szemeiből a sok könnye, mint a patak, úgy folynak,
Halva fekvő Szent Fijára, jaj, sűrűjen hullanak.
Szent sebejit mosogatja, szomorúan csókolja.
Hétfájdalmú Szűz Márija elájult bánatában.
Bácskertes, Dienes Pál (67) előénekes.

Bodor A., Németh I.,
Csizmadia A., Silling I., 2000.

Újabb időben keletkezett, népies dallam. Húsz változatban gyűjtötték a Kárpát-medencében különféle vallásos – búcsúsének, vagy szentcsalád-járáshoz, rózsafüzér társulati ájtatossághoz kapcsolódó – szövegekkel.
Variáns: 179-V, 180-IX. szentcsalád-járás éneke.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 15.039.2/0.

65. Virágvasárnapi ének
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2. Szenvedésednek helyére
Pompával mész, mint a mézre.
Édes Jézus, nézz népedre,
Törüld vétkét, vidd örömre!

3. Amikor szamárra ültél,
Testinknek zablát vetettél.
Szeretettel minket néztél,
Hogy pokoltól megmentenél.

Énekelni szoktuk virágvasárnap a szentmise elétt.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

Variáns: 62. nagyböjti ének, lásd annak jegyzetét.

66. Virágvasárnapi ének

2. Ez közel való
Kastélyban – úgymond –
Ti menjetek el bé,
Ahol találtok
Egy szamarat kötve.

3. Azon szamarat
Az ő vemhével
Hozzátok el nékem,
Hogy teljesedjék
Az Írás felőlem.
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4. Azt feleljétek,
Hogyha valaki
Kérdezne titeket,
Hogy van az Úrnak
Szíksége [szüksége] ezekre.

7. A sereg pedig
Leterítette
Ruháját az uton,
Hogy tisztességgel
Menne ő azokon.

5. Elmenvén azért
A tanítványok
Mind megcselekezék,
Miként parancsolt
Vala Jézus nekik.

8. Némelyek pedig
Fákról ágakat
Letördelnek vala,
És elteríték
Előtte útjára.

6. Midőn elhozták
Szamárt vemhéstől,
Ruhájok rátevék,
És őtet felül
Reája ülteték.

9. A sereg pedig,
Mely elől megyen
És amely követi,
Kijáltják együtt
Ezen szókat neki:
10. Dávid fijának
A magasságban
Nagy hozsanna légyen!
Áldott, aki jő
Hozzánk Úr nevében!

Bácskertes, Gábor József (71) előénekes 1–5. vsz.,
Koleszár József (59) 6–10. vsz.,
Janovics Jánosné Nagy Erzsébet (75) 1–5. vsz.

Kiss L., 1969.

Janovicsné éneklésének apróbb eltérései és a rá jellemző tájnyelvi szövegejtés nincsenek jelölve.
16. századi, ismeretlen eredetű egyházi népének, melynek alacsony dallamjárása a magyar népzenei hagyománytól idegen (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 60–60, II. 29). Valószínűleg éppen
ezért kevés változatban találták meg a gyűjtők. A Vajdaságban csak Bácskertesen ismerik ezzel az
újabb, Jézus jeruzsálemi bevonulását részletező, ponyvai szöveggel, valamint adventi énekként (169).
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/185.

67. Nagycsütörtöki ének
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3. Pétert, Jakabot és Jánost
Magához vëtte,
És nagy félelëmmel mënt ő
Az Olajfák hëgyére.
4. Mig ő érzi a fájdalmat,
Tanítványi elmaradtak és elaludtak,
Őtet pedig a rëttëgés szörnyű fájdalma
Körülfogta, mert érzi, hogy mily szörnyü lësz halála.
5. Leszáll hozzá vigasztalni
Az ég angyala,
És lőn az ő verejtéke,
Mint a vizek folyása.
6. De jő Judás, az áruló
A dühös néppel,
Jó mestërjét eladta az
Átkozott csók jelével.
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7. Az ellenség rëjátörve,
Kötelekkel mëgkötözve, összekötözve
Elhurcolták a főpapnak palotájába,
Ahol ëgy hű tanítványa háromszor mëgtagadta.
8. Bársonyszékben ül Pilátus,
Jézus is ott áll
A dühös nép között, mind ëgy
Összetört lilijomszál.
9. Pilátus mëgmosta kezét
Drága edénybül.
Mondá: Én ártatlan vagyok
Az igaznak vérétől.
10. A nép vétkesnek találja,
De rája nem bizonyíthatja az ártatlanra,
Aki jaz egekből leszállt, az embërëk között talált keserű halált.
Örvend és vigad a pokol, sir a mënnyország,
És a világ mëgváltója emeli a kërësztfát.
11. Vigyázzatok mindën szóra,
Mert nemsoká üt az óra, eljő itélni!
Boldog, akit ébrën talál, ha jő éjfélkor.
Átviszën a nyugalomba, alant marad a pokol.
12. Míg feljön a piros hajnal,
Vigyázzon ránk az őrangyal égi karokkal!
Az Úr Jézus küldje hozzánk őrzőangyalát,
Adjon Isten mindnyájunknak csëndës, boldog éjszakát!
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80).

Kiss L., 1966.

A 3., 5–6., 8–9. versszakot az 1. vsz. dallamára énekelte, a 4., 7., 10–12. versszakot a 2. vers
szakéra.
Kanásztánc ritmusú, moll pentachord dallam. Formája változékony, szótagszám-szerkezete egyazon éneken belül is különbözhet. Az egész nyelvterületen ismerik, összesen negyven variánsát gyűjtötték. Vallásos szövegek kapcsolódnak hozzá – nagyböjti, karácsonyi, rózsafűzér társulati, esti ének
–, templomi használatáról nem tudunk.
Variáns: 96. Mária-siralom (8-5-8-7 és 8-8-5-8-7 szótagos), 178-IX. szentcsalád-járás, (8-5-8-7
és 8-8+5-8+5-8+7 szótagos), 180-II. szentcsalád-járás (8-6-8-6 szótagos), 183. szentcsalád-járás
(8-5-8-5 szótagos), 249-II. betlehemes (8-6-8-6 szótagos versszakokkal). Dúr hangsorú változat:
180-VI. szentcsalád-járás.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 18.320.0/0. Hangzó: 018.
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68. Nagycsütörtöki ének

2. Másodszor szívedet, nagy bánat sérti lelkedet,
Midőn eladatott fijad, Jézus megfogatott.
Kegyetlen zsidóktól, gonosz hóhéroktól
Kötözve vitetett, üldöztetett.
Ó, mely könnyhullatással siránkoztál zokogással!
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

17. századi dallam (RMDT II. 250), melynek népi változatai nem szerepelnek az MTA népzenei
gyűjteményében. Bácskertesen szentcsalád-járáskor is szokták énekelni (179-I.) erősen átalakítva,
leegyszerűsítve. A Hozsanna énekeskönyvben Mária, Szűzanya Názáretből indul útnak kezdetű szöveggel szerepel.
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69. Nagycsütörtöki ének

2. Rakva vagyok véres izzadással,
Félelemmel és szorongatással,
Mindhalálig nagy szomorúsággal,
Betöltettem lelki bágyadtsággal.

6. Jó szőlőmnek én választottalak,
És mint szőlővesszőt plántáltalak.
Gyermekemnek téged fogadtalak,
Ellenségtől megoltalmaztalak.

3. Láttuk immár, nincsen ékessége,
Úr Jézusnak változó szépsége.
Szent testének lett nagy veresége,
Úgy bánt vele zsidók dühössége.

7. Urunk Jézus most körülvétetik,
Mint ártatlan bárány, megköttetik,
Hóhéroktól halálra vitetik,
Magas hegyre fel is vezettetik.

4. Régtől fogva kik velem valának,
Jó barátim engem elhagyának,
Tanítványim tőlem távozának,
Álnok zsidók reám rohanának.

8. Jeruzsálem, lásd veszedelmemet,
Felébredvén hadd el sok vétkedet!
Változtasd meg szép öltözetedet,
Engeszteljed kegyes Istenedet!

5. Végóráján urunk halálának
Csuda dolgok földön láttatának,
Mert falai templom kárpitjának
Megrepedvén kettészakadának.

9. Ó, én népem, indulj fájdalomra,
Bús ügyedben gerjedj siralomra!
Tekints, kérlek, kegyes jóvoltodra,
Légy már nekem vigasztalásomra!

Csóka, Jasura József (54) előénekes.

Kónya S., 1998.
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A legrégibb magyar egyházi népénekek közé tartozik (Magyarország zenetörténete I. 466–467,
II. 309, 313), strófaszerkezete Vásárhelyi András Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű énekével (1508) egyezik. Népi változatai valamennyi dialektusterületen ismertek, főként nagyheti, halottas
és Mária-ének szöveggel (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 34–35, II. 15).
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/158.

70. Nagycsütörtöki ének

2. Erős fohász Krisztus ȧjkān, szívszaggató hȧngjȧ volt.
Megindulna a ké [kő] rajta, arca halvány, mint a hold.
– Ȧtyām, fijȧd halni készil, bár félelem borzogȧt,
Az ellenség vad kezéből kivāltom képmāsodȧt.
3. Ȧnyám, ȧnyám, ha te tudnād, hogy hȧlálrȧ megy fijȧd,
Mél gyászomȧt megsiratnád, elájulnál kín mijȧtt.
Ȧnyám, legyen telt vigasszal szíved azon éjjelen!
Nincs, engem, ki megvígasztal, nincsen senki itt velem.
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4. Látja lelkem a keresztet, mely a kín átkával áll,
Szívem, lelkem remeg, reszket, gyeter [gyötör] a nagy fájdalom.
Lelkem elé itt lebegnek vasszög, dárda ostori,
Láttárȧ e kínszereknek verejtékem már csorog.
5. Az olajfák hogy ezt hȧlljāk, siratják ȧz Ȧlkotót,
Lehajolnȧk, meggyászolják fényes hold, a csillagok.
Elhagyták őt, mint egy árvát. Ó, hol vagytok, emberek?
Csak a vadak, sziklák szánják azt, ki értink kesereg.
Bácskertes, Pető Györgyné Asztalos Erzsébet (77).

Bodor A., 1990.

Nagyböjti variáns: 87–88, 99.
Dallamtípusáról lásd az 52. farsangi ének jegyzetét.
Szövege: Orgonahangok, 563–564.

71. Nagycsütörtöki ének

2. Midőn maga előtt meglátta a halált,
Rémítő szárnyával midőn melléje szállt,
Rettegés fogta el annak látásától,
Leroskadt, s verejték hullott szent arcáról.
Székelykeve, hét asszony.

Kiss L., 1969.
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A Cur mundus militat kezdetű középkori kanció dallama, mely rokonságban áll 16. századi históriás és egyházi énekekkel. A 17. századi Cantus Catholici énekeskönyvben jelent meg nyomtatásban
(Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 82, II. 39). Különböző halottas szövegekkel szokták énekelni
a Dunántúlon, a Felföldön és az Alföldön. Ezt az egyetlen bukovinai székely változatát a Vajdaságban gyűjtötték, melynek csoportos előadása arra mutat, hogy erősen begyökerezett a hagyományba.
Harmadik sorának különlegesen magas indítása egyedi megoldás.
Variáns: a 49–50. bőgőtemetés.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 12.045.0/0.
Ugyanez a szöveg másik dallammal: 72. Hangzó: 019.

72. Nagycsütörtöki ének

2. vsz. = 71. sz. 2. vsz.
Hertelendyfalva, Kovács Júlia (80).

Kiss L., 1966.

19. századi, népies egyházi ének változata, mely a dúr dallamtípus szokásos, záróhang alatti fordulatait nagyrészt elkerüli, és így az idegen eredetű dallamot a népzenénkre jellemző ízléshez közelíti.
Dallamtípusáról, variánsokról lásd a 157. kisasszonyi ének jegyzetét.
Ugyanez a szöveg másik dallammal: 71.
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73. Nagycsütörtöki ének

2. Hogy a vacsorát végezé,
Ruháját róla leteszé,
Egy keszkenővel magát átövedzé.
Rézmedencében vizet töltetett,
Kezdé fijaji lábajit mosni,
És keszkenővel törülni, csókolni.
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3. Midőn Péterhez jött volna,
Hogy ő lábajit is mosná,
Péter mesterét eképpen szólítá:
Azt nem engedem, nem is cselekszem,
Hogy megmosd lábom vagy egyéb tagom,
Előttem magad kegyessen meghajtsad!
4. Mondá néki Jézus szépen:
Ha ezt nem engeded nékem,
Nem lészen részed országomba vélem.
Ezen szavára Péter azt mondá:
Nem csak lábajim avagy kezejim,
De még fejem is, mosd egyéb tagom is!
5. Midőn Jézus elvégezé,
Ruhájit róla leteszi,
Tanítványinak e szókat felelé:
Amit láttatok, most tanultatok,
Azt műveljétek, cselekedjétek
Egymásotoknak jelére példámnak!
Ezt az éneket nagycsütörtökön végezzük stácijózásra.
Bácskertes, Buják Mihály (75), Gábor József (71) előénekes.

Kiss L., 1969.

A 17. századi, különleges formai felépítésű, plagális dúr hangsorú, barokk dallam a magyar zenei
néphagyománytól meglehetősen idegen (Cantus Catholici), mégis meghonosodott, ha nem is nagy
számban. Erdélyben, Bukovinában és a bácskai Duna mentén gyűjtötték változatait különféle vallásos szövegekkel (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 184, II. 84).
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/156.

74. Nagypénteki ének
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2. Én tégëdet Egyiptomból
Kihoztalak nagy rabságból.
Të engëm kedves hazámból
Kivëttél a szent városból.
Kivertél a szent városból.

3. Egyiptomból kimentëdben
Nyílást tëttem a tengërben.
Të mellemet mëgnyitottad,
Lándzsával vérëm ontottad.
Lándzsáddal vérem ontottad.

4. A pusztában itattalak
És mannával tápláltalak.
Engëm epével itattál,
Te epével itattál meg,
Mérges ecettel kínáltál.
És ecettel kínáltál meg.
Gombos, Nemes Gáspárné Vince Katalin (54) 1–4. vsz.
Rábé, Dobróka Györgyné Pópity Teréz (84) 1–2. vsz.

Kiss L., 1940.
Bodor A., 1997.

Gomboson Jézus sírjánál éneklik.
Az egész magyar nyelvterületen ismert egyházi népének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I.
126–127, II. 61–62). Szövege a 17. századi Kájoni Cantionaléban, kottás feljegyezése a Deák-Szentes-kéziratban szerepel (1774). Azon kevés népénekeink egyike, amely a régi, keleti eredetű, ereszkedő pentaton népdalstílussal tart rokonságot, bár német forrásai is ismeretesek. Dallamvonalában,
felépítésében különösen közel áll egy pentaton kvintváltó pásztordal típushoz (MNT VIII. XLV. típus), míg diatonikus hangsora, szekundmozgásos dallamvezetése attól eltér.
Variáns: a 75–76. nagypénteki ének.
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 18.025.0/0.
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75. Nagypénteki ének

2. vsz. = 74. sz. 2. vsz. szövegváltozattal.
Gombos, Pekány Istvánné Kálóczi Éva (76),
Görög Ferencné Szobonya Apollónia (80).

Kiss L., 1961, 1964.

Variáns: a 74, 76. nagypénteki ének.
Dallamtípusáról lásd a 74. nagypénteki ének jegyzetét.
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76. Nagypénteki ének

2–4. vsz. = 74. sz. 2–4. vsz. szövegváltozatokkal.
5. Ellenséged én megvertem,
A fáraót elvesztettem.
Te ostorral verted testem,
Talpig vérbe elkeverted.

6. Én Kánaán dús földjére
Bevittelek nagy bőségre.
Te Golgota zord hegyére
Vittél engem szenvedésre.

7. Én szőlőmbe ültettelek,
Szép esőkkel öntöztelek.
Jó gyümölcsöt nem termettél,
Latrok közé feszítettél.
Gombos, Farkas Imréné Kámán Anna (55),
Suhajda Sándorné Galambos Mária (59) 1–2. vsz.
Feketetó, Kéri István (60) 1–7. vsz.
Csóka, Jasura József (54) előénekes 1–7. vsz.
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Kiss L., 1969.
Kónya S., 2001.
Kónya S., 1998.

Jasura József hajlítások nélkül énekelte.
Variáns: a 74–75. nagypénteki ének.
Dallamtípusáról lásd a 74. nagypénteki ének jegyzetét. Hangzó: 020 (1–2. vsz. Farkasné, Suhajdáné).

77. Nagypénteki ének

2. Vérrel, vízzel foly oldala,
Mit megsebesített vala
Bűneink éles dárdája,
S így mosogat annak árja.

4. Áldott fa, mely e nagy király
Szent vérében ragyoghattál!
Jeles gyökér, hogy törzsöke
Ily szent tagokhoz érhete!

3. Ím, betelt, amit hirdete
Dávid királynak éneke,
Melyben jövendölt, így szólván:
Uralkodik Isten a fán.

5. Boldog fa, lelkünk zálogát,
Mely karjaidra felfogád,
S minket kimentve megtöréd
Lelkünk halálos ellenét.
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6. Ó, szent kereszt, reménységünk,
Üdvöz légy, mi békességünk!
Nyerj a híveknek malasztot,
Bűnösöknek bocsánatot!
Feketetó, Kéri István (60).
Csóka, Jasura József (54) előénekes.

Kónya S., 2001.
Kónya S., 1998.

Nagyböjti variáns: 59–60, 78.
(Hasonló ének másik nagyböjti szöveggel: Kónya 2004, 83.)
Dallamtípusáról lásd az 59. ének jegyzetét.
Szövege: Orgonahangok, 575–576.

78. Nagypénteki ének

2. Kit megsebesített vala
Bűneink éles dárdája,
Vérrel s vízzel foly oldala,
Hogy lelkünk szennyét lemossa.
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Szilágyi, Balogh Andrásné Illés Julianna (48), Deák Mátyásné Sebők Etelka (49),
Erdősi Jánosné Szöllősi Etelka (39).

Kiss L., 1969.

Nagyböjti variáns: 59–60, 77.
Dallamtípusáról lásd az 59. ének jegyzetét. Hangzó: 021.

79. Nagypénteki ének

2. Indul már utánna ja zsidó násznép,
El is van készülve harminckét hóhér.
Vőlegény a Jézus, Isten Fija,
Szomorú menyasszony a Szűz Márija.

3. Felért a nagy hegyre ja gyászos vőlegény,
Szomorú nyoszolyók őtet késérvén.
Atyám, szent lelkemet szent kezedbe,
Mert elfáradtam a mennyegzőbe.

4. Poharat készítik erős epével,
Hogy igya meg Jézus, úgy készüljön el.
Mert már készen várja a nászágya,
Le van fektetve ja gyász-keresztfa.
Gombos, Rumi Lászlóné Fink Rozália (72).

Kiss L., 1969.
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16. századi históriás énekek rokonsági körébe tartozó dallam (Szendrei–Dobszay–Rajeczky
1979, I. 22–23, II. 9), melyet a Dunántúlon, a Felföldön és az Alföldön ismernek históriás és koldus
énekként, egyházi énekként és lakodalmi szertartás énekeként (MNT III/A 587, 588).
Variáns: 92. Mária-siralom.
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/31. Hangzó: 022.

80. Nagypénteki ének

2. Panaszokra száját nem nyitotta,
Áldozatát szelíden mutatta,
S mint Ábëlé, tisztán szállott lángja,
Kedvvel vevé mënnyei Szent Atyja.

3. Az ő népét Jézus úgy szerette,
Életünkért életét lëtëtte.
Adósságunk törölte szent vére,
Ekképp nyílott nekünk út az égbe.

Gombos, Nemes Gáspárné Vincze Katalin (59),
Nemes Gáspár (64).

Kiss L., 1940.

Gyűjtői megjegyzés: Nagypénteken és virágvasárnap éneklik.
Nagypénteki variáns: 81–85.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét.
Szövege: Orgonahangok, 590–591.
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81. Nagypénteki ének

2. vsz. = 82. sz. 2. vsz.
Nemes Pálné: Nagypénteken éneklik a szent sírnál.
Gombos, Laboda Jánosné Galambos Anna (73),
Pető Mihályné Szűcs Rozália (56),
Barna Mihályné Szobonya Anna (76) 1–2. vsz.
Görög Ferencné Szobonya Apollónia (80) 1. vsz.
Nemes Pálné Bacskó Rozália (29) 1. vsz.

Kiss L., 1969.
Kiss L., 1964.
Kiss L., 1940.

Görögné és Nemesné apróbb ritmikai és díszítésbeli eltérései nincsenek jelölve.
Nagypénteki variáns: 80, 82–85.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét. Hangzó: 023 (Labodáné, Petőné, Barnáné).
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82. Nagypénteki ének

2. Temetésre lejött a mennyország,
Könnyben áznak az angyali orcák.
Könnytől áznak az angyali orcák.
Sír, zokog a fijavesztett gerle,
Égig ér a Szűzanya keserve.

4. Öltözzön ma az öröm is gyászba,
Jaj, kínok közt nézek fel rád, gyász-fa!
Jȧj, kínok közt néz fel rám ȧ gyāsz-fȧ!
Ó, hajolj le szentséges terheddel,
Ó, hȧjolj meg szentséges terheddel,
Jézusomat éntőlem ne vedd el!
Mȧgzȧtomȧt éntélem ne vedd el!

3. Élet Ura, meghaltál lelkünkre,
A sátánnak országa most dőlt le.
Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed,
Add meg nekünk a mennyei kincset!
Horgos, Seregi Bálint (72) 1–2. vsz.
Feketetó, Kéri István (60) 1–4. vsz.

Kiss L., 1969.
Kónya S., 2001.

Nagypénteki variáns: 80–81, 83–85.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét.
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83. Nagypénteki ének

2. vsz. = 82. sz. 2. vsz.
4. Öltözzünk ma mindannyian gyászba,
Úr Jézusunk meghaló napjára!
Mert meghalt értünk a szelíd Bárán,
Meghalt értünk Jézus a keresztfán.

3. – Édes fijam, drága nevelésem,
Búcsúzásom most tetőled veszem.
Messze száll a fijavesztett gerle,
Égig ér a Szent Szűznek keserve.
Gyarmat György: Nagypénteken.
Mohol, Gyarmat György (65) 1–2. vsz.
Szilágyi, Buják Jánosné Bényei Ágnes (67) 3–4. vsz.

Nagypénteki variáns: 80–82, 84–85.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét.

102

Burány B., 1978.
Kiss L., 1969.

84. Nagypénteki ének

2. vsz. = 82. sz. 2. vsz.
3. – Édes fijȧm, édes nevelésem,
Búcsúzāsom most tetéled veszem.
Jȧj, mikor két szívnek meg kell vālni,
Keserűvé szok ȧ méz is vālni.

6. Bānȧt ārjȧ bekerített engem,
Feneketlen tenger nȧgy keservem.
Meghajolvān, mint ȧ szomorúfíz,
Sóhȧjtozik, óhajtozik ȧ Szíz.

4. Ó, keresztfȧ szép, piros ȧlmājȧ,
Hű szerelmem drágȧ oltovānyȧ!
Nȧgy kínt látott, meghȧlt boldogsāgom,
Szíz tejemmel entezem [öntözöm] virāgom.

7. Bús fejemet, ó jȧj, kire hȧjtsȧm,
Jézusom, ki kenyeril [könyörül] meg rȧjtȧm?
Honfitārsid hóhérok levének,
Bár keblembe eltemethetnélek!

5. Gyönge tested tȧlpȧdiglȧn véres,
Ȧz én lelkem nȧgy gyötrelmet érez.
Mint tégedet ȧ kegyetlen dārdȧ,
Ȧz én lelkem mélyét is ātjārjȧ.

8. vsz. = 82. sz. 4. vsz. szövegvariánsokkal.
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9. Leszȧkítjāk ȧ vér-fȧ gyimilcsét,
Édesȧnyjȧ kȧrjárȧ helyezvék.
Oly pȧnȧszbȧ olvȧd fel fājdȧlmȧ,
Ȧ késziklȧ megrepedne rȧjtȧ.
10. Nyílj meg, nyílj meg, ȧjkȧk szép rózsājȧ,
Csókjȧimnȧk édes hȧrmȧtārȧ!
Ó, ölelj meg, ātlyukȧsztott szent kéz,
Mely segítni volt engem mindig kész.
11. Mȧjd ȧ testet koporsóbȧ zārjāk,
Rāfolyatvȧ Mārijȧ köny-ārjāt.
Szól zokogvȧ ȧz ȧrȧny hȧrȧngjȧ,
Mennyet-földet végigsírjȧ hȧngjȧ.
12. Sírbȧ tették jȧj közt ȧ koporsót,
Mārijánȧk szíve sírt, szorongott.
Pȧnȧszāvȧl ȧ szent vāros betölt,
Megindulȧ sorsān ȧz ég és föld.
13. Éles tőrből ȧ Szent Szíz keblében
Mind ȧ hét tér [tőr] megújul szívében.
Gyötrelmében ott összeomlȧnȧ,
Hȧ nem fognā sírvȧ Szent Mȧgdolnȧ.

14. Élet Urȧ, meghȧltāl itt végre,
Ȧ sātānnȧk orszāga most dőlt le.
Szízȧnyádnȧk fājdȧlmȧit tekintsd,
Ȧdd meg nekink szép mennyei kincsed!
*
15. Ó, Mária, fájdalmas Szűzanya,
Majd leszakad szíved bánatában!
Jaj, mert meghalt egyetlen szülötted,
Nincsen, aki vigasztaljon téged.
16. – Ó, jaj, hogy nézzek a gyászkeresztre,
Mert Szent Fijam rejá van szegezve!
Meghasad a szívem bánatomban,
Nincs tovább örömem e világban.
17. Egy fijam volt, az is megöletett,
Keresztfára fel is feszíttetett.
Nap és a hold gyászba borult érte,
Minden jó szív siránkozik érte.

Bácskertes, Dobó Orbánné Brúnyai Katalin (76) 1–14. vsz.
Buják Mihály (75), Gábor József (71) előénekes 15–17. vsz.
Törökkanizsa, Sós Mihályné Törköly Erzsébet (77) 1–2. vsz.
Nagypénteki variáns: 80–83, 85.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét.
Az 1–14. vsz. szövege: Orgonahangok, 576–578.

85. Nagypénteki ének
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Bodor A., 1990.
Kiss L., 1969.
Bodor A., 1995.

2. vsz. = 82. sz. 2. vsz.
Sándoregyháza, nyolc asszony.

Kiss L., 1969.

Az első dallamsor a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág kezdetű énekből (197-I. bölcsőjárás)
kontaminálódott.
Nagypénteki variáns: 80–84.
Dallamtípusáról lásd az 57. keresztúti ének jegyzetét. Hangzó: 024 (1. vsz.).

86. Nagypénteki ének
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2. Ezernyi ezeren étet [őtet] most követik,
Szāmtȧlȧn hóhérok, jaj, miként kergetik!
Mint egy gonosztevőt, jaj, miként vezetik,
Kemény vasszegekkel halālra kísérik.

4. Jaj nékem, Júdásnak, Jézust elárultam,
Jaj, az ártatlan vért hamisan eladtam.
Mennynek s földnek urát, e világ bíráját
Harminc ezüstpénzért nagy kínokra húztam.

3. Senki sincs szánójȧ ārtȧtlȧn bārānynȧk,
Nincs vígȧsztȧlójȧ e vilāg uránȧk.
Hȧnyȧtt-homlok viszi keresztét mȧgānȧk,
Vāltsāgul hogy tegye mȧgāt e vilāgnȧk.

5. A Szentháromságnak eggyik fő tanácsát,
Teremtő Istennek szerelmes Szent Fiját
A zsidók kezébe, hóhérok körmébe
Csókommal vezettem életem világát.

6. A szent angyaloknak hirdeti győzelmét,
Amellyel dícséri Istennek fölségét,
Próféták beszédét, bölcs jövendölését.
Most már betöltötte minden rendelését.
Buják Mihály: Nagypénteken szoktuk énekelni.
Bácskertes, Gábor József (71) előénekes 1–3. vsz.
Buják Mihály (75) előénekes 4–6. vsz.

Kiss L., 1969.
Kiss L., 1969.

17. századi egyházi népének (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 220–221, II. 97), melyet
különféle böjti és halottas szövegekkel ismernek az egész magyar nyelvterületen.
Dallamtípusa: Típuskatalógus I/3.

87. Nagypénteki ének
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2. Senki sincsen sorsossȧ nȧgy fājdȧlmānȧk,
Nincs segítő orvossȧ nehéz kínjānȧk.
Szíz Mārijȧ elfārȧdott, egész teste elbāgyȧdott
Nȧgy bānȧtābȧn.
Piros színe elhervȧdott, āldott ȧnyȧ ellȧnkȧdott
Ȧ nȧgy sírāsbȧn.
3. Merre vȧgytok, Mārijȧ jóȧkȧrói?
Merre vȧgytok, bānȧtjȧ igȧz szānói?
Bār jó szívvel āpolnātok, gyenge kȧrjāt megfognātok,
Mert elfārȧdott.
Rózsȧvízzel öntöznétek, bȧlzsȧmokkȧl illetnétek,
Mert elbāgyȧdott.
Bácskertes, Gábor József (92) előénekes.

Bodor A., 1990.

Nagyböjti variáns: 70, 88, 99.
Dallamtípusáról lásd az 52. farsangi ének jegyzetét.

88. Nagypénteki ének
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2. Édes, szép halottjāt szent fejétől tȧlpājig,
Szíz keblét, szent ȧrcāt, kezejit és lábȧit
Végig-végig siratgatja, a vértől úgy mosogatja
Kennyének [könnyének] gyöngyharmȧtȧ.
3. Nem egyszer, ezerszer szent keblére öleli,
Százszor, százezerszer csókjaival illeti.
Fájdalmábȧn, szerelmében összeomlott szíve-lelke,
Csókjábȧn ȧzt rálehelte.
Csókjárȧ rálehelte.
4. Hogy illén tiszteljék [illőn tiszteljük] Jézus öt mél sebejit,
Keblinkben viseljik a Szízanya térejit [tőreit].
Irgalmȧdbȧn gȧzdȧg Isten mint szenvede télink [tőlünk] itten!
Szent malasztod segítsen!
5. Szíz szived gyássza nagy. Kérink forró könnyedért,
Ajáld Szent Fijadnak, ki értink ontott annyi vért.
Ajáld Szent Fijadnak, ki értink ont annyi vért.
Térejidet [tőreidet] vedd szívinkben, fájdalmidat zárd szívinkben,
Térejidet rakd szívinkben, fájdalmidat zárd lelkinkben,
Ne hagyj el bús időben!
(Ism.) Fájdalminkat zárd kebledbe,
Ne hagyj el bús igyinkben [ügyünkben]!
6. Hálȧ és dicséret legyen, Atya, teneked,
És az Örök Igének, kínhalālt ki szenvedett!
Szentlélekkel egyetemben neked minden ajak zengjen
Itt a földön s ott menyben!
Bácskertes, Pető Györgyné Asztalos Erzsébet (77) 1, 3–4. vsz., 5. vsz. ism.
Koleszár Józsefné Siflik Rozália (77) 1–4. vsz, 5. vsz. ism. nélkül, 6. vsz.
Nagyböjti variáns: 70, 87, 99.
Dallamtípusáról lásd az 52. farsangi ének jegyzetét.
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Bodor A., 1990.

89. Nagypénteki ének

2. Mëghalt az élet adója,
A bűnösök mëgváltója,
Világ szabadítója,
Világ szabadítója.

4. A nap fénye elborúla,
A föld félvén mëgmozdúla,
Midőn mëghalt Szent Ura,
Midőn mëghalt Szent Ura.

3. Ó, mit mívelt a szeretet,
Hogy nëkünk nyerjën életët:
Kërësztre feszíttetëtt,
Kërësztre feszíttetëtt.

5. Sír, keserëg, gyászol mindën
Az egész nagy természetben
Ennyi szenvedésëkën,
Ennyi szenvedésëkën.

Gombos, Nemes Gáspárné Vincze Katalin (59),
Nemes Gáspár (63).

Kiss L., 1940.

A Stabat Mater német eredetű dallamának egyházi népének változata (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 112, II. 53). A háromsoros dallamot a magyar ízlés már a 17. században négysorossá
alakította (Cantus Catholici). A szokásos Álla a keserves anya szöveget Gomboson másik nagypénteki szövegre cserélték.
Variáns: a következő nagypénteki ének.
Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/228.
Szövege: Orgonahangok, 572–573.
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90. Nagypénteki ének

2. vsz. = 89. sz. 2. vsz.
Gombos, Sótányi István (65) 1–2. vsz.
Görög Ferencné Szobonya Apollónia (77) 1. vsz.
Variáns: az előző nagypénteki ének, lásd annak jegyzetét.

91. Mária-siralom
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Kiss L., 1969.
Kiss L., 1961.

2. – Ne távozzál tőlem – bánatban így szóla –,
Szerelmes szülöttem, ne menj hosszú útra!
Térj meg, vidámíts meg, ne hagyj árvaságra!
Jajt kiáltok, gyászt hordozok,
Aranyszálam, éretted meghalok.
Virágszálam, éretted meghalok.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.
Silling Mihályné Bazsantik Erzsébet (65).

Kiss L., 1969.
Németh I., Juhász Gy., 2013.

Buják Mihály 2. versszaka helyszíni szöveglejegyzés, dallamáról nem készült felvétel.
Variáns: az 54. hamvazószerdai ének, lásd annak jegyzetét. Hangzó: 025 (1. vsz. Buják).

92. Mária-siralom
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2. Reszketnek tagjajim, mindjárt lëroskadok,
Ártatlan bárányom, érëtted mëghalok.
Ó, drága keresztfa, hajolj lë ja földre,
Szerelmes magzatom add vissza ölembe!
3. Ó, mert a szivemnek ketté kell repedni,
Hogyha mëg nem tudlak, Szent Fijam, ölelni!
Szállj lë a keresztről Szűzanyád ölébe,
Had rakjam csókjajim drága sebejidre!
4. Sijessetëk ide, ó, bünös emberek,
A szent keresztfára sírva tekintsetek!
Nézzétëk, Szent Fijam karjait kitárja,
Ha megtértëk, ölelésre nyújtja.
5. Árvák és özvegyëk këgyes szószólója,
Szólj értünk Jézusnál, fájdalmas Szűzanya!
Anyaji karoddal ölelj át bennünket,
Amint mëgölelted drága szülöttedet.
Általában nagybűjtbe, igen, fájdalmas Szűz Márija napján.
Gombos, Barna Mihályné Szobonya Anna (68).

Kiss L., 1961.

Variáns: a 79. nagypénteki ének, lásd annak jegyzetét.
Szövege: Orgonahangok, 737–738. Az 1–2. versszak szövege más dallammal: 99. 13–14. vsz.
Hangzó: 026.
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93. Mária-siralom

2. Ki lészen már gyámolom,
Ki lesz megvigasztalóm,
Jézus, fényes csillagom?
Benned bízott az én lelkem,
Te voltál minden örömem,
Jaj, jaj, kedves magzatom!
Bácskertes, Dienes Pál (67) előénekes.

Bodor A., Németh I.,
Csizmadia A., Silling I., 2000.

18. századi egyházi ének népies szöveggel. Bozóki énekeskönyvében (1797) jelent meg. Nyolc
változatát gyűjtötték a Kárpát-medencében. Dienes Pál hajlékony ritmikával és itt-ott rövid díszítőhangokkal énekelte úgy, hogy főhangjai megegyeznek az újabb énekeskönyvekben A keresztfához
megyek szöveggel rögzített dallamalakkal (Hozsanna, 63, Éneklő Egyház, 91).
Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/223.
Szövegét vö. Orgonahangok, 578.

94. Mária-siralom
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2. – Mit sírsz, édesanyám, oly sűrű könnyekkel,
Miért sóhajtozol felemelt kezekkel?
Szívem megsértette, mellem általverte
Szívem megsértette, mélyen általverte
Siralmidnak tőre.
3. – Ó, szerelmes fijam, nagy az, mijért sírok,
– Ó, szeretett fijam, nagy, mijért jajgatok,
Keserűségemtől szívemben ájulok,
Mivelhogy örömem te voltál mindenem,
Most elmaradsz tőlem.
S most elszakadsz töllem.
Jézus búcsúzása anyjától.
Bácskertes, Buják Mihály (75) előénekes.

Kiss L., 1969.

17. századi, szaffikus formájú, a Dunántúlon, a Felföldön és az Alföldön elterjedt népének
(Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 156, II. 74). Másik gyakori szövege is a nagyböjthöz kapcsolódik: Bágyad gyötrelmében mártírok asszonya (Hozsanna, 67.A).
Dallamtípusa: MTA népzenei gyűjtemény 12.037.0/1–2. A szövegvariánsok a 99.-re vonatkoznak.
Fenti szövege: Orgonahangok, 580.

95. Mária-siralom
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2. Rárohantak Szent Fiamra,
A farkasok bárányomra.
Jaj, már tudom, hogy megölték,
Keresztre fölfeszítették.

7. Szent lelkedet már kiadtad,
Véredet mind kifolyattad.
Én lelkemet árván hagytad,
De mennyeket megnyitottad.

3. Odavan már reménységem,
Kiben bízott az én lelkem.
Jaj, hát most már hova menjek,
Vigasztalást, jaj, hol vegyek?

8. Testedet bár levehetném,
Karjaimmal ölelhetném!
Jaj de magas a keresztfa,
El nem érlek, fiam, rajta!

4. Szánjatok meg, jó barátim,
Kik tudjátok árvaságim,
Jaj, mert megszakad a szívem,
Haldoklik már szép szülöttem.

9. Vajon van-e, ki levenne
És ölembe helyeztetne?
Ó, jaj, szerelmes magzatom,
Jaj de sok sebeid látom!

5. Zászló, látom, hogy már lobog,
A zsidóság örül, dobog.
Jaj, fogjatok, mert meghalok,
Lábaimon nem állhatok.

10. Által van oldalad verve,
Egy dárdával sebesítve.
Én szívem is hegyes tőrrel,
Rakva van keserűséggel.

6. Édes fiam, jaj, mit szóljak?
Jaj de nagy kínokban látlak!
Szép szemeid felfordultak,
Szent tetemid elsárgultak.

11. Nagyfájdalmú Szűz Mária,
Bűnösöknek szószólója,
Esedezz értem Jézusnál
Most és halálom óráján!

Szaján, Palatinus Péterné Fekete Katalin (82).

Kónya S., 2002.

17. századi Mária-antifona népének változata (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 134–135,
II. 65). Széles körben elterjedt, legtöbbször Mennyországnak királynéja szöveggel, de pünkösdölő
dallama is lehet a Dunántúlon.
Variáns: a 179-X. szentcsalád-járás éneke.
Dallamtípusa: Típuskatalógus III/10.

96. Mária-siralom
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3. Mi jis kérdjük keserëgve:
Hol vagy, Jézusom,
Lelkünk égi vőlegénye,
Drága szép gyöngyvirágom?

2. Kérdi szívrepesztő jajjal,
(Ism.) Égig érő fájdalommal:
Édës Jézusom,
Ó, hol találjalak most fël,
Hol vagy, édës Jézusom?

4. Të vagy a világ reménye,
(Ism.) Veled mëgyünk, ó, vezess be,
Édës Jézusom,
A mënnyeji dicsőségbe!
Ott vagy, édës Jézusom.
Doroszló, Horváth Jánosné Kovács Mária (75).

Kiss L., 1968.

Variáns: a 67. nagycsütörtöki ének, lásd annak jegyzetét. Hangzó: 027 (1–2. vsz.).

97. Mária-siralom
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Nagypéntëk este, mikor Krisztust temetik.
Gombos, Nemes Gáspár (64).

Kiss L., 1940.

17. századi dallam (Szendrei–Dobszay–Rajeczky 1979, I. 184, II. 84), melynek záróhang alatti
plagális mozgása idegen a magyar népi ízlés számára. Bizonyára ezért ereszkedő dallamvonalúvá
átalakítva is szokták énekelni Gomboson (98). Összesen nyolc változatát gyűjtötték, főként Mária-siralom szövegekkel.
Variáns: a 98. Mária-siralom és 240-VII. betlehemes távolabbról.
Dallamtípusa: Típuskatalógus IV/521.

98. Mária-siralom

117

Nagypéntek esti ének, mikor Krisztust temetik.
Gombos, Sótányi István (65),
Nemes Gáspárné Vincze Katalin (60).

Kiss L., 1969, 1940.

Az előző dallam átalakított, a záróhang alatti hangokat elkerülő (autentikus) változata, lásd annak
jegyzetét.

99. Mária-siralom
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2–3. vsz. = 94. sz. 2–3. vsz. szövegvariánsokkal.
4. – Ne sírj, édesanyám, bár ha elhagylak is,
De nagy gondom lesz rád mindenkoron úgyis.
Szívemben hordozlak, kedvemben tartalak
És megvigasztallak.
5. – Ámbár fenntartasz is, Jézusom, szivedben,
De mégis mit tёgyek keserűségemben,
Mivelhogy láthatlak, velem nem tarthatlak,
Töllem elszakasztnak.
6. – Atyám akaratját be kell teljesítnem,
Amit rejám bízott, azt végbe kell vinnem,
Ámbár sérelmesen, igen keservesen
Essék ez szívedben.
7. – Én, nyomorult bűnös, Ádám, mi szót hallék,
Hogy arra szívemben én úgy megindulék!
Kinek kell vétkemért, egy engedtetlenért(!)
Fizetni súlyos bért.
8. – Énnekem, Jézusnak, nem kéntelenségből,
Hanem hozzád való, nagy kegyességemből,
Mert igen szeretlek, haláltól féltelek,
S attól most megmentlek.
9. – Óh, mely csoda dolog, én bűnös, vétettem,
Mégis Jézus kíván szenvedni helyettem.
Ezt egek, lássátok, nap, hold, csodáljátok
S Jézust imádjátok!
10. Ádámnak vétkében mindnyájan részt vettünk,
Akik testiképpen őtölle születtünk.
Így hát a keresztet értünk is viselted,
Ó, égi szeretet.
11. Ó, kegyes megváltónk, szent véred hullássa
Legyen a mi bűnös lelkünk újulássa!
Add, hogy megtérjenek, kik szent keresztёdnek
Hívejivé lettek!
12. Foglald el szívünket szent szereteteddel,
Éleszd lelkejinket drága, szent véreddel!
Rejts el sebejidben, tarts mёg kёgyelmedben,
És üdvözíts, ammёn!
13–14. vsz. = 92. sz. 1–2. vsz.
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Udvarszállás, id. Virág József (69), ifj.Virág József (40) 1–12. vsz.
Bácskertes, Dienes Pál (67) előénekes 13–14. vsz.

Jáki S. T., 1988.
Bodor A., Németh I.,
Csizmadia A., Silling I., 2000.

Virág József és fia versszakonként felváltva énekelt. Elmondásuk szerint Mária részét asszonyok
szokták énekelni, Jézusét férfi, a 10. versszaktól pedig mindnyájan.
Nagyböjti variáns: 70, 87–88.
Dallamtípusáról lásd az 52. farsangi ének jegyzetét.
Az 1–12. vsz. szövege: Orgonahangok, 580–584. Az 1–3. vsz. szövege más dallammal: 94.
Hangzó: 028 (1–6. vsz. id. és ifj. Virág).
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