
Az erdélyi magyar református gyülekezeti
énekgyakorlat története elsõsorban az évszáza-
dok során használt énekeskönyvekbõl olvasha-
tó ki. Ezek az írásos dokumentumok bizonyít-
ják, hogy mit énekelt a gyülekezet a templom-
ban. A hogyan énekeltek kérdésére a népzenei
gyûjtések válaszolnak, melyek a szájhagyomány-
ban õrzött énekanyagról tudósítanak. Ezen a terü-
leten viszont csak néhány évtizedre tudunk
visszatekinteni. Jelen tanulmány azt vizsgálja, ho-
gyan alakult a zsoltáréneklés a reformáció öt év-
százada alatt Erdély református gyülekezeteiben.

A magyar református egyház 16–17. századi
énekgyûjteményei a graduálok.1 Ezek nem a
gyülekezet, hanem a liturgiát vezetõ lelkész, a
kántor és a liturgikus kórus énekanyagát tartal-
mazzák. Erdélyben 1636-ban, Gyulafehérvárott
jelent meg Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
erdélyi fejedelmek szorgalmazására és támoga-
tásával, a régebbi kéziratok összevetésével ki-
alakított Öreg Graduál,2 mely a korábbi, közel
százéves énekhagyomány összefoglalása. Szer-
kezeti szempontból három részre tagolódik: az
elsõ részben, adventi énekekkel kezdõdõen, az
egyházi évnek megfelelõ énekek szerepelnek; a
második részben található a 150 zsoltár Károli
Gáspár prózai fordításában; a harmadik részben
pedig a canticumok, bibliai szövegû rövid di-
cséretek kaptak helyet. 

A graduálokban található zsoltárok megszó-
laltatásának módja a recitálás.3 A zsoltárok reci-
tálása, a pszalmodizálás héber örökség. Terje-46
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delmesebb szövegeknél alkalmazták. A középkor folyamán egyes zsoltárszöve-
gekhez sajátos recitáló elemek, dallamfordulatok, illetve hangsorok kapcsolód-
tak, és kialakultak az úgynevezett zsoltártónusok (nyolc típus). A zsoltártónusok
néhány hangjára változó hosszúságú szövegeket lehetett recitálni. A graduálok-
ban olvasható prózai zsoltárszövegeket ilyen módon adták elõ abban a korban.
A 200 példányban kinyomtatott Öreg Graduál máig fennmaradt példányaiban
szereplõ kéziratos bejegyzések, valamint a lapok megkopása bizonyítja a külön-
bözõ gyülekezetek liturgikus gyakorlatát, azaz milyen mértékben énekelték a
zsoltárokat, melyek voltak a legkedveltebb zsoltárok, milyen antifóna hangzott
a zsoltár elõtt és után.

A reformáció elsõ évtizedeiben a magyar reformátorok felismerték a gyülekeze-
ti éneklés fontosságát. Az ének új szerepet kapott az istentiszteleten belül: a meg-
hallgatott igére, igehirdetésre válaszként hangzott a gyülekezeti ének. Luther és
Kálvin példáját követve4 a magyar reformátorok olyan strófikus, anyanyelvû éneke-
ket írtak, melyek megfeleltek a igényeknek. Így születtek meg az úgynevezett ver-
ses zsoltárparafrázisok,5 melyek gondolatról gondolatra nyomon követték egy-egy
bibliai zsoltár tartalmát. Jelentõsek Sztárai Mihály (1520–1575?), Kecskeméti Vég
Mihály (meghalt 1561), Skaricza Máté (1544–1591), Szegedi Gergely (1537–1566)
zsoltárparafrázisai.6 Ezek az átdolgozások a magyaros verselést követik, azokat a
dallamokat használják, melyekkel a históriás énekek, széphistóriák, halottasok és a
kor népszerû mûfajai éltek.

A 16. század közepén Nyugat-Európában lendületet nyert a zsoltárok verses
feldolgozása humanista és protestáns körökben. Az elsõ zsoltárgyûjtemény,
mely tartalmazta mind a 150 zsoltárt, népi eredetû német és francia dallamokra
alkalmazva azokat, 1540-ben jelent meg Antwerpenben. Majd ezt követték az
angol, skót, finn, skandináv zsoltárénekeskönyvek. Kálvin (1509–1564), aki a re-
formátorok közül a legradikálisabb álláspontot képviselte az éneklés terén, bib-
likus gondolkodású teológusként a zsoltárokat tartotta a legmegfelelõbbnek a
gyülekezeti éneklésben: „Ámde igazán mondja Ágoston: senki sem tud Istenrõl
méltóképpen énekelni, csak az, akit Õ tanít meg erre. Ezért akármerre is keres-
géljünk körös-körül, sem jobb, sem Isten dicsõítésére alkalmasabb énekeket nem
találhatunk, mint a Dávid zsoltárait, amelyekre maga a Szent Lélek tanította meg
õt. Amidõn tehát ezeket énekeljük, bizonyosak lehetünk abban, hogy e szavakat
maga Isten adja a szánkba, mintha csak Õ maga énekelne bennünk önnön dicsõ-
ségét magasztalva.”7 Kálvin, munkatársait buzdítva 1562-re létrehozta a Genfi
Zsoltároskönyvet. Ennek 455. évfordulójára emlékezik a protestáns egyház.

Amikor a genfi zsoltárok születését vizsgáljuk, különválasztjuk a szöveg és a
dallamok keletkezésével kapcsolatos adatokat. Kálvin korán felfigyelt Clément
Marot (1496–1544) költõ tevékenységére, aki I. Ferenc király udvarában élt és al-
kotott. Marot elsõ zsoltárfordításait eredetileg magánhasználatra készítette.8 Kál-
vin buzdítására azonban további zsoltárok születtek. 1539-ben, a Strasbourgban
kiadott gyûjtemény Marot 13 és Kálvin 6 zsoltárparafrázisát tartalmazta. Az
1542-ben, Genfben kiadott Egyházi énekek és imádságok formája címû gyûjte-
mény 35 zsoltára közül 30 Marot költeménye, 5 Kálviné. Az 1543-as kiadásban
Marot zsoltárai 49-re szaporodnak. Kálvin viszont visszavonta a maga mûveit,
mert Marot zsoltárait szebbnek, a költõt tehetségesebbnek tartotta magánál. Egy
évvel késõbb viszont Marot meghalt Torinóban, így a munka megszakadt. A
zsoltárversek írását késõbb Théodor de Bèze (1519–1605) humanista teológus,
hugenotta költõ folytatta. 1551-ben Marot 49 zsoltárához 34 Bèze-zsoltárt csatol-
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va megjelent a 83 zsoltár címû kötet; 1554-ben 6, majd 1556-ban még 1 zsoltárt
elkészítve megszületett a 90 zsoltár. A maradék 60 zsoltárt egyszerre készítette
el Bèze, közben némileg módosítva a már meglévõket. Így 1561-ben elkészült a
munkával. 

A dallamok tekintetében kevésbé világos a genfi zsoltárok szerzõsége. Az
1539. évi strasbourgi gyûjtemény nagyrészt Mathias Greiter és néhány kortárs
zenész dallamait tartalmazza. Késõbb ezeket kicserélték. Az 1542–43-as gyûjte-
mény újabb darabjainak szerzõje feltehetõen Guillaume Franc, egy roueni huge-
notta. De Genf környékén szolgáltak egyházzenészként még Eustorg de
Beaulieu, François Gindron és Thomas Malingre. A ma használatos zsoltárdal-
lamok létrejöttében azonban Loys Bourgeois-nak9 (1510–1569) van a legfõbb ér-
deme. Dallamszerzõ, dallamjavító és átdolgozó munkát végzett. A kor szokásá-
hoz híven ún. paródiatechnikát alkalmazott, amely egy kompozíció ad notam
felhasználását vagy átdolgozását jelenti; esetenként a szerzõ egy már meglévõ
kompozícióból részleteket vesz át. Így alakította ki Bourgeois 84 dallamnak a
mai alakját. A dallamok forrása francia és német eredetû, egy zsoltárdallamnak
flamand dal az õse. A dallamok közül néhány gregorián eredetû. Bourgeois
munkáját egy genfi kántor, Maître Pierre10 folytatta, aki szintén meglévõ dalla-
mok motivikájára alapozta kompozícióit. 

Magyar nyelvre Szenczi Molnár Albert (1574–1634) fordította a genfi zsoltá-
rokat, mindig szem elõtt tartva a zsoltárok dallamát és ritmusát. Munkája során
Ambrosius Lobwasser (1515–1585) német fordítására támaszkodott, mely 1573-
ban jelent meg. 1606 márciusa és szeptembere között, igen rövid idõ alatt ké-
szült el a fordítás. A mû elõször 1607-ben látott napvilágot, majd 1608-ban és
1612-ben. Nem énekeskönyvként jelent meg, hanem a Bibliához kötve. 1635 óta
a debreceni típusú református énekeskönyvek függelékébe, majd késõbb fõ hely-
re, az énekeskönyvek elejére került. 

A 17. század folyamán egyre nagyobb szerepet kapott a genfi zsoltár az isten-
tiszteleti életben, háttérbe szorítván a graduális énekanyagot.11 A puritánok a
genfi zsoltárokat tekintették igazi református énekeknek.12 A 18. században pe-
dig a magyar énekgyakorlat gerincévé vált, még a magyar óprotestáns énekanya-
got is veszélyeztetve.

Erdélyben a Kolozsváron nyomtatott kottás református énekeskönyvek tanú-
sága szerint a genfi zsoltáranyag a 18. században fõ helyen állt. Az 1744-ben ki-
nyomtatott énekeskönyv, melyet Impressumnak13 neveztek, a zsoltárok fejezeté-
vel indul, külön címlappal. A kötetben szerepel mind a 150 zsoltár, az eredeti
francia dallamokkal. Ezzel szemben az 1778-ban nyomtatott énekeskönyv a 150
zsoltárt már a kötet végére helyezi. Az énekeskönyv szerkesztésére vonatkozó
irányelveket14 olvasva feltûnik, hogy nem voltak megelégedve a zsoltárok szöve-
gével, sok javítanivalót találtak benne, mégis változatlanul hagyták ezeket ebben
a kiadásban. A 18. század közepén, 1769-ben, Nagyenyeden Halottas Énekes-
könyvet adtak ki. Ebben összesen 9 zsoltár szerepel, mert ez csak temetési éne-
keket tartalmazó gyûjtemény. Szintén 18. századi dokumentum az a kéziratos
gyûjtemény, mely Nagy Mihályék zsoltárkönyve címmel ismert 1753-ból, és négy
szólamkönyvbõl áll (discant, alt, tenor, basszus). A basszus szólamkotta végén
található bejegyzés szerint a harmóniákat az 1740. évi debreceni zsoltárkiadás
tenor szólamához igazították. A harmóniákat Nagy Mihály korabeli harmonizá-
lás alapján,15 a szólamok természetes mozgásának szûk fekvésen alapuló rend-
szere szerint szerkesztette a székelyudvarhelyi kollégium számára.16 Tehát fon-48
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tos volt a zsoltáréneklés Erdélyben. A kollégiumi diákok megtanulták, gyakorol-
ták négy szólamra is, majd õk terjesztették Erdélyben.17

A 19. század elején, 1837-ben kiadott, úgynevezett Megújított énekeskönyv-
ben Erdély teljesen elfordult a genfi zsoltároktól. A szerkesztõk összesen 31
zsoltárt vettek be az énekeskönyvbe. Döntésüket azzal indokolták,18 hogy a zsol-
társzövegek a zsidó nemzet életéhez kapcsolódnak, nagyobb részüket a keresz-
tyén ember nem érti, már külföldön sem éneklik. Ugyanakkor a kihagyott zsol-
tárok helyébe más, „kegyes érzés ébresztésére” alkalmas, „emelkedettebb új éne-
ket” helyeztek. Ezek az új énekek inkább csak énekszövegek, melyeket ismert
genfi zsoltárdallamra írtak. Gönczy Lajos19 negatívumként emeli ki, hogy a szö-
vegek jelentõs részének zsoltárdallamokra való énekeltetésével a francia meló-
diák kizárólagos uralomra jutását segítette elõ ez az énekeskönyv. A zsoltárok
eredeti ritmusát azonban megváltoztatták, ütemekbe rendezték: többségükben
4/4-es ütemet használtak, de két esetben, a legismertebb 23. és 90. zsoltár eseté-
ben ¾-es ütemet jelöltek. A zsoltárok ritmusa ezáltal teljesen más formát nyert.
A dallamban idegen hangok jelentek meg elõkeként, utókaként, késleltetésként
és gyakran átfutásként. A sor végi zárlatokban módosítójellel jelölték a vezetõ
hangot. Mindezek ellenére a könyv hét évtizedig használatban volt, jól bevésõd-
tek a dallamok a gyülekezetek emlékezetébe. 

A 20. század elsõ éveiben Seprõdi János (1874–1923), a Kolozsvári Reformá-
tus Kollégium tanára az énekeskönyv megújítását szükségesnek, sõt elkerülhe-
tetlennek tartotta. Már több ideje folytak az elõmunkálatok egy egyetemes refor-
mátus énekeskönyv megalkotására, mely minden egyháztest számára egységes
énekanyagot biztosított volna, de az eredmény váratott magára. Ilyen körülmé-
nyek között jelent meg, az Erdélyi Egyházkerület utasítására, 1908-ban, Seprõdi
énekeskönyve, mely az 1837-es énekeskönyvi szerkezetet követte, a X. fejezetbe
új énekeket vett fel, és az utolsó, XI. fejezetben helyezte el a zsoltárokat, szám
szerint 33-at. A hangértékeket módosította, a zsoltárokat 4/4-es ütembe helyez-
te. Seprõdi alakított a dallamokon is, de õ sem állította vissza az eredeti genfi
dallam- és ritmusalakot.20 Az elsõ világháború végéig elfogytak ezek az énekes-
könyvek, ezért az Egyházkerület szükségmegoldásként 1918-ban megjelentette
az úgynevezett Kis énekeskönyvet, mely csak szövegeket tartalmazott. A szer-
kesztõk azt remélték, hogy a hívek még ismerik a dallamokat. A könyv szerke-
zeti szempontból visszatért az 1744-es mintához, az énekeskönyv a zsoltárok
csoportjával kezdõdik. Mindössze 107 éneket tartalmaz, ebbõl 17 zsoltár. 

Az elsõ világháború után világossá vált, hogy nincs esélye egy egyetemes
énekeskönyv szerkesztésének, így minden leszakadt országrész saját énekes-
könyvet adott ki. 1923-ban jelent meg Kolozsváron az erdélyi énekeskönyv,
mely az utolsó elõtti, azaz IX. fejezetbe helyezi el a használatra alkalmasnak
ítélt 40 zsoltárt. Ezek közül néhányat a szerkesztõk átdolgoztak, Szenczi szö-
vegét helyenként módosították, a versszakok több mint felét elhagyták. A dal-
lamalakok, ütembeosztás, ritmus viszont ugyanaz maradt, mint a Seprõdi ál-
tal szerkesztett énekeskönyvben. A magyar református egyházzenészek, évszá-
zados adósságuk törlesztéseként, 1996-ban megszerkesztették az Egyetemes
Magyar Református Énekeskönyvet.21 A 150 genfi hugenotta zsoltár eredeti dal-
lammal és ritmussal történõ közlése által Erdély számára lehetõvé vált egy las-
san elfeledett énekkincs újra birtokba vétele. A gyülekezetek szorgalmán, a
kántorok hozzáértésén múlik, hogy képesek lesznek-e a hívek megtanulni az
eredeti, helyes zsoltárformát.
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Megdöbbentõ a genfi zsoltárok számának csökkenése az évszázadok során,
ugyanakkor figyelemre méltó az a tény, hogy néhány ismert genfi zsoltár dal-
lamára milyen sok új szöveg íródott. Ezeket ad notam, azaz utalásos énekek-
nek nevezzük, mert a szöveget bizonyos dallamhoz utalják. A genfi zsoltárok
elsõdleges dallammodellé váltak az egyházi költõk számára, így fokozatosan
megjelent egy sor új énekvers. Ebben a tekintetben legérdekesebb az 1837-es
énekeskönyv, melyben mindössze 31 zsoltár található, de zsoltárdallamra ké-
szült 158 énekszöveg. A szerkesztõk szöveg szempontjából gazdag énektárat
készítettek, de úgy gondolták, hogy a gyülekezetek csak kevés dallamot képe-
sek megtanulni. 

Annak ellenére, hogy az egyház hivatalosan szorgalmazta a genfi zsoltárok
széles körû bevezetését az egyházi gyakorlatba, magyar környezetben csak kis
részük lett igazán népszerû, abban az értelemben, hogy a hívek nagy tömege sa-
játította volna el. Az egyik ok, amiért nem tudtak meggyökerezni, az kétségtele-
nül a strófák túlságosan bonyolult szerkezete és következésképpen a dallamok
szerkezete; a magyar hagyományos verseléstõl gyakran idegen verselés, a hat-
nyolc soros terjedelmes dallamok, nehézkes dallamfordulatok.

A zsoltárok az erdélyi egyházi gyakorlatban idõvel elvesztették ritmikai arcu-
latukat. A változatos ritmusú kottakép ellenére egyenletesen hosszú hangokkal
való éneklés jellemzõ. Dobszay László egyházzene-kutató nem tartja ezt annyi-
ra nagy hibának: „adott esetben nagyon szép lehet egy hosszú hangos éneklés is,
ha más hagyományos értékkel kapcsolódik össze. Vagyis azt gondolom, hogy a
genfi zsoltárok éneklésében a ritmusos éneklést meg kell tartani, ahol azonban
hosszú hagyománya van a másik fajtának (fõként falun), ahol egy jellegzetes
hangképzés, éneklési intenzitás, esetleg díszítési stílus kapcsolódik hozzá, azt
sem kellene feltétlenül kiirtani.”22 Kalotaszeg vidékén, Kolozsvár környékén, kü-
lönösen a 20. század közepe táján éltek olyan népi elõadók, akik gazdag orna-
mentikával díszítették a zsoltárok hosszan kitartott hangjait. Életet tudtak önte-
ni a megkövült formába. Álljon itt példaként a 90. zsoltár rendkívül gazdagon
díszített változata, melyet egy körösfõi énekes asszony, Péntek Jánosné Szabó
Ilona énekelt. A felvételt, melynek lekottázott változata látható, Kiss Lajos gyûj-
tõ rögzítette 1963-ban.  A lejegyzés bizonysága szerint elõkék, elugró utókák,
emelkedõ, ereszkedõ kettõs utókák, díszítménykombinációk, többhangos orna-
mensbokrok teszik egyedivé az idõs asszony elõadásmódját. 
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Az újabb zenei stílusok hatására gyengült a modális dallamosság iránti érzék
is, így a modális dallamfordulatokat ösztönösen átalakították, vezetõhangokat
iktattak be a dallamba. De valójában nem történt jelentõs változás a dallamok-
ban, nem variálódtak a zsoltárok. Az egyházi énekek más darabjai az asszimilá-
ció során jelentõsebb változást mutattak.23 Ebbõl arra következtethetünk, hogy
ez az énekcsoport, a maga egészében, természetesen néhány darab kivételével,
mai napig idegen a magyar nép számára. A 150 genfi zsoltár negyedét sem isme-
rik a gyülekezetek, bár az egyházzenészek kihangsúlyozzák szépségüket, kife-
jezõképességüket.24 Hangról hangra énekli a gyülekezet a zsoltárokat, hiányzik a
gördülékeny, természetes elõadásmód. 

Összegzésként elmondható, hogy a zsoltár a református egyház kiemelten
fontos énekanyaga. A genfi zsoltárok irodalmi, zenei és vallási értéket képvisel-
nek. Több évszázados használat által nemzedékeket köt össze, magas szintû
nyelvi kultúra hordozója. Az erdélyi gyakorlatban változást szenvedtek e dalla-
mok, de azt is mondhatjuk, hogy saját maga számára énekelhetõbbé alakította a
nép az idegen anyagot. A jövõben az egyházzenészek feladata lesz kialakítani a
megfelelõ egyensúlyt a zsoltáréneklésben, hogy a Szentírás prózazsoltárai, a 16.
században keletkezett magyar zsoltárparafrázisok és a genfi zsoltáranyag egy-
aránt megszólalhasson a magyar református istentiszteleten. 

JEGYZETEK
1. A graduál olyan istentiszteleti énekeskönyv, mely magyar protestáns egyházak által anyanyelvre fordított
gregorián tételeket tartalmaz. A graduálok a középkori gregoriánanyagból csak válogatott részleteket adnak. A
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csak közreadó volt, Goudimelnek, Kálvin kortársának a harmóniás zsoltárait rendezte sajtó alá Szenczi Mol-
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szeri újítása rendjén a zsoltárokat érte a legnagyobb méltánytalanság, 1777-ben még 150 zsoltárunk van ere-
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