
DOBSZA y LAsZLÓ

A NÉPÉNEI( HAZAI TÖRTÉNETE

TÉNYEK ÉS TANULSÁGOK

Kodály: Akadtak, akik a régi dal ápolásába holmi reakciós hát
ratekíritö, visszafelé haladó szándékot szeretnének betemagvarázní.
Elfelejtik, hogy minden nagy müvészetnek kettős arca van: men
nél régibb századokba nyúlnak vissza gyökerei, annál messzibb
jövőbe sugárzik ki. A fa koronája oly magasra nő, amilyen mé
lyen fúródik gyökere a talaiba. 1:2

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre
elpárolog, ha mínden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk. esetleg
megszenvedtünk.s

Bevezetésül: "Múzeum?"

Tanulmányunkban ismételten visszatérő fogalom lesz: "hagyomány". A szó he
lyes fogalma föltételezi: 1. a közösségi átadásban közölt anyag belső értékességét ;
~. intenzív és tartós közösségí használatát; 3. a használat közben végbement vá
logatás, értékelés és csiszolódás eredményeit, melyekben mintegy a közösség ta
pasztalata tükröződik arról, mennyiben vált be a szóban forgó anyag. így elválik a
hagyomány egyrészt a rutintól, másfelől a divattól. Ha egy anyaget értékére való
tekintet nélkül meggyőződéstelen megszokás tart fenn, akkor ezt rutinnak nevez
hetjük. Ha a hagyomány fenntartása mellett egy új lehetőség kerül kipróbálásra,
akkor ezt kísérletnek nevezhetjük, melyről az idő dönt, vajon fenntartásra érde
mes-e, s mi módon tud a hagyománnyal ötvöződní. Divatnak nevezzük viszont az
ujat, ha nem annyira igazolt belső értékére, hanem efemer eszmeáramlatokra tá
maszkodik, s éppen ezért a hagyomány kontrollját elveti magától.

Ezek szerint a hagyomány funkcióját egy pedagógiai folyamatban így foglal
hatjuk össze: 1. lehetővé teszi az objektívebb értékelést, megvéd a megbízhatatlan
egyéni ötletektől; 2. az egyetemesség biztosítéka: közösségíbb alapra helyezi az
egyén tevékenységet: 3. a befogadás lélektani segítője: rábeszélés helyett a bele
szoktatás hatásosabb nevelő eszköz; 4. a befogadás "morális" segítője: fokozza a
nevelő szavahihetőségét, mert egy rajta kívül álló tartalmat közvetít; 5. megóv
az emberek ismételt megzavarásából eredő relativizmustól; 6. értéktermelő erő:

a tökéletesség hosszú és folyamatos gyakorlás eredménye (mint a népdal ese
tében is).

I. ll. kezdetek

Népénekeink középkori "előzményeire" eddig jobbára csak következtetni mer
tünk, félénken. Ismeretes, hogy a nagyszombati zsinat 1560-as határozata (hogy
ti. csak száz évnél régibb énekek énekeltessenek a templomban) föltételezi ilyenek
Jététi, s aligha kétséges, hogy a Telegdi Miklós prédikációskönyvébe felvett nyolc
énekf régi hagyományból merít'', Legkorábbi írásos dokumentumként a Nádor kó
dex két énekét tartották számon". A ma élők kőzül legrégibb és legnemesebb kará
csonyi énekünket, a Csordapásztorokat Werner - bár bizonyíték nélkül - grego
rián eredetűnek'', mások a szöveget is a "friss palota" kifejezés alapján XV. szá
zadínak? tartják. Az újabb kutatások közvetett és közvetlen bizonyítékai messze
meghaladják e félénk föltevéseket.

Az 1971 januárjában fölfedezett ún. Iglói töredék magyarul adja Európa leg
népszerűbb húsvéti tropusát: Krisztus feLtámada mind ő nagy kínjából, ezen mi
is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kirelejszom'", Mind a szővegösszefüggés,

mind a nyelvállapot!' alapján állíthatjuk, hogy e trópusnak legkésőbb az Anjou-
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korban élnie kellett, tehát jó száz évvel az eddig csak föltételezett terminus ante
quem előtt. Több más népénekről is közvetlenül bizonyítanunk lehet az ősiséget,

sőt nem egy későbbi énekeskönyví népéneknél is valószínűsíthető (pl. a 'I'elegdí
féle karácsonyi énekek egyíkérőív) azok legalábbis késő középkori ismert volta".

Az idézett énekek mínd a kelet-középeurópai gyakorlatban kedvelt strofíkus,
többnyire rímes, nem liturgikus népének, összefoglalóan így mondhatjuk : a pa
raliturgikus kanció műfajának hazai ismeretét dokumentálják. Ma fontosabbnak
látszanak azok a kutatások, amelyek a liturgikus jellegű, főként recítácíós-antí
ionális tételek fordítását, magyar nyelvű éneklését valószínűsítík.

Kardos Tibor által ismertetett adat szerínt Erdélyben már a XIV.(!) század
ban magyarul is szolgáltattak ki szentségeket-s. Későbbről is van adat - ha ér
telmezése nem is teljesen világos -, hogyacsángóknál jelentős szertartási szö
vegek és dallamok hangzottak magyarul15. Első pillanatra talán meglepő, alapo
sabb átgondolással azonban érthető, hogy éppen a legszegényebb csángó falvak
azok, melyekben egyrészt legmesszebbmenőleg használják a magyart liturgikus
szövegek éneklésére, másrészt régi hagyomány alapján latinul is éneklik a misét
{beleértve pl. Gloria, Alleluja, Credo tételeket'), olykor többféle gregorián dalla
mon is, mántegy bizonyítva, hogy a latin nem gyengíti, sőt megfelelő nevelés ese
tén erősíti és támogatja egy színvonalas anyanyelvi liturgia virágzását. Ismét
újabb kutatások mutatták ki, hogy Erdélyben még ma is énekli a falu a teme
tésnek, bár többször átdolgozott, de alapvonalaiban ősí szövegeit, dallamait. Egyes
helyeken töredékesebb. másutt teljesebb (egy nocturnusos) formában a halotti ma
tutinumot is fönntartotta a népi emlékezet, méghozzá a Tridentinum előtti alak
ban, tehát a magyar egyház régi rítusát követve.

Domonkos Pál Péter figyelmeztetett a Te Deum ősibb, hitelesebb, rímtelen for
májának középkorí kottás jelentkezésére a Peer kódexben", Ennek dallamát több
magyarországi kódex összevetésével Szendrei Jankának sikerűlt rekonstruálnía'",
s ugyanő kimutatta, hogy a régi esztergomi ~ariáns folytatódik a mai erdélyi
forrnákigf'.

A protestáns graduálok imponáló gazdagságban tárják elénk a középkorí ma
gyarországi liturgia dallamainak, szövegeinek magyar nyelvű alkalmazását':'. Ta
lálunk bennük himnusz-dallamokat is (ezek egyik-másikának továbbélését is SiÍ

került napjainkig követnié'), nagyobb részük azonban kötetlen szerkezetű, tehát
formájában is a legsajátosabban liturgikus anyag. Első jelentős dokumentumáról,
a Batthyány-gráduálról megállapítható, hogy bár protestáns liturgikus könyv, de
anyagában nagyrészt katolíkus hagyományra épít?'. így közvetve igazolja, hogy in
tenzív kezdeményezések történtek a középkor végén a liturgikus ének forrnahű,

s általában az eredeti iránt illő tiszteletet tanúsító fordítások meghonosítására.
Ilyen típusú tétel későbbi katolikus énekeskönyvekben is található, bizonyára
régebbi hagyományra építve".

További történeti példákat most mellőzve, rá kell mutatnunk a ma élő - s
imént már többízben bizonyítékként kezelt - néphagyomány tanúságának ere
jére. A népi emlékezet - bár többnyire a templomi használatból erőszakosan ki
szorítva - mindmáig őriz olyan recitatív és antifonális jellegű, tehát nem rímes,
nem strotíkus formákat is, malyeknek eredését nehéz lenne a liturgikus uzusban,
jogban és ízlésvilágban egyre távolodó későbbi századokban keresni, viszont be
illeszthetők abba a képbe, melyet az imént a történeti források alapján fölvá
zoltunk. így tehát a gyérebb számú történeti adatot - Kodály tanításához híven23

-- a népi anyagból gazdagíthatjuk mind strofikus (kanció-típusú) népénekö, mind
a nem strofikus, gregorián eredetű, illetve jellegű népének25 tekintetében.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogya népnek a liturgikus énekbe való be
kapcsolására három, egymással szembe nem helyezett úton indult meg a közép
kori gyakorlat: 1. a nép bekapcsolása a latin énekbe (responzumok, állandó, ill.
gyakrabban visszatérő tételek, mint ordínáríum, rorate, requiem26) ; 2. paraliturgikus
szővegű strofíkus kanciók, tropusok'"; 3. szöveg-, forma- és dallamhű antífonális,
recítatív anyag, valamint himnuszok strofíkus fordításaP8. Talán megkockáztat
hatjuk azt az állítást, hogy míg a 2. csoport nagyobb mértékben követett közvet-
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"len külíöldí dallammintát és divatot, éppen a 3. csoport inkább gyökerezett a "mos
patriae", a hazai dallamgyakorlat talajában-", ha általános ösztönzések érhették
is külföldről (akár még a huszitizmus részéről is).

Sokan úgy vélték, hogy a katolikus népének voltaképpen a protestáns anya
nyelvi törekvések reakcíóia'". Hajlamosabbak lennénk ezt úgy módosítani, hogy
a kőzépkorí kezdeményezéseket karolta és lendítette föl a protestantizmus, majd
maga is visszahatott a katolikus gyakorlatra. Inkább abban a sajátos és gazdag
kulturális, ekléziasztikus, liturgikus miliőben kell látnunk a folyamat indítékát,
mely a középkori iskolázásban közel hozta egymáshoz a magasrendű érték-élmény
tapasztalóit a népből jött, oda visszatérő egyházi írástudó réteggel. ·Erről a milíőről

az elődök kutatásait továbbfejlesztő és egységbe foglaló Mezey László tanulmányai
ból nyerhetünk képet-", Ha ehhez hozzávesszük a városi plébániák életét, a kon
fraternítások és rendek tevékenységét, más oldalról pedig a katedrálisok normatív
liturgikus gyakortatát'", megsejtünk valamit abból a légkörből. amely olyan sokat
tudott egységbe foglalni. Nem helyezte szembe a magas kóruskultúrát a nép rész
vételével, a latint a magyarral, az egyetemest a helyivel. a szót a dallammal, a
"mit" a "hogyannal", a kötelezőt a lehetségessel.

ll. A XVI-XVII. század: hagyomány és fel1azulás

XVI. századi népének gyakorlatunkról Csomasz Tóth Kálmán, a XVII. száza
.diról pedig Papp Géza kiváló forráskiadványai és tanulmányai nyomán ma már
elég világos képet alkothatunk, melyet a későbbi népi gyűjtések adataival össze
vetve, biztosabb ítéletet mondhatunk az egyes gyűjtemények értékéről is.

Tudjuk, hogy a katolicizmus meggyöngülése, a zavaros idők, a katolikus nyomda
felállításának késlekedése miatt első nyomtatott énekeskönyvünk csak 1651-ben je
lent meg. Néhány dallam szövege azonban Ieiegyzésre került nyomtatványok füg
gelékében, vagy kéziratos gyűjteményekben (pl. 'I'elegdí, Kapcsáni, Hajnal Má
tyáS)33. Ezek, s különösen a koraiak, egy nem túl bő, de értékes kőzépkorí eredetű

repertoár megszífárdulásáról tanúskodnak, Különösen karácsonyi és húsvéti éne
keink tekintetében mondható, hogy megvolt már az a közismert. nívós, funkciój á
ban is rögzített törzsanyag, melyre a későbbi nyomtatványok bátran támaszkod
hattak".

Ezek, mint említettük, nagyrészt középkori hagyományon alapulnak. Közben
azonban, részben külföldi ösztönzésre, kikristályosodott a protestáns gyakorlatban
az eddig ismert anyagot nem kiszorító, hanem vele paralel megjelenő új stílus. Sző

végét illetően biblik.us oktató-parafrázisnak nevezhetnénk (elsősorban zsoltár-pa
rafrázisok, az eleinte szöveg- és formahű zsoltárfordítások mellett); dallamuk nem
csak kapcsolatban áll az ún. históriás énekstílussal. de sokszor azonos dallamokat
találunk mindkét típusú szöveggel'", (Ezek nem tévesztendők össze az ún. genfi
zsoltárokkal !)

A népének további sorsát meghatározó harmadik réteg: külföldi dallamok
új átvételéből származik. Ezeket két - értékben különböző - alcsoportra oszt
hatjuk. Az egyik: régebbi, XV-XVL századi eredetű, s most német vagy inkább
cseh-lengyel közvetítéssel hozzánk jutott, a magyar éneklésben hamarosan gyö
keret verő, asszimilálódó dallamok csoportja". A másik réteg: az ellenreformációs
kanció, egy - ízlését tekintve kétes értékű - korszerűsítés eredménye. Szövegben
mesterkélt, tartalmilag közhelyes. dallamában a barokk műzene lecsapódásaként
létrejött, ritmikában-tonalitásban nehezen asszimilálódó anyag-", Belőle kevés tudott
gyökeret verni. Önmagában véve éppen ezért nem lett volna káros, sőt egy kon
certszerű egyházzenei ideállal mérve egyik-másikuk szép szóló- vagy kórustétellé
válhatott. Hatásában azonban végzetes folyamatot indított el: a hagyományos vo
nal föl1azítását hígabb, ugyanakkor mesterségesen konstruált dallamokkal, szöve
gekkel. Túl nagy ár egy kritikátlan aggiornamentóért,

Erdekes szemügyre venni a protestáns énekgyakorlat alakulását is. A graduálok,
.s bennük egy patinás magyar liturgia szövegei, gregorián dallamai használatban
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vannak a XVII. század közepéíg, sőt széles körű igény nyomtatásukat is. lcíváltja-",
Ugyanígy él, s örvend közkedveltségnek a XVI. század közepen létrejött - értékes,
l magyar zenei érzékkel jól egybevágó - "históriás stílusú" repertoár is. A ha
gyományos, ugyanakkor a katolikus repertoárral számos ponton közös, ökurne
nikus'? énekkincs még jó összefoglalást érhet meg egyrészt a Geleji Katona István
Öreg Graduál-jában (gregorián anyag), másrészt a Debreceni és Kolozsvári énekes
könyvekben-P. Ugyanakkor már érezteti hatását egy kettős gyökerű bomlasztó fo
lyamat. Egyik gyökere - mint Csomasz Tóth Kálmán részletekbe menően leírta 
a protestáns papság növekvő műveletlensége és ezzel törvényszerűen együtt járu
relativizmusa és mércétlen, kapkodó voluntarizmusa; másik gyökere a kültölds
áramlatok erőszakos hazai szószólóinak, a racionalista purrtanizmusnak behato
Iása". Az ostromágyú : a genfi zsoltár, bármely érdekes kezdeményezése egy hu
manista szellemű vallási irodalomnak (nem is oly érzéketlen, mint rokona, a ka
tolíkus himnuszköltészetet tönkretevő jezsuita hírnnuszrcforrrr'"), mindazonáltal itt
hon még "intenzív, tartós egyházi használat sem tudta igazán meghonosítani, be
olvasztaní'<',

Ha most e szempontok alapján gyors szemlét tartunk az énekeskönyvek fölött,
azokat így értékelhetjük :

A korali források nemes anyagát az 1651-es Cantus Catholici (CC) megtartja s
hozzá számos szép éneket hoz a históriás típusból is, nem kétséges, hogy élő gya
korlatot tükrözve. Szerepel benne sok jó külföldi átvétel is, noha még kissé élet
szerűtlen, merev lejegyzésben. Ezek aligha szólhattak így az élő gyakorlatban. Meg
jelennek a gyűjteményben az ellenreformációs kanció nyilván divatos darabjai.
Ezek legtöbbje későbbi énekeskönyveinkben már nem kap helyet, s a népi emlé
kezet sem őrzi, jeléül annak, hogy e stílus nem talált visszhangra a népben.

A CC anyagát még meg is haladja a legnagyobb, legértékesebb szövegkönyv,
Kájoni Csiki Cancionáléjának tartalmi és számszerű gazdagsága. Méltatása külön
tanulmányt érdemelne. Nem vitás, hogyaleghagyományosabb, ugyanakkor leg
komolyabb és legerőteljesebb hazai gyűjtemény, sok figyelemre méltó liturgikus,
vagy csaknem liturgikus szöveggel. Sajnos kotta nélkül; dallamainak egy részét
a XVIII. század legkiválóbb gyűjteménye, a Deák-Szentes-féle, részben a népi
emlékezet őrzi.

A Szegedi Lénárd-féle ún. Kassai Cantus Catholici már több bírálatot érde
mel. Sokhelyt másít a törzsanyag szövegein, dallamain is, csaknem mindig az
eredeti rovására-t, Anyagát tovább hígítják a liturgiailag, zeneileg egyaránt mes
terkélt dallamgyártrnányok, divatos átvételelev. Még ennél is tovább megy Náray,
kinek Lyra Coelestise a XVII. század leggyöngébb gyűjteményes", ügyetlen gyárt
mányainak nagy részét nem is találjuk meg más énekeskönyvben.

Nagyobb figyelmet érdemel Illyés SoUári Énekek és Halottas énekek címú
gyűjteménye. Lehetséges ugyan, hogy Illyés itt-ott stilizált a darabokorr'", vagy csak
azok kottaképén. egyébként azonban megőrizte és századokra átörökítette XVI.
századi protestáns-katolíkus közös stílus anyagának egy részét. Még ma is látjuk
az ország egyes vidékein az idősebbek kezében a XX. század elejéig folyamatosan
megjelent újrakiadások valamelyikét, s hallhatjuk utolsó(?) üzeneteit egy tartalom
ban, tartásban, fegyelemben korunknál nemesebb stílusnak. Kissé modernizált újra
kiadása már csak ennek a stílusnak megóvása szempontjából is szükséges volna.

A kisebb gyűjtemények (Turóci, Magyar stb. cancionálék) és érdekes kéziratok
vegyes anyagát csak darabonként, gondos összehasonlítással lehet megítélni. Ön
magukban, más támasz nélkül ritkán tekinthetők megbízható forrásoknakv',

Nem beszéltünk még a "másik vonal", a liturgikus szellemű és formájú, volta
képpen értékesebb nem strófás anyag sorsáról. A protestánsoknál. mínt említet
tük, élt és közkedveltségnek örvendett a XVII. század közepéig, végéig, a "pápista
örökség" elleni meg-megújuló támadások-'' ellenére. A katolikus énekeskönyvekben
ez az anyag rítkábban fordul elő, még a CC is ritkábban idézi, holott egyébként
elég sokat merít az élő hagyományból'v, Nyilvánvaló, hogy akor ízlése kettősen

is ellene fordult. Zeneileg: az új, erősebben menzurált műzene, a harmonikus fej-o
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lődéssel egyidőben a melodikus érzék hanyatlása, a gregoriánnak, mint zenei alap
élménynek elhagyása a pompázatosabb konvent-liturgia, vagy szimpla kántor-li
turgia kedvéért - mindez, ha nem lis hangolta az ízlést ellene, de mindenesetre
másra terelte a szakemberek líigyelmét. Liturgiailag: a Tridentinum állásfoglalása
a latin mellett, s a liturgikus szövegek nemzeti nyelvű használatának protestáns
íze úgyszólván lehetetlenné tette a középkorban megindult folyamat kiterjesztését,
gazdagítását. A liturgilcus szövegek most már inkább csak halvány utalások for
májában kerültek be az énekeskönyvekbe, belekényszerítve a nem rájuk szabott
strofíkus formák köntösébe'!'. Persze a szöveg konkrét mondanivalójának, a tarta
lom és forma egységének kárára, éppúgy, mínt történt nemegyszer az utóbbi évek
hasonló índítékú hazai termésében is.

Ez nem jelenti azonban, hogy az élő hagyományból kipusztult volna ez a ke
ménykötésű, végelemzésben modernebb hatású antif'onális-recitatív stílus, hiszen
másként nem tarthatta volna fenn példáit a népi emlékezet a XX. századig. Hogy
mennyíre bevett gyakorlat lehetett, azt mutatja nemcsak az, hogy az újabb ének
szerzők sem nélkülözhették teljesen, s igyekeztek mesterségesen .Jegyártaní" az
ízlésdivatnak megfelelő anyagból!", de közvetve híradásokat kapunk például a licen
ciátus-gyakorlatban fenntartott, s nagy buzgósággal végzett magyar nyelvű halotti
zsolozsmáról, zsoltározásról stb. is 53.

Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a XVI-XVII. század fenntartotta
az értékes hagyományt: az "antifonális vonalon" a napi használatban, a strofikus
vonalon pedig a jobb gyűjteményekben is. Ezeket néhány újabb értékes dallammal
is gyarapította-t, ugyanakkor olyan mennyiségben zúdította rá egy liturgiailag,
tartalmilag, zeneileg híguló anyag záporát, hogy ennek már nem sokáig tudott
ellenállni az egészséges ösztön és az egyre gyengülő féltő ápolás.

III. A XVIII-XIX. század: a funkcionális szerkezetek felbomlása

Tanulságos lesz e korszak jellemzését a protestáns énekgyakorlat átalakulásá
nak rövid leírásával kezdeni. Csomasz Tóth Kálmán fent említett művében tudo
mányos szempontból igen szépen, egyébként azonban elszomorítóan ábrázolja az
előző században még csak fenyegető, most realizálódó hanyatlást. Az élső sebet
e gyakorlaton a genfi zsoltárok erőszakos bevitele ejtette. Később az egyre műve

letlenebb és ezzel arányosan egyre agresszívebb generáció működése folytán már
1727-ben jelentkezik egy "hebehurgya ínnovácíós áramlat", mely (úgy látszik, nem
is egészen korrekt eszközökkel) elpusztítással fenyegeti az értékeket. A népi ellen
állás azonban olyan erős volt, hogy a veszély egyetőre elmúlt. "De a XVIII. szá
zad alkonyán már nevelődött az a református papi nemzedék, amelyik a követ
kező század hajnalán nemcsak kegyelet és hagyományi érzék, hanem zenei ízlés
nélkül hozta meg a legszebb magyar század legdrágább magyar dallamainak túl
nyomó része fölött a halálos ítéletet" az 1306-os "szerencsétlen énekeskönyv-re
Iorrnban'<'.

Katolikus oldalon, mint láttuk, a XVII. század vége meglehetősen felhígította
a repertoárt. Az énekrend szerkezete azonban - már azért is, mert a tényleges
gyakorlat sok javaslatról nem vett tudomást - szilárd maradt. Nem is lehetett
másként: a nagy paphiányban a Iícenciátusok (feladatukra kiképzett, de felszen
teletlen "deákok", mesterek) csakis a hagyományok talaján tudhatták megtartani.
sőt megerősíteni a nép vallási életét, sokkal jobban, mint a következő század ra
cionalizmussal átjárt, hagyományellenes, s ezzel együtt néptől elszakadt papjai'",
A XVIII. században ez a szerkezet kezd föllazulni. Gyengül az énekeknek, ének
alkalmaknak nagyjából meghatározott rendje és kapcsolata. Szinte bármit bármikor
lehet énekelni, bármi bármivel helyettesíthető. Ezzel kiesik az az erő, mely leg
biztosabban gyakorlatban tarthatta a nívós anyagot; másrészt szabad út nyílik
bármi beáramlására'",

Mi ez a "bármi"? A jozefinista, racionalista, sokszor semmitmondó szöveg és
a XVIII. századi műzenéból alászálló zenei nyelv, melynek sajátossága, hogy mí-
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helyt nem mesterí módon használják, menten banális, együgyű es gicesbe hajló.
Ha már a XVII. századvég divatos anyagáról is azt kellett mondanunk, hogy nép
ének-sziriten nem bírja a versenyt sem a kor magas műzenei stílusával, sem az
-öregebb népének-anyaggal, a XVIII-XIX. század fordulójáról e tekintetben éppen
semmi jót nem mondhatunk. Ezek után érthető, ha énekeskönyveinkben két ten
dencia hadakozik. Az egyik gyakorlatias: a míndennapí használat számára akarja
rögzíteni, kézikönyvbe fogni a tényleges helyi gyakorlatot. Ez az a tendencia, mely
a későbbi gyűjtemények - némi naivitással szólva - "nép ajkáró!" lejegyzett
.adataiban jelentkezik. A másik tendencia: népszerűsíteni az újdivatú jozefinista
kanciót, s megtoldaní, a kántorok, papok dilettáns alkotóvágyát kielégítendő, minél
több új szerkesztrnénnyel.

Bozóki, Szentrnihályí könyvében a két tendencia nagyjából egyensúlyban van.
Az első tendencia legmesszebbmenő érvényesítésére jó példa a legjobb hazai ka
tolikus gyűjtemény: a Deák-Szentes-féle, de hasonlóan kiváló például Fekete
Ferenc kántorkönyve'", s az a megszámlálhatatlan kéziratos kántorkönyv, melynek
összegyűjtése talán még ma sem reménytelen, három-négy évtizede pedig bizonyára
gazdag eredménnyel járt volna'",

A másik tendenciára viszont példa leggyengébb énekeskönyveink egyike, a bencés
Kovács Márk által szerkesztett (nagy önbizalomról tanúskodó, előszóval kibocsátott)
gyűjtemény, tele rosszul lejegyzett, vagy tudatosan megváltoztatott dallamokkal, s
az egész hagyományt negligáló gyenge versekkel.

Külön kell szélnunk a később nemegyszer lebecsült .Tárkányi-Zsasskovszky
énekkönyvről. illetve annak gazdagabb, jó ezeroldalas "szövegkönyvéről", az 01'
genahangokról. Nem kétséges, hogy anyaga sok gyenge, giccses, szövegileg is ba
nális kompozíciót tartalmaz a szerzők és mások tollából (pl. Egybegyűltünk ó nagy
Isten; Aldozattal járul hozzád; Szeretettel jőnek hozzád). Ki kell azonban emel
nünk érdemeit is: nagy gyakorlati tapasztalattal és népismerettel rendelkező, az
egri megye viszonyait jól ismerő szerkesztők műve, mely évtizedekre lett a népnek
(elsősorban a palócságnak) intenzív nevelője: ilyen mély nyomokat egy gyűjtemény

sem hagyott népünk énektudásán. A korábban már halványuló tradíciók maradék
emlékeit hűségesen. elég jó lejegyzésben nyújtja, olykor színte korai folklórgyűj

tesnek beillik. Legfőbb érdeme gazdagsága és gondossága, hogy minden liturgikus
igénynek megfeleljen kora színvonalán (nagyhét, sanctorale, litániák stb.). Ilyen
szempontból - legalábbis igényében - több gyakorlati liturgikus érzéket és élet
tapasztalatot mutat, mint XX. századi utóda.

A XIX-XX. század fordulójának énekgyűjteményei nagyjából az itt bemu
tatott vágányokon járnak. Legfeljebb az egyre sekélyesebb, szentimentálisabb
kántor-szerkesztmények, a kor könnyűzenei ízlésének lecsapódásai (nevezzük a beat
misék elődeinek?) jelentenek újdonságot. Ezek azonban nem ingatták meg gyöke
resen a falvak énekgyakorlatát; azt továbbra is a Zsasskovszky-gyűjtemény ha
tása, a hagyomány többé-kevésbé megőrzött régi anyaga és egy töretlenül to
vábbvitt értékes régi énekstílus (lásd alább) jellemzett.

IV. Az 1931-es énekreform

Ebbe a helyzetbe robbant be az SZVU (Szent Vagy Uram) és a vele kapcso
latos mozgalorn reformja, a népének kultúra ugrásszerű felemelését ígérve, a X.
Pius-féle Motu Proprio és a kodályí felismerések alkalmazásának szellemében. Az
előbb egyesületi kezdeményezésre megjelent (nem hivatalos) gyűjtemény mind több
egyházmegyében lett hivatalosan elfogadott, minden mást vísszaszorttó szabvány,
míanem napjainkban szinte liturgikus könyv rangjára emelt gyűjtemény.

Csak az utóbbi években kezdtek el többen fenntartásokat hangoztatní'", me'ye
kd hallatlanba venni nem lehet. Részletekbe menő elemzesbe nem kívánunk bo
csátkozní, a pro és kontra érveket azonban fel kell sorakoztatnunk:

1. Az SZVU-gyűjtemény legnagyobb érdeme, hogy felfedezte az élő gyakorlat
számára a XVII. századi énekeskönyvekben közlésre került anyag értékeit, s ezek
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felelevenítésével igyekezett kiszorítani a praxisból a később betolakodott selejtes
<énekeket.

2. Ugyanígy megtisztította az előadói praxist bzonyos újdivatú modorosságoktól.

3. A kiadvány előszava olyan világosan s oly komolysággal szögez le csak
nem minden esetben helytálló elveket, hogy ezek ma is iránymutatóak lehetnek, ha
az elvek igen sokszor nem is igazolódnak a tényleges anyagközlésnél, s nem is
épültek be az új generáció tudatvilágába.

4. A reformhoz kapcsolódó mozgalorn eddig nem látott buzgalommal és szer
vezettséggel látott hozzá a felismert értékek elterjesztéséhez. elfogadtatásához, s
először törekedett országos méretekben egy színvonalasabb kántor-réteg kiformá
Iására.

5. El kell ismerni azt a sokoldalú és munkás erőfeszítést, mellyel a kóruskul
túra föllendítésében Kodály elképzeléseit megvalósításhoz segítette a mozgalom,

Másik oldalon azonban túlbuzgó fellépésével megtörte. elakasztotta a sok év
százados folyamatosságot. Nem megjavítani törekedett az élő gyakorlatot, hanem
elsöpörni, s egy papírról életre keltett énekköltészetet állítani helyébe, Kodály meg
győződése ellenére (bár rá hivatkozva), aki szerint kultúra, hagyomány "másképp
nem adható át, mint élő lényről élő lényre, szemtől szembe való találkozással'<".
Ha ehhez hozzávesszük nemcsak a kihagyott, de a közlésre került anyagót illető

fogyatékosságokat, nem kerülhetjük el a kontra érvek fölsorclását'f sem:

1. A régi gyűjtemények felhasználását nem előzte meg kritikai értékelés. Lát
tuk, hogy régi énekeskönyveink igen különböző jellegűek és értékűek. így jó for
rások jó darabjai mellett'é sok gyenge is került be, csupán "ősisége" révén'é, Ös z
szehasonlító rnunka híján a dallamválogatás nermája a szerkesztők egyéni ízlése
volt. Ugyanerre vall, hogy a szerzők variánsellenes álláspontja mellett is jó pár,
különböző forrásokból kiírt, különböző értékű változat került be66•

2. Míg a későbbi forrásokból (főleg Zsasskovszkyból) nem kerültek be köz
ismert, hiánypótló darabok", ugyanakkor bőven került át megalkuvásként a
XVIII-XIX. századnak sekelyesebb írodalmábóls''.

3. Az értékes és a megtűrt anyag között nincs meg a szükséges megkülönböz
tetés. így az előbbi révén az utóbbiak is az "őS!i magyar értékek" glóriájában kezd
tek ragyogni. A kétféle anyagót a gyűjteményt ténylegesen használó gyakorlati
emberek nem képesek szétvélasztaní'", s a valóban értékes anyag elterjesztéséért
nem dolgoznak olyan hévvel, hogy az gyökeret verhetne. A kisebb ellenállás irá
nyában haladva jó dallamok nem kerültek használatba?', míg abeengedett seké
lyesebb anyag akadálytalanul, sőt most már szentesítve burjánzik tovább.

4. Annak ellenére, hogy Kodály ismételten rámutatott: a régi kottázás csak
vázlat, a valódi hangzást az élő hagyomány jobban őrzi, az SZVU szerkesztői min
den esetben a régi forrásnak adtak igazat az élő hagyomány tanúsága ellenére. így
például merev, élettelen ritmusok?', nehézkes dallamfordulatoki? kerültek be
olyan dallamokba, malyeket a nép szívesen énekelt, de a régi forrásoktól kissé
eltérő módon (akár mert a régi lejegyzés esetleges, illetve pontatlan, akár mert
azóta is dolgozott a dallamon a közhasználat csiszoló, alakító ereje).

5. A helyi hagyomány lélektani, művészí, előadásbeli [elentőségét figyelembe
nem véve az "országos egység míndenáron" jelszavával egyetlen, írásos változatot
választott ki, s minden mást kíírtásra ítélt.

6. így egészen furcsa helyzet állt elő: a falu nem énekelhette tovább jól ismert
saját változatát, az újjal viszont nehezen barátkozott'", A kántorok jó része 
Budapesten kitanítva, helyismeret nélkül - ebbel arra következtetett, hogy ezt az

-éneket nem tudja vagy nem szereti a nép, s így elhagyta. Most már a gyakorlás
nak, s a fiatalabbak spontán bekapcsolódásának kényszerű hiánya valódi feledésre
ítélte ezeket a dallamokat, melyeket pedig az SZVU nélkül talán életben tartha
tott volna a gyakorlat.
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7. Az élő gyakorlat negldgálása jó pár értékes ének elejtését eredményezte'ö,
A hasonló funkcióban nyomukba lépett énekek nem értek fel velük75. A kihagyás
Iegbántóbb a recitatív, antifonális, gregorián-jellegű típusoknál?", melyekre igazi
liturgikus magyar ének megalapozását bízni lehetne. Mavel sokak hiedelrne szerínt
ilyeneket énekelni népünk nem képes, a prózai formájú szövegek később egymás
után kényszeríttettek a strófás népénekek anti-liturgikus kalodajába.

8. Míg a régi énekeskönyvek dallam-verzióit legtöbb esetben forráskritika nél
kül elfogadták, a régi, nemes és tartalmas szövegek ugyancsak mostoha elbánás
ban részesültek. Tegyük egymás mellé a régi könyv szövegét s az SZVU megfe
lelő verseit: a különbség tartalmi és stiláris szempontból egyaránt ijesztő. Ritkán
elégedik meg az SZVU a szöveg szerény, igazolható modernizálásával, többször
stílusba és mondanivalóba hasítóan korrigál, még többször egyszerűen új roman
tikus, szentimentális vagy szecessziós ízű, a dallamhoz kevésbé illő versezettel vált
ja föl a régít?".

9. Az SZVU anyaga s annak elrendezése liturgikus szempontból már a maga
korában sem felelt meg a követelményeknek. Anyaga igen hiányos (Sanctoraléjából
pl. hiányzik Szt, Mihály, Szt. István mártir, Lőrinc, Keresztelő János, Mária Mag
dolna, valamint a communis-énekek az egyes csoportokból), szorosabban vett li
turgikus anyag egyáltalán nem szerepel. Elrendezése is (puszta ábécérend az egyes
csoportokon belül) nélkülözi a funkció-érzéket.

10. Az SZVU elterjedesén dolgozó mozgalom halálos sebet ejtett a hagyomá
nyos magyar énekmódon. Közvetve azzal, hogy a teljes repertoár gyors kicserélésé
vel megingatta a nép éneklési kedvét és biztonságérzetét. Közvetlenül pedig azzal,
hogy poszt-racionalista szemléletével kigúnyolta és eltiltotta az érzelmi felfoko
zottságot és gazdagabb dallammonetet szolgáló "cifrázott", "hajlított" ornamens
énekrnódot, németes korálideálja pedig az "egyöntetű", egyenletes negyedmozgás
sal (gyakorlatban a szükségtelen és érzéketlen vezényléssel) kiölte az értelmes és
átélt szövegrnondást, a prozódíaí "problémákat" megoldó szabadabb rrtmust'", par
landót, valamint a hagyományos tempó-érzéket. Igy az egyházi és világi népzene
által egybehangzóan igazolt, hitelesebb magyar éneklési stílust hidegebb, szárazabb,
egyhangúbb énekmód váltotta fel, az éneklési kedv érezhető kárára. Ez mutatko
zik a legnagyobb hibának, mert minden mást korrigálni lehet idővel, de ha a ha
gyományos énekmód folyamatossága megszűník, azt már kottából föltámasztani
nem lehet. Megmentésének egyetlen módja, ha e kántorgeneráció helytelen men
talitásából származó akadályokat elhárítva az utolsó nemzedék (a ma 50-70 éve
sek) pár év alatt még átadja tudását az utána következőknek.

ll. Utolsó észrevételünk az SZVU kíséreteit illeti. Ritmikailag a "minden hang
hoz új akkord" elve (sőt nemegyszer nyolcadonként új akkord) még nehézkesebbé
tette az énekmódot, különösen mível az új generáció hagyomány-adta érzék híján
a kottához való kínos ragaszkodást tekintette egyetlen mércének. Az éneket nem
kísérni, hanem vezetni akarta az orgonával. Másrészt a kíséretek stílusa, a XVIII.
századi korálhagyomány poszt-romantikus újraköltése többnyire stiláris ellentétbe
került a dallamokkal. Lett légyen akármilyen jellegű és stílusú a dallam, minde
nütt ugyanazt a modulációkkal túltömött. szígorú négyszólamúságban végigszer
kesztett (amellett a legtöbb kántornak technikailag túl nehéz) kíséretet kapta. A
mű összhangzattaní példagyűjtemény lett, s a harmóniai elem kiemelésével a dal
lamvonal mondanívalója háttérbe szorult,

Voltaképpen a gyűjtemény minden darabja elemző tanulmányt kívánna. 11
lusztrációképpen egyetlen példát idézünk. A gyűjtemény 8. dallama a Magyar Can
c:ionale egyik darabját elevenítette föl. Eredeti, tartalmas szövegét (E világot Ádám
hogy elveszté) újjal váltotta föl. Elég lett volna az eredeti szöveg alapján utána
kérdezni falvainkban az éneknek, azonnal kiderült volna, hogy a közlés hibás le
jegyzéserr alapszik. A közismert dúr-dallamot a szerzők mollba fordítva vették föi,
háromsoros formáját pedig négysorosnak nézték. A hibára futó összehasonlít6
munka is fölhívta volna a figyelmet: énekeskönyveink egész sorában megtalálható
a dallam helyes lejegyzésben79•
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·V. Az sZVU-tól máig

Említettük, hogy az SZVU-t létrehozó mozgalom komoly erőfeszítéseket tett
egy jobban képzett egyházzenész-generáció kinevélésére. Nem az önfeláldozó ve
zetőkön múlt, ha ez nem sikerült. A háborús években nem lehetett kiteljesíteni a
megindult jó kezdeményezéseket, s igazi eredményt csak két-három évtized za
vartalan munkája árán lehetett volna remélni. Az meg a mozgalorn eredendő gyön
gesége volt, hogy igazi Iiturgtkus funkcióra nem nevelhette tagjait.

Erre a generációra várt, hogy megfeleljen az új időkben felmerült feladatok
nak. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a légkör zenei, még inkább tartalmi szem
pontból világszerte az igénytelenségnek. dilettantizmusnak kedvezett, s a szak
emberek növekvő elkedvetlenítésére és elidegenítésére vezetett, kik a "gyakorlat
embereinek" amúgyis terhére voltak.

A sokszor megtárgyalt Collectio Rituumot most nem érintve, elég a számos
Ordínáriumra és az Olvasmányok Könyvének énekanyagára hivatkozni. A köz
használatba kerűlt Ordináriumok - Kodályét kivéve - zenei mércével alig mér
hető szerkesztmények, s nemcsak zenei értékben, de szellemükben sem felelnek
meg a követelményeknek. Az Olvasmányok Könyve többet igyekezett tenni 
amennyire a szerencsétlen fordítások engedték - egy logikus továbbfejlesztés ér
dekében, de hamis prozódiai és lélektani elvei, valamint az anyagismeret hiánya
növekvő konfúziót eredményezett.

Mindkét csoport legvilágosabb tévedése az a balhiedelem, hogy a magyar
népének hagyomány nem más, mint az SZVU-ban lefektetett strofikus kancíó, Né
pünk más típust - úgy vélik - nem is képes énekelni, s akkor járnak a hagyo
mány vonalán, ha mindent (ordináríumot, zsoltáréneket stb.) ezekből állítanak elő.

Holott a liturgikus anyag csaknem kizárólag prózai szövegekből áll, s formai meg
felelője zenében a szabad ritmusú parlando recitatív vagy antifonális stílus. Ezt
strófás énekből előállítaní : fából vaskarika.

Az elmondottakból világosan kiderűl, hogy a népének-hagyománynak két ága
van: egyik az eredendően paraltturgikus szellemű, de három évszázadon át szám
ban kiterebélyesedett, a néphagyományban mélyen gyökeret vert strófás kanció,
melynek megőrzése kötelesség, minthogy ami van, birtokon belül van azzal szem
ben, ami lesz, illetve lehet. A megőrzés érinti az SZVU darabjait is, ahol és
amennyiben élő használatban vannak, de kiterjed az onnan kihagyott értékes dal
lamokra, varíánsokra, melyek ma még az utolsó nemzedék révén élő folyamatos
ságban is megrnenthetők. Különösen olyan magyar vidékeken nagy a felelősség,

ahol még Kájonít, Illyést tareia kezében és fejében egy-két öreg. Ez természetesen
megfelelően rendezett, válogatott, modernizált újrakiadás nélkül aligha megvaló
sitható. Mindamellett két tényt le kell szögezní : 1. Bármily értékes anyaget gyö
kereztetett meg az SZVU, az általa meghonosított énekstílusban semmi olyan ér
ték nincs, mely gondozásra érdemes lenne. 2. Tudni kell, hogy a kanció ereden
dően nem liturgikus ének, hanem népájtatossági jellegű, s tartalmilag az marad,
még ha rubricisztíkailag Introitussá stb. deklarálják is.

A magyar népének másik oldala: a gregoriánból kisarjadó, magyarra asszi
milált, liturgikus szellemű nem strófás népének. Kialakulásának folyamata éppen
csak megkezdődött, de a népi emlékezet e keveset is fönntartotta az utókornak 
míntául, Világos, hogy az új igényeknek legjobban megfelelni a XVI. században
megszakadt szál újrafelvételével, a csírában maradt fejlődés kibontásával lehetSo.

Más kérdés, hogy az énekhagyomány megújítása időszerű-e, vagy ki kell-e
várni, hogy egy következő nemzedék mondjon ítéletet megfelelő távlatban a 60
70-es évek hangadó nemzedékéről? Hadd idézzük a tárgykör egyik legkiválóbb
mesterének, a nemrég elhunyt nagyhírű zenetörténésznek. H. Angiesnek szavait:
.,Csak azt lehet kívánni, hogy a bizonytalanságok és túlzások e kora után újra
helyreállhasson az az egyensúly, melyet az egyházi okmányok óhajtanak: alkotni
és megtartaní, nem megsemmisíteni!"
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Hittankönyve tett igen szerény kezdőlépést.

SZALATNAI REZSO

HVIEZDOSLA V
Az elmúlt őszön volt ötven éve, hogy meghalt Hviezdoslav, a szemszád szlo

vakság legnagyobb irodalmi jelensége, akinek munkásságát lényegében áttekint
hetően ismerjük magyar forditásokból is. De egész életműve többet mond, s rend
kívül jellegzetes. Azonkívül szembetűnő, hogy alkotói kedvtelésében. s művalődés

szemleletében igazságos kritikai érzékkel, de sajátos értékrend-tudattai ragaszko
dott a magyar kultúrához. Nem lehet felidézni a Kárpátokból tisztább patrióta
hangot, mínt az övé. Pedig Hviezdoslav élete és munkássága Magyarország törté
nelmének arra a korszakára esik, a xrx. század második felére s századunk nem
teljes két évtizedére, amikor a szlovák nyelvterületen nem akadt egyetlen egy
szlovák középiskola, s a szlovák irodalmi művek elenyészően kis példányszámban
jelentek meg. Mégis Hviezdoslav költészete szabadon fölmagasodott az anyanyelvi
tájori s töllobogott, mínt a juhászok pásztortüzei a hegytetőkön. Hviezdoslav egy
életen át dialógust folytatott magyar költőkkel. Szülőföldjéről írt nagyobb versé
ben szembeszáll Petőfi Alföld-imádatával. a hegyvidék tájeszménvét rajzolja, ahol
minden fű gondolatok fénye, templomoszlop a hegyorom, az erdőből kórus zeng s
a völgyekből "a munka szent imája morajlík az égig". Hviezdoslav Petőfi halála
kor született, s három évre Ady halála után halt meg.

Csehszlovákia még megnyitotta neki a közéleti érvényesülés kapuját, ódával
köszöntötte a Habsburg király helyére lépő népfít, T. G. Masarvkot, megjelenhe-
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