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Elek Szilvia

„Szent magyaroknak 
tiszta lelkét nézzed”

Szentjeink a magyar zenében

Katolikus szentmiséken gyakran hangzik fel e magyar szentekhez fohászkodó 

ének a hívek szájából. Szép énekelt imádság ez a régi népének egy-egy szen-

tünk emléknapján és más nagyobb ünnepnapokon. Hazánkért szól, azokhoz, 

akik életükkel s haláluk után emlékükkel a mai napig er�t, kitartást, példát 

tudnak nyújtani nekünk.

A zene, s f�leg annak tömegek által könnyen megtanulható énekelt formá-

ja talán az az örökít� anyag, amely leginkább képes meg�rizni a múlt értékeit. 

Nemzetünk legbecsesebb emlékei így menthet�k meg legbiztosabban az el-

jövend� generációknak. De vajon miféle úton, milyen eszközökkel vált a zene 

múltunk �rz�jévé? A következ� áttekintéssel ezt az utat szeretném vázlatosan, 

a teljesség igényét mell�zve bemutatni.

Szentjeink emlékének életben tartását tehát els�sorban az egyházi zenének 

köszönhetjük. Ezen a templomokban használatos s a szertartásokhoz kapcso-

lódó zenét kell értenünk. A szentek kultusza meglep� módon már egészen ko-

rai id�szakra, az épphogy csak megalakult, fi atal, keresztény magyar állam els� 

évtizedeire vezethet� vissza. A hivatalos szentté avatások évében (1083) szü-

letett meg az az egyik legkorábbi zenei gy�jtemény, amely valószín�leg Szent 

István király szentté avatásának alkalmából készült. E gy�jtemény, amely latin 

nyelv� rímel� sorokból álló gregorián dallamok sorozata, korabeli kódexekben 

maradt fenn. Érdekes, hogy az abban az id�ben Európában a mindenütt ha-

sonló stílusjegyeket mutató gregorián dallamok között a zenetörténészeknek 

mégiscsak sikerült megkülönböztetniük a m�veket nemzetiségi hovatartozá-

suk szerint. Vagyis szinte kell� bizonyossággal állítható, hogy a XI. század végi 

Szent István antifona és responzórium ciklus magyarországi szerz� alkotása.

A kora és kés� középkori egyházi muzsika komponistái és el�adói általá-

ban az egyház kötelékébe tartoztak. Az egyházak által s a nagyobb templomok, 

püspökségek közelében létrehozott iskoláknak óriási szerepük volt a zene 

m�velésében és m�vészi gyakorlásában. A  Nyugat-Európában Nagy Károly 

óta elterjedt, úgynevezett Karoling iskolatípus mindig is nagy súlyt helyezett a 

zenetanításra. Az antik eszmékre épül� tanítási elvek, amelyek a „hét ars” ok-

tatására épültek, éppoly fontosnak tartották a „musica”, ezen belül az éneklés, 

a kottaírás és -olvasás, valamint a zeneelmélet tanítását, mint, mondjuk, a ma-

tematikáét. Akkoriban nem ismerték a ma divatos, különböz� gyerekközpontú 

(s néha mesterségesen „gügyög�sre” vett) pedagógiai módszereket; a gyere-

keket egyszer�en beállították a feln�ttek közé a kórusba, s�t gyakran azokéval 

egyenrangú feladatok elvégzésére kötelezték �ket. Bármilyen furcsa is – min-
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den bizonnyal fokozatosan, és gondosan kidolgozott módszerek alapján tették 

ezt –, az eredmények a korabeli pedagógusokat igazolják, hisz a fennmaradó 

dokumentumokból tudjuk, hogy 10-12 éves gyermekek rendszeresen énekel-

tek nehéz, bonyolult és hosszú szólóénekeket, a feln�ttekkel egyenl� módon, 

s�t gyakran a kórusok irányításából, vezényléséb�l is kivették részüket.

A kolostori iskolák kórusait a „succentor” vezette. Az � feladata volt az éne-

kek betanítása, a szólisták kiválasztása, a kották, de még a kell� számú gyer-

tyatartó nyilvántartása is.

Hogy a kottán mit értünk? E  dallamokat a kezdetekben szinte hangok 

nélkül, inkább csak a dallam irányainak megjelölésével jegyezték le. Majd 

hangjegyek is kerültek a kottalapra. Az egyszólamú és általában közeli, lép-

cs�szer�en fel- és lefelé haladó dallamsorokat id�nként csak egy-egy kisebb 

hangköz� ugrás törte meg, ilyenformán a mai hallgató számára ezek a tisz-

ta szépség� zenedarabok meglehet�sen egymáshoz hasonlónak t�nhetnek. 

A korabeli énekeseknek mégis legalább jó pár ezer ilyen tételt meg kellett 

tanulniuk, méghozzá emlékezetb�l, hiszen akkoriban nem volt mód a kotta 

gépi sokszorosítására… A templomban – amelyhez az iskola tartozott – a di-

ákok naponta többször is énekeltek. Nagyobb ünnepeken és vasárnapokon a 

templom többi papjával és más egyházi személyekkel közösen is. A zsolozs-

ma, amely napi nyolc imaalkalmat foglalt magában, f�leg recitált szövegekb�l 

állt; a kórus által énekelt zsoltárokból és egy felolvasó által bemutatott olvas-

mányból. Az „antifona” a zsoltárokhoz csatlakozó keretvers, míg a „responzó-

rium” az olvasmányok mellé rendelt felel�ének. Szenteket dics�ít� énekeket 

legtöbbször az antifonák és responzó-

riumok közt találunk, de gyakran meg-

jelenhettek a mise Halleluja-tételeihez 

kapcsolódóan. Ezt a m�fajt sequentiá-

nak nevezzük.

„Idvezlégy bódog szent István ki-

rály, te népednek nemes reménysége. 

Idvezlégy, mi megtérésünknek bizony 

doktora és apostola. Idvezlégy, minden 

szentségnek és igazságnak fényes tükö-

re. Temiattad hittünk Krisztus Jézusban, 

temiattad idvözülünk is Krisztusban. Ké-

rünk, imádj ez te népedért, imádj egyhá-

zi szolgálókért is, hogy egy ellenség se 

legyen ragadozó ez te néped között!”

Így szól a Szent István antifona és res-

ponzórium ciklus egyik darabja magya-

rul, egy kés� középkori fordítás szerint 

(az Érdy-kódexb�l). Minden valószín�ség 

szerint latin eredetije számtalanszor fel-

hangozhatott a középkori templomok 

tömjénillatú oszlopai között.

Az Ave beate rex Stephane… kezdet� 

antifona egy esztergomi liturgikus könyvb�l 

és mai hangjegyekkel lejegyezve
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Az alábbi szöveg pedig egy szekvenciából maradt meg:

„Mint Salamon régesrégen

templomokat rak serényen,

gyöngyökben és ékességben

ragyogtatja oltárát.

Tanítónak, vezet�nek

tudós férfi t rendel f�nek,

igazat, ki a hív�nek

szolgál mindig javára.”

És még egy Szent István antifona részlete:

„Az oroszlánt leigázni a nagy Sámson kelletik,

magyaroknak prédikálni er�s király küldetik.

Torkából az oroszlánnak drága lépesméz csepeg:

magyar szájból immár jönnek édes-szép dicséretek.”

De lépjünk most ki egy kicsit a templomok, kolostorok kapuin! Bár vitat-

hatatlan az egyház els�dleges szerepe dics� emlékeink meg�rzésében, azért 

néhány világi formáról is érdemes említést tennünk a középkor idejéb�l.

Már a korai Árpád-korban felbukkan a „regös” elnevezés, amely valójában 

egy foglalkozás megjelölése. A korabeli regös énekmondó, históriás volt, aki 

leginkább a fényes udvari lakomákon énekelte, recitálta el az éppen legaktuáli-

sabb eseményeket, híreket. A magát gyakorta valamilyen penget�s hangszeren 

kísér� énekmondó feladata nemcsak híradásból, hanem – alkalomhoz ill�en 

– régi, nemes dolgok felidézéséb�l is állt. A  magas rangú vacsoravendégek 

és persze vendéglátóik is szívesen hallgatták a múltbéli nagy királyaink dics�-

séges tetteir�l mesél� krónikákat. Ezekb�l maradhatott fenn például a Szent 

László-monda énekelt változata is.

Szent Erzsébet, Margit, Imre István és László tetteinek, csodáinak hírét az 

úgynevezett „énekes diákok” is terjesztették. Ezek a diákok – a kolostoron kívül 

– pénzért, fi zetésért szolgálatokat vállaltak városi ünnepeken, rendezvényeken 

vagy egyes polgárok házainál. Az el�adott m�vek között találhatunk szentekr�l 

szóló énekes színiel�adásokat éppúgy, mint verses énekeket, példázatokat.

Egyik, a középkorból fennmaradt, biztosan nem egyházi énekünk a Szent 

László királyról szóló dicsér� ének a XVI. század elejér�l:
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Ha visszatérünk a templomokba, azt tapasztaljuk, hogy a XVI. század ele-

jén megjelennek az els� magyar nyelv� templomi népénekek is. A szentekr�l 

szólók éppúgy beépülnek hamarosan a mise liturgiájába, mint a korábbi, latin 

nyelv� énekek. A katolikus énekeskönyvek ma is jó néhány igazán régi éneket 

tartalmaznak.

A már idézett alábbi ének forrása például 1695-b�l származik.

„Isten, hazánkért térdelünk El�dbe.

Rút b�neinket jóságoddal född be.

Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,

Érdemét idézzed.”

A  „Szent Imre herceg, Magyarország éke…”, valamint a „Szent Erzsé-

bet asszony életér�l Emlékezzünk sok jótételér�l…” kezdet� énekek szintén 

ugyanebb�l az id�b�l valók.

Szép és különleges a Szent Margitról szóló, „Pannóniában n�tt, teljes szép 

viola…” kezd� sorú ének is, amely egy 1797-es énekeskönyvben jelenik meg 

el�ször.

Történelmünk id�fonalát továbbgombolyítva jó néhány világi zeneszerz�nk 

alkotását említhetjük szentjeinkkel 

kapcsolatban.

A  zenei romantika idején Erkel 

Ferenc utolsó operája (amit egyik 

fi ával közösen készített) az István 

király, Liszt Ferenc egyik legmonu-

mentálisabb m�ve pedig a Szent Er-

zsébet legendája.

Kés�bb Kodály Zoltán is szíve-

sen nyúl szentjeink történeteihez, 

például az Ének Szent István király-

hoz cím� gyönyör� m�vében, de a 

XX. század más szerz�i is (Bárdos 

Lajos, Harmat Artúr, Ottó Ferenc) 

írnak kórusm�veket, leginkább a 

legrégibb, kódexekb�l származó 

dallamok felhasználásával. Ezek a 

m�vek azonban, sajnálatosan, csak 

a templomi énekkarok repertoárjá-

ban lelhet�ek fel.

Jó lenne, ha mai zeneszerz�ink, 

példát véve eleinkt�l, ugyanolyan lel-

kesedéssel és oly nagy számban 

írnának magyar szentjeinkr�l, mint 

ahogy a középkor komponistái tet-

ték. Szükségünk lenne rá. Okulásul. 

S hogy ma is átérezhessük, van mire 

s van kikre büszkének lennünk.

Korabeli rajz a Liszt által vezényelt 

Szent Erzsébet legendája bemutatójáról.

Részlet Liszt leveléb�l, amelyben magyarul idézi 

a Szent Erzsébet asszony… kezdet� népéneket


