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Bódiss Tamás

A kolozsvári és debreceni énekeskönyvek dallamai 
a mai református énekeskönyvben

az 1948-as Mag yarországi Református Énekeskönyv „Dallamszerzők és források” feje-
zete a gyűjtemény dicséretdallamainak legfontosabb forrásaként – 38 esetben – 
Maróthi György harmóniás zsoltárának 1774-es kiadását jelöli meg. A második 
helyen az 1744-es Kolozsvári Énekeskönyv áll 21 dallam forrásaként, míg a XVIII. 
század legismertebb, emblematikus jelentőségű református énekgyűjteményét, az 
úgynevezett Öreg Debreceni Énekeskönyvet mindössze 7 dallam forrásaként jelöli meg 
a mutató. Tanulmányom első részben a három forrást mutatom be, majd dallam-
közléseiket összevetem a mai énekeskönyvben szereplő dallamalakokkal.

Keletezéstörténet

Az 1778. évi Öreg Debreceni Énekeskönyv a magyar reformáció gyülekezeti énekeinek 
legteljesebb összefoglalása. A református énekeskönyvek anyaga a XVI. század vé-
gétől fokozatosan bővülve alapvetően zsoltárból vett isteni dicséreteket, valamint 
ünnepi és egyéb énekeket tartalmazott, dallamközlés nélkül. A XVII. század köze-
pétől a nyomtatványokat elöl kiegészítették a graduálokból válogatott himnuszrész-
szel, hátul a külön címlappal közölt hangjegyes genfi zsoltárkönyvvel. A hang-
jegyes kiadásról a debreceni egyháztanács 1777. augusztus 31-én hozott határozatot: 
„El végeztetett, hogy a’ Graduale vagyis nagyobb Énekes Könyv újonnan ki 
nyomattassék, és a Ditséreteknek első versei Kotákkal együtt nyomtattassanak. 
Procuratiója ezen új Editionak bízattatik T. Professor Varjas János Uramra.”1 

Varjas János – Maróthi György utódaként – mestere többszólamú zsoltárki-
adását gondozta, és annak három poszthumusz kiadását is sajtó alá rendezte. 
Egyre bővülő utánnyomások voltak ezek, melyben az énekeskönyv dallamaira 
még Maróthi által közölt (részben saját szerzésű) négyszólamú letétek sorát Varjas 
(szerzői mivoltát szerényen háttérbe rejtve) további 10 tenorfődallamú énekletét-
tel szaporította. Ugyanúgy bővült a „mesterségesebb nótájú” tercettek köre is. 
Mindezeken felül az utolsó, 1774-es kiadásban Varjas az akkori debreceni énekes-

1 A témáról legbővebben: Csomasz TóTh Kálmán, Maróthi Györg y és a kollégiumi zene, Bp., Aka-
démiai, 1978; valamint két előzetes tanulmányban: Uő, Maróthi Györg y és Varjas János, Reformá-
tus Egyház, 22(1969), 262–267; Uő,  A harmóniás zsoltár utolsó kiadásának évfordulója, Reformá tus 
Egyház, 26(1974), 87–88. A két utóbbi tanulmány újabb kiadása: Hag yomány és haladás: Csomasz 
Tóth Kálmán válogatott írásai születése 100. évfordulójára, szerk. Bódiss Tamás, Bp., ReZeM – Cantio 
Bt., 2003, 461–473, 473–478. 
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könyv 95 dicséretének dallamát közölte hangjegyekkel; ezt a szakirodalom 
Maróthi-függelékként tartja számon. Csomasz Tóth Kálmán megállapítása sze-
rint „ez vált a nagy debreceni énekeskönyv dicséretdallamainak a törzsévé, még-
pedig alig egy-két lényegtelen eltérést leszámítva változatlan alakban”.2 

A fentiek alapján Varjas Jánost tartjuk az énekeskönyvi dallamok lejegyzőjé-
nek. A debreceni énekeskönyv első része 362 számozott éneket tartalmaz, 1778-
tól ezek közül 133 dallammal együtt jelent meg.3 A Maróthi-függelékből csaknem 
változatlan formában átvett 95 dallamon túl további 38 ének hangjegyes közlésé-
vel gazdagodott az Öreg Debreceni Énekeskönyv. 

A XVIII. században a kolozsvári nyomda több kottás kiadvánnyal jelentke-
zett; a legkorábbi 1744-ben jött ki a sajtó alól.4 Arányaiban ugyan jóval keve-
sebb – a debreceni 362-höz képest csak 296 – énekszöveget tartalmaz, de mind-
össze néggyel kevesebb, 129 dallamlejegyzést. Hogy miként jött létre e gyűj temény, 
érdemes részletesebben megismerni, annál is inkább, mert az Öreg Debreceninél 
mintegy három évtizeddel korábban született, keletkezésének története pedig 
még kevésbé ismert.5

Az erdélyi református zsinatok már a XVIII. század első éveiben foglalkoztak 
az énekeskönyv megreformálásának gondolatával, amely 1712-ben ennek ellenére 
változatlan formában jelent meg. A század második évtizedében az egyházi testü-
letek újból megsürgették a munkát, egyúttal a revízió fő szempontjait is megfogal-
mazták. Ezt a törekvést 1729-ben kibocsátott országos körlevelével Zoványi 
György zilahi superintendens Erdélyen kívülre is megpróbálta kiterjeszteni, írásá-
ban világosan körvonalazta a főbb revíziós elveket.6 A tervezett munka lassan ha-
ladt, de az 1740-es években a dallamok írásba foglalása két ágon is elkezdődött. 

Az egyik ágon – feltehetőleg Zoványi országos körlevelétől inspirálva – Valesius 
Antal János komáromi esperes leíratott néhány „használatosabb” éneket Csider 
Szabó Pál losonci kántorral azzal a céllal, hogy a dallamok segítsék a gyülekezeten-
ként meglehetősen eltérő éneklés egységesülését. Maguk a dallamok eddig nem 
kerültek elő, de egy (alább ismertetendő) fontos vitairat ennek következménye.7 

2 Régi Mag yar Dallamok Tára, I, A XVI. század mag yar dallamai, s. a. r. Csomasz TóTh Kálmán, 
Bp., Akadémiai, 1958 (a továbbiakban: RMDT I.), 64.

3 A dallamok általában az énekek előtt találhatók, egyedül a 34. zsoltárparafrázishoz találunk az 
első rész függelékében dallamot a következő megjegyzéssel: „NB. A’ Nrô. 94-dik. Ditséretet 
és az ott meg-jeg yzetteket lehet íg y-is énekelni”, a 38. sz. ének után viszont egy számozatlan kétsoros 
dallam található „Atya, Fiú, Szentlélek készíts szent igédre”.

4 Ennek Csomasz Tóth Kálmán szerint egyetlen megmaradt példánya Seprődi János hagyatéká-
ból került a kolozsvári magyar egyetemi könyvtárba. RmdT i. 60.

5 Csáji Pál, Énekeskönyv-revízió kísérlet 1729-ben, Egyháztörténet, 1(1958) 166–173; Pálffy Károly, 
Éneklésünk legbecsesebb forrása az 1744-es kolozsvári impressum, Református Szemle, 74(1981), 202.

6 A levél és néhány arra érkezett válasz: Csáji, i. m.
7 A vitairat szövegéből részleteket közölt és annak hátterét részletesen ismertette 1991-ben Benkő 

András, Korabeli vita az 1744-es kolozsvári énekeskönyvről, Református Szemle, 84(1991), 219–237.
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A másik – hivatalossá vált – vonalon Szigeti Gyula István végezte el a dalla-
mok leírását. A Maróthinál egy nemzedékkel idősebb muzsikus tanár 1705–1708 
között végezte külföldi tanulmányait Frankfurtban és Franekerában. Bár más 
földrajzi területen tanult, de Maróthihoz hasonlóan megismerkedhetett a kollégi-
umokban zajló egyházi zeneélettel is. Hogy ez nem érintette őt közömbösen, bi-
zonyítja nagyenyedi működése (1714-től itt tanított), legfőképpen azonban maga 
az 1744-es hangjegyes énekeskönyv. Bod Péter tanúsítja, hogy Szigeti több évti-
zedes nagyenyedi tanársága alatt nagy hangsúlyt fektetett a helyes éneklés megta-
nítására és gyakorlatára: „Az Éneklés Mesterségét is az Isteni tiszteletben, a’ melly 
igen el-kezdett vólt romlani, meg-igazította és jobbította, a’ Gandimélius Dávid 
Frantzia Notái szerint.”8 

Szigeti működésére és az énekeskönyv létrejöttére nézve is fontos forrás az 
1745-ben keletkezett vitairat, melynek szerzője – Csider Szabó Pál – a kolozsvári 
impresszum dallamait bírálja. A jóval terjedelmesebb és jelentősebb válaszlevél-
ben Szigeti későbbi veje, Zilahi Sebess József védi meg az énekeskönyvet és an-
nak szerkesztőjét. Levelében igen sok lényeges adatot említ. 

Beszámolója szerint Szigeti Gyula István már nagyenyedi tanársága kezdetén 
foglalkozott a dallamok írásba foglalásának és helyes éneklésének kérdéseivel. 
Ennek bizonyságául hozza föl a zsoltárok 1715-ös kiadását, melynek dallamait a 
Nagyenyedi Társaság megbízásából Szigeti gondozta.9 Énekeskönyvi munkája 
kezdetének talán a konzisztórium 1728-as határozatát tekinthetjük, legalábbis Zi-
lahi erre enged következtetni, aki így fogalmazta meg célját: „a cantust kellene 
reformálni és a dicséreteket emendálni.”10 Feltehetőleg azokat a dallamokat je-
gyezte le, melyeket a tervezett revízió meghagyásra javasolt. A dallamok kottába 
írásához Zilahi szerint az Öreg Graduál mellett Szigeti saját külföldi énekesköny-
veket is használt.11 A dallamokkal végezvén – vagy már ezzel párhuzamosan – 
Szigeti „a stropháihoz is hozzáfogott a dicséreteknek, hogy emendálná, amint 
scriptái között egész dicséreteket is találtam corrigálván”,12 ezekkel azonban nem 
tudott lényegesen előrehaladni 1740-ben bekövetkezett halála miatt.

Zilahi egyértelműen Szigetit jelöli meg a dallamok lejegyzőjeként. Mivel azon-
ban ő négy évvel a megjelenés előtt meghalt, minden jel szerint Zilahi Sebess 
József végezte el a sajtó alá rendezés munkáját.

8 Idézi Csomasz TóTh, Maróthi Györg y és a kollégiumi zene…, i. m., 14.
9 Benkő, i. m., 231.
10 Uo., 229.
11 Erről így ír Zilahi: „hogy ezeknek is compositiojában forgatta a más nemzetek impressumát, 

onnét tudom megbizonyítani, hogy mihelyt bémentünk őkegyelméhez valami különböző 
notájú dicséretekért, mindjárt a német impressumra provocált, sőt németül mely ékesen ének-
lett egynéhány éneket, magam füleimmel hallgattam…” Uo., 230.

12 Uo., 230.
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Az ismert életrajzi adatok13 alapján a marosvásárhelyi születésű Zilahi csak 
1738-ban érkezett Nagyenyedre, tehát akkor, amikor a dicséretek kottái feltehető-
leg már elkészültek. Szigeti ekkor már püspöki feladatokat is ellátott. Könnyen 
lehet, hogy a 20 éves fiatalembert mélyen megérintette a püspök zene iránti elkö-
telezettsége, és akár tanult zenét szülővárosában, akár nem: a muzsikai tudomá-
nyokkal annyira előrehaladt, hogy hamarosan elnyerte az enyedi kollégium zene-
mestere (praeses musicae) kinevezést. A vitairatban magát védelmezve megemlíti, 
hogy – folytatva Szigeti zenei misszióját – ügyelt a kollégiumi éneklés minőségére 
és tisztaságára, harmóniákkal kísérte az éneklést, és erre a tudományra diákokat 
is okított. Ennek jegyében „a Soltárokat az orgonista számára a basszushoz meg-
kívántató mesterségekkel” elkészítette – azaz mások számára is használható or-
gonakíséretet dolgozott ki. Zilahi zenei ismereteit jól jellemzi vitairatának az a 
része, amikor a kolozsvári impresszumot ért bírálatokra megfelelve Lobwasserre 
vagy éppen Glareanusra hivatkozik, s a genfi zsoltárok háromféle feldolgozási 
módját is meggyőzően ismerteti. A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a 
kolozsvári énekeskönyv dallamlejegyzőinek megvolt a dallamok lejegyzéséhez 
szükséges zenei ismeretük és műveltségük.

Hitelességvizsgálat

A Maróthi-függelék, valamint a kolozsvári és a debreceni hangjegyes énekes-
könyvek közös jellemzője, hogy ezekben találjuk meg a XVI. század dallamainak 
jelentős részét – Huszár Gál kiadványai és néhány XVII. századi katolikus forrás 
kivételével. Éppen ezért fel kell tennünk a három kiadvány hitelességére vonat-
kozó kérdéseinket: 

1. Mennyire hitelesek a dallamlejegyzések? 
2. Van-e kapcsolat e három különleges kottás kiadvány között?
3. Ismerhette-e Varjas a 34 évvel korábbi kolozsvári hangjegyes énekes-

könyvet?
4. Milyen átfedés mutatható ki és mi az azonosság vagy különbség a kolozs-

vári és debreceni dallamalakok között? 

A három gyűjtemény dallamait könnyen egybevethetjük a Régi mag yar dallamok 
tára (RMDT) I. kötetének segítségével. A példatár a legtöbb – összesen 103 – dal-
lamot adja főközlésként a legkorábbi keletkezésű Kolozsvári Énekeskönyv 129 lejegy-
zéséből. A Maróthi-függelék 95 dallamából 37 található a példatárban, mellyel 
kapcsolatban Csomasz Tóth Kálmán megállapítja, hogy „dallamai kevés kivétel-
lel megfelelnek az 1744-i kolozsvári dallamoknak. A zenei eltérések általában nem 

13 Uo., 221.
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nagymértékűek.”14 A legkésőbbi kiadvány, a debreceni énekeskönyv 133 dallamá-
ból az RMDT I. csupán 11-et ad főközlésként. Ennek Maróthi-függelékhez ké-
pest új lejegyzései „részint nem kapcsolódnak XVI. századi szöveghez, részint a 
kolozsváriban is megvannak; hét dallam azonban a református források közül 
(hat egyáltalán) csak itt található”.15

A példatár tanúsága szerint a két énekeskönyv 90%-ban ugyanazokat az éne-
keket foglalta hangjegyekbe, tehát a Kolozsvárott lejegyzett dallamok csaknem 
mindegyike megjelent a későbbi debreceni impresszumokban. Formájukban 
olyan nagyfokú köztük a hasonlóság, hogy a példatárban „külön közlésük nem 
volt szükséges, csupán eltéréseiket jelöltük”.16 A szerkezetileg csaknem azonos 
két gyűjtemény ismeretében megállapíthatjuk, hogy a XVIII. század első feléig a 
Debrecenben és Erdélyben kiadott énekeskönyvek azonos típushoz tartoznak.17 
A Maróthi-zsoltárfüggelék és az énekeskönyvek megjelenésének időbeli közelsé-
ge, valamint a két dallamanyag lényeges azonossága megerősíti feltevésünket, 
hogy Varjas ismerhette, sőt irányadónak tekinthette az 1744-es Kolozsvári Énekes-
könyvet, de az is biztos, hogy nem vette át mechanikusan annak dallamalakjait. 
A fő különbségekről a későbbiekben lesz még szó.

*

A következő oldalon látható táblázat azt szemlélteti, hogy Csomasz Tóth Kál-
mán 10 év különbséggel megjelent két munkájában milyen arányban használta 
fel a három fent ismertetett kottás kiadványt. Az 1948-as énekeskönyvben még 
a Maróthi-függelék a legfontosabb forrás, az RMDT I.-ben már a kolozsvári 
gyűjtemény. Látható, hogy a források jelentősége egy évtized alatt teljesen meg-
változott.

14 RMDT I. 64.
15 Uo., 67.
16 Uo., 43.
17 Ezt Hubert Gabriella kutatásai is alátámasztják. A XVII. századi református énekesköny-

vek elején az egyházi évkör szerint rendezett himnuszok állnak, majd zsoltárparafrázisok, 
valamint ünnepi és egyéb énekek következnek. A genfi zsoltárok nélküli dicséretek száma a 
300-at közelíti. A 1700-ig megjelent magyar nyelvű gyülekezeti énekeskönyvek ismertetése: 
h. huBeRT GaBRiella, A régi mag yar g yülekezeti ének, Bp., Universitas, 2004 (Historia 
litteraria, 17), 102–254. Az erdélyi és magyarországi énekeskönyvek szétválása az 1777-es 
kolozsvári kiadvánnyal veszi kezdetét.
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Ref. Ékv. 1948 RMDT I. 1958

Kolozsvár 1744-ből 21 ének (32%) 103 forrásközlés (68%)

Maróthi-függelék 1774-ből 38 ének (58%) 38 forrásközlés (25%)

Öreg Debreceni 1778-ból 7 ének (10%) 11 forrásközlés (7%)

1. táblázat: a dallamközlések száma

Az aránykülönbséget úgy is magyarázhatnánk, hogy amíg a tudományos közle-
mény a régebbi forrást tekinti kiindulópontnak, az egyházi énekeskönyv, ahol le-
het, tartja magát a debreceni formához. Valóban ezt az indokot említi Csomasz 
Tóth Kálmán a himnológiai kézikönyvében,18 de sokkal fontosabb az énekes-
könyv és az RMDT I. közötti szemléletváltozás. Csomasz Tóth korábbi könyvé-
ben a XVII. századi katolikus források dallamközléseit a három XVIII. századi 
református forrástól eltérőnek és a történetileg kialakult református énekstílustól 
idegennek látta.19 Az RMDT I. dallam-összehasonlításai viszont valószínűleg vi-
lágossá tették a zenetudós előtt a Kolozsvári Énekeskönyv és az egy évszázaddal 
korábbi Cantus Catholici (1651) dallamainak szembetűnő egyezését. 

Az RMDT I.-ben éppen ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a Cantus Catholiciben 
található meg sok XVI. századi dallam első közlése, ráadásul 

XVI. századi forrásban is fellelhető néhány dallamának alapján, de részben közölt 
dallamainak stílusából is megállapíthatjuk, hogy a Cantus Catholici dallamalakjai 
kevés kivétellel alig térnek el az ismert korábbi formáktól. (…) Ennek következté-
ben a Cantus Catholici, főleg magyar dallamainak zenei stílusát tekintve, a XVI. 
századi dallamállapot folytatójának tekinthető.20 

Míg 1950-ben a református és katolikus dallamközlések között tesz különbséget, 
a dallamtárban a különbségtétel Debrecen és Kolozsvár dallamalakjai közé kerül, 

18 Csomasz TóTh Kálmán, A református g yülekezeti éneklés: Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz, 
Bp., Magyarországi Református Egyház, 1950 (Református Egyházi Könyvtár, 25), 412–413 
(a továbbiakban: RGyÉ).

19 „A XVII. századi magyar róm. kath. hangjegyes énekeskönyvekben ezeknek a dallamoknak 
jórésze (…) jelentékeny módosulásokat szenvedett. (…) több esetben annyira feltűnő a XVII. 
századi róm. kath. változatoknak ez az eltérő volta nemcsak a XVIII. századi kiadásokból ismert 
református alaktól, hanem az ismert XVI. századbelitől is, hogy az ilyen átrajzolódott dallamo-
kat csak bajosan lehetett volna beolvasztani a megőrzött, vagy történetileg kialakult református 
énekstílusba. Ez az oka annak, hogy a debreceni (és értelemszerűen a kolozsvári) XVIII. századi 
dallamalakokkal szemben nem tértünk vissza általában a korábbi róm. kath. énekeskönyvekbeli 
változatokhoz pusztán azoknak megjelenési dátumára támaszkodva.” Uo., 413.

20 RDMT I. 45–46. 
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utóbbi jelentőségét pedig a katolikus énekeskönyvhöz mérve is megerősíti: a ko-
lozsvári nyomtatvány „lényegileg hamisítatlanul, (…) csaknem a teljes dallam-
anyagot ölelően, hűségre törekvően” adja vissza a XVI. század dallamait.21 Csak-
nem két évtizeddel később – egy nemrégiben publikált írásában22 – a XVI. 
századi dallamokról szólva még egyértelműbben fogalmaz: 

De még ennél a lappangó dallamanyagnál sem kevésbé izgató kérdések: mikor, 
milyen módon alakultak ki, hogyan éltek és hogyan kerültek alig átalakított vagy 
frissen készült új szöveggel egyes XVI. századi eredetű protestáns énekek a XVII. 
század derekán és később kiadott katolikus énekeskönyvekbe? Ez azért sem elha-
nyagolható kérdés, mert aki egy-egy XVI. századi dallamforrásban, vagy az első 
Cantus Catholiciban és – mondjuk, sőt: éppenséggel – az 1744-iki kolozsvári re-
formátus énekeskönyvben egyaránt fellelhető dallamokat egybeveti, meglepő stí-
lusbeli hagyományőrzést talál bennük. (…)

E dallamokkal kapcsolatban nem hallgatható el, hogy a hangjegyes kolozsvá-
ri énekeskönyv dallamalakjai olykor felismerhetően közelebb állanak Huszár Gál 
(1560) és az első Cantus Catholici dallamalakjaihoz, mint a Varjas által 1774-, ill. 
1778-ban írásba foglalt dallamok jó része. Ez utóbbiak kisebb-nagyobb eltérései 
olykor csak ritmuskülönbségekre, esetleg sajtóhibákra, máskor azonban táji vari-
ánsokra mutatnak.

A bő három évtizede előkerült Huszár Gál-énekeskönyv (1560–1561) korábban is-
meretlen dallamközlései megerősítették a fenti megállapításokat. A kérdést most 
már így kell feltennünk: vajon a kolozsvári énekeskönyvek hitelesebbnek megis-
mert közlésével szemben nem romlás-e a debreceni dallamalak?

Dallamközlési kérdések ma

az Öreg Debreceni Énekeskönyv 133 dallamának mintegy fele – 68 énekdallam – ta-
lálható meg a mai református énekeskönyvben. Egy részük – kivált azok, melyek 
nem hullottak ki a XIX. századi énekreform rostáján – ma is széles körben ismer-
tek. Az 1948-ban visszakerült dicséretek egy kisebb része szintén meggyökere-
zett, nagyobb részük (csaknem háromtucatnyi ének) azonban nem vált kellően 
ismertté. A több mint hat évtizede változatlan énekeskönyv 2010-ben hivatalosan 
is elkezdett revíziója során elkerülhetetlen szembenéznünk a kevéssé használt 
dallamok további sorsának kérdésével. Néhányukra talán úgy kell tekintenünk, 
ahogyan azt Csomasz Tóth Kálmán már három évtizede megírta: 

21 Uo., 60.
22 Csomasz TóTh Kálmán, Protestáns eg yházi népének a 17–18. században = Hag yomány és haladás…, 

i. m., 495–496.

Bodiss.indd   495 2010.09.24.   20:19:08



496

Bizonyára jó néhány ének, ha magában véve jó is, nem építhető be mostani és 
ezutáni éneklésünkbe. Még egyszer alkalmat nyertek arra, hogy egyházunk nagy 
nyilvánossága elé kerüljenek; pályájuk mégis véget ért. Elbúcsúzunk tőlük, egyút-
tal ismét számba vesszük az elmúlt idők hagyatékát, benne az időközben felszínre 
került gyöngyszemeket is.23 

Hisszük azonban, hogy van más út is. A dallamok jó része megújulhat, ha az 
újabb kutatások segítségével jobb alakot nyerhetnek. Dobszay László erre nézve 
így ír: 

Az átdolgozás során sokkal jobban figyelembe lehetne venni a népzenei gyűjtések 
tanulságait. (…) van a népzenei gyűjtéseknek néhány olyan általános tanulsága 
(főként éppen a református könyv gerincét alkotó XVI. századi anyagra nézve), 
amelynek hasznosítása a könyv előnyére válna.24

A megújítás érdekében már tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán a Doktorok Kollé giu-
ma Himnológiai és Egyházzenei Szekciójában elkezdődött az énekeskönyv 
szakmai szempontú kiértékelése. E sorok írója foglalkozott a XVI. századi di-
cséretekkel, melynek során 75 dallam korabeli forrásait és énekeskönyvbeli 
alakját vetette össze. 

A munka szükségességét Ravasz László püspök már 1940-ben megfogalmaz-
ta: „Az énekeskönyv reformálása tulajdonképpen minden egyházban állandó fo-
lyamat kellene legyen. Minden egyházban szükség van egy tudós és kegyeletes 
bizottság munkájára, amely nem határidőre dolgozik ugyan, de szakadatlanul 
szűr, selejtez és új énekeket vesz fel.”25 Mindez sajnos a háború után lehetetlenné 
vált: Csomasz Tóth Kálmán a Magyar Tudományos Akadémián végezte tovább 
munkáját. Nem változott a helyzet akkor sem, amikor a hetvenes évek közepén 
előkerült Huszár Gál addig elveszettnek hitt, jelentős részében kottás énekes-
könyve. A 73 éves himnológus munkakedvét nem veszítve a Mag yar Zene hasáb-
jain értékelte a reformáció századának egyik legfontosabb magyar zenei forrását,26 
majd tervbe vette az 1958-ban megjelent dallamtár átdolgozását is, erre azonban 
haláláig nem adódott lehetőség. 

23 Csomasz TóTh Kálmán, Harminc év után: énekeskönyvünk a mérlegen, Református Egyház, 
31(1979), 224–226; újabban: Hag yomány és haladás…, i. m., 190.

24 doBszay lászló, A mag yar népének, I, Csomasz Tóth Kálmán emlékének, Veszprém, Veszprémi 
Egyetem, 1996, 205.

25 Részlet a zsinati jegyzőkönyvből.
26 Három tanulmány kapcsolódik ide: Huszár Gál énekeskönyve (1560) és zenei jelentősége, magyar 

Zene, 22(1981), 176–208; Huszár Gál újabban felfedezett énekeskönyvének tanulságai, Confessio, 
6(1982), 50–59; Hét év: három dallamforrás szomszédságban. Mindhárom újabban: Hag yomány és 
haladás…, i. m., 215–230, 230–240, 205–215 (utóbbinak ez az egyetlen közlése).
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22 évvel halála után az énekeskönyv megújításának munkáját már a mostani 
nemzedéknek kell felvállalnia és továbbvinnie abban a szellemben, ahogyan azt 
Csomasz Tóth Kálmán himnológiai kézikönyvében feladatul adta: „a feldolgo-
zatlan, vagy felderítetlen részletkérdések és énektörténeti adatok feltárása, (…) 
zenei kérdések (stílusok, variánsok, hangnemek, dallamformák, dallamromlások 
stb.) állandó vizsgálata (…) a református szempontból eddig egyáltalán fel nem 
dolgozott (…) magyar népi dallamkincs” felkutatása.27

Első lépcsőként a jelenleg közölt alaktól és a gyülekezetek énektudásától füg-
getlenül kerestük a dallamok legjobb alakját, amikor újból átnéztük és egybe-
vetettük a korabeli forrásokat, különösen az azóta előkerült írott és hangzó 
adatok (népzenei gyűjtések) tükrében. A sokszor nehezen értelmezhető dalla-
mok többféle jó olvasatot is megengednek. Természetesen az eredményeket ösz-
sze kell vetni a gyakorlati szempontokkal: milyen esetben lehet, szabad vagy 
kell a dallamot megváltoztatni? Nyilvánvaló, hogy a jól ismert énekeknél kell a 
legóvatosabban eljárni, a nyilvánvaló hibák korrekciója mellett csak a könnyebb, 
egyszerűbb használatot segítő – például ritmikai – változtatásokat kell és sza-
bad érvényesíteni. Kevéssé ismert vagy egyáltalán nem használt dallamoknál 
viszont egyenesen az ének életre keltése lehet egy jobb dallamalak vagy ritmikai 
változat kialakítása. 

*

Tanulmányom záró részében a régi források és a mai énekeskönyv dallamközlé-
seinek egybevetéséből származó főbb tanulságokat szeretném megvilágítani. Mi-
vel azonban a továbbiakban sűrűn kell utalnom az egyes énekgyűjteményekre, az 
egyszerűség kedvéért rövidítéseket alkalmazom:

CC – Cantus Catholici, 1651
Kv – Kolozsvári Énekeskönyv, 1744
ÖD – Öreg Debreceni Énekeskönyv, 1778
BEN – Az 1806-os Énekeskönyv, melynek egyik szerkesztője Benedek Mihály 

püspök
BAL – Az 1921-es Énekeskönyv, melynek egyik szerkesztője Baltazár Dezső 

püspök
Ev – Evangélikus Énekeskönyv, 1982
REF – Magyarországi Református Énekeskönyv, 1948

27 Hymnológiai feladataink az éneklés szolgálatában = RGYÉ, 332–333.
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Dallampéldák

A mai énekeskönyvben megjelölt forrás és a közölt dallamalak között többféle 
eltérést találtunk. Csomasz Tóth Kálmán különösen a folyamatos használatú (te-
hát a XIX–XX. században is meghagyott) dallamoknál részesítette előnyben az 
újabb dallamalakot annak ellenére, hogy forrásként a régi énekeskönyvre hivatko-
zott. Két példát emelünk ki alább:

1. A REF 174. dicsérete az ÖD 38. himnusza után található sorszám nélküli, 
antifóna-rövidségű dallam, Atya, Fiú, Szentlélek szöveggel. Csomasz Tóth forrás-
ként az ÖD-re hivatkozik (1. kottapélda), mégis a későbbi énekeskönyv (BAL 30. 
sz.) szerinti alakot közli (2. kottapélda). Nem sok, mégis igen lényeges az eltérés a 
két dallam között. A régi debreceni dallam sokkal tisztább, logikusabb formát ad, 
érdemes lenne ehhez visszatérni. 

1. kottapélda

2. kottapélda

2. A Christe qui lux es et dies középkori himnusz közlésénél sem pontosan a forrásként 
megjelölt Maróthi-függelék dallamalakját találjuk (REF 500. sz.). Az ének dallama 
a reformációt követően ötsorossá bővült, és így terjedt el elsősorban protestáns te-
rületeken,28 de a CC-ben is ezt találjuk. A Kv ismét mintaszerűen közli a német 
dallamot. (Ne felejtsük: Szigeti Gyula Istvánnak volt német énekeskönyve!) Az ÖD 

28 Christe der du bist Tag und Licht kezdősorral.
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kétféleképpen, négy- és ötsoros változatban is tartalmazza a himnuszt, de a Kv-tól 
eltérő dallamváltozattal. 1806-ban a BEN elhagyta az ÖD ötsoros dallama harma-
dik sorát, így vette át a BAL és a REF is. Lehet, hogy a BEN változtatása, a negye-
dik dallamsor kihagyása a XIX. századi református gyakorlatot tükrözi, a ma ismert 
dallam mellett a Kv-re hivatkozva a jövőben mégis javasolnánk – akár más szöveg-
változattal, ahogyan az ÖD – az ötsoros dallam felélesztését, mellyel az Ev 109-hez 
és a német korálirodalomhoz is kapcsolódhatunk. (Az 3. kottapéldában az RMDT I. 
közlése szerint látjuk a Kv, a 4–5. kottapéldában az ÖD dallamait.)

3. kottapélda

4. kottapélda
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5. kottapélda

A dallami eltéréseknél sokkal jellemzőbbek a REF és az ÖD között a ritmikai 
különbségek, ami részben a régi dallamok közlésének nehézségén alapul. Varjas 
éneklejegyzéseinek egyik szembetűnő jellemzője a „kezdőnyújtás”, azaz a legtöbb 
dallam elején álló, az ének alapritmikájától független hosszú, megnyújtott kezdő-
hang, illetve a gyakran következetlen ritmikai lejegyzés. Csomasz Tóth Kálmán 
ezt írja erről: „Különösen a ritmusalakok tekintetében van olykor még az egysze-
rű izometrikus históriás formák esetében is több bizonytalanság és következet-
lenség, amit nem lehet egyszerűen kótasajtóhibának elkönyvelnünk.” Szerinte 
Varjas „a magyar szöveghez kapcsolódó éneklésmódot (…) szeretett volna, de 
nem volt képes hangjegyekben kifejezni”.29 

A Maróthi-monográfia írója a fent idézett mondatban talán épp Sztárai 34. 
zsoltárának históriás dallamára gondolt, melyet az ÖD pótlólag, függelékszerűen 
közöl (6. kottapélda). A kezdőnyújtáson túl a dallam folyamatos haladását csaknem 
minden sorban megtöri egy-egy hosszú érték, de nem ugyanazon a helyen. Ez is 
a következetlenség jele. Míg a 2. és 3. sorban az ötödik, a záró sorban a 7. hangnál 
találunk szár nélküli brevist. A sorok vége sem egységes, hiszen az 1–3. sorokban 
négy hosszú hangot (brevist) találunk, míg a záró sorban csak kettőt.

6. kottapélda

29 Csomasz TóTh, Maróthi Györg y és a kollégiumi zene…, i. m., 78.
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Lehet, hogy Varjas tényleg tudatosan ritmizálta így a dallamot, de énekeskönyvi 
közlésnél olyan általános ritmikai sémát kell találni, mely nemcsak a többi vers-
szak szövegéhez illeszkedik, hanem más, azonos verselésű szövegekhez is. A kot-
ta kép hasonló következetlenségei többé-kevésbé mindhárom XVIII. századi 
kiad ványt jellemzik, és lényegében ugyanezt mondhatjuk a BEN-ről is, amely ál-
talában az ÖD kottaképét veszi át. 

A dallamlejegyzések ritmikai következetlenségeinek feloldásához egyes ese-
tekben elég ismernünk az adott versformára jellemző ritmikus alakot. Máskor a 
dallam népi gyűjtésű alakja adhat eligazítást.30 A magyar népének egyik lényeges 
jellemzője, hogy ritmusát legtöbb esetben maga a szöveg alakítja – és nem fordít-
va, ahogyan az a későbbi korokban történt, amikor adott ritmikus formulára ké-
szültek a szövegek. Dobszay László szavaival: a magyar népének „a szöveg hang-
súlyait és időarányait követi”, a sorok ritmusa „a nyelv hatására” alakul.31 

Lássunk néhány példát, hogyan oldotta meg Csomasz Tóth Kálmán az ÖD 
dallamainak ritmikai problémáit? 

1. A fenti zsoltárparafrázis esetében egyszerűsítéssel, a verselés természetes 
lejtéséhez idomulva (REF 254. sz.).

2. Az általa szláv eredetűnek nevezett – más elnevezéssel: volta ritmusú – ver-
seknél nem alkalmazott egységes megoldást. Elismerte ugyan, hogy az 5 szótagos 
sor ritmusa ti-ti-ti ti-tá, a hatosé pedig ti-ti-ti ti-tá tá, nézete szerint azonban ez a 
hármas tagolás magyar éneklésben a négyes felé hajlott el: ti-ti-ti-ti tá tá.32 A tiszta 
alakot csak a 257. dicséretnél alkalmazza (az ÖD-ből vett 7. kottapélda elején itt is 
látható a kezdőnyújtás), a 163., 237., 241., 242., 251. és 311. dicséreteknél pedig – 
saját szavai szerint – az „átalakult formát” választotta. 

7. kottapélda

30 A két legfontosabb, idekapcsolódó forrás: szendRey Janka, DoBszay László, RajeCzky 
Benjamin, XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben, Bp., Akadémiai, 1979 (a továbbiak-
ban: SZDR), valamint doBszay László, németh István, A mag yar népének népzenei felvételeken (8 
kazetta), Bp., Magyar Egyházzenei Társaság, 1997.

31 doBszay, A mag yar népének…, i. m., 12.
32 RGYÉ, 304.
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8. kottapélda

9. kottapélda

10. kottapélda

11. kottapélda

12. kottapélda
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A megjelölt dicséretekből a 237. nem tiszta versalak, a 251. dallama pedig amúgy is 
a Ráday-szöveghez lett igazítva, így figyelmen kívül hagyhatók. A fennmaradt négy 
énekből három indulásánál kezdőnyújtást látunk. Az ÖD közlései közül a Szent vag y 
örökké (8. kottapélda) ismét nagyon következetlenül kezeli a ritmust. A Te Deum-ének 
(9. kottapélda) második felében, a másik két dallamnál (10–11. kottapélda) viszont a 
kezdőnyújtásoktól eltekintve teljesen tisztán látható a Ne hag yj elesnem Csomasz Tóth 
által is „tisztának” minősített ritmusalakja, melynek helyességét megerősíti az 1975-
ben előkerült HG jeremiád-szöveggel közölt dallamlejegyzése (12. kottapélda). Ennek 
nyomán Csomasz Tóth 1983-as, német nyelvű O wahres Wort gyűjteményében már a 
Huszár Gál-féle ritmusformát vette alapul,33 amelyet a népi gyűjtések34 is igazolnak. 

3. Egy másik – már a középkorban is népszerű – versforma 4+6-os sorokból 
áll. Legismertebb és egyik legősibb megjelenése a pesti ferences Vásárhelyi 
Andrásnak tulajdoní-
tott Mária-ének, az 
Ang ya loknak nag yságos 
asszonya. Ehhez a 
vers formához hagyo-
má nyosan két dal lam 
kapcsolódik; egyikük 
népi szöveggel pro-
testáns körökben is 
népszerű esti énekké 
vált.35 Egy harmadik 
dallamot főleg a refor-
mátusok használtak, 
és egészen 1921-ig 
benne volt az éne kes-
könyvekben. A régeb-
bi források és a népi 
gyakorlat is ti-ti-ti tá ti-
ti-ti tá-ti tá ritmizálást 
mutat, mely valójában 
nem is ritmika, csak a sorok 4+6-os tagolása. Ehhez képest igen merev Csomasz 
Tóth egyedileg kialakított énekeskönyvi alakja, melynek alapja a Maróthi-
függelék lehetett. Az RMDT I.-ből vett 13. kottapélda alapján összevethető a Kv, 

33 O wahres Wort: Kirchenlieder aus der Reformationszeit in Ungarn, Hg. von Kálmán Csomasz-tóth, Mit arb. 
Günter RuTenBoRn, Bp., ma gán kiadás, 1983, 21. sz. (2. kiadás: Bp., Kálvin János Társaság, 2005).

34 SZDR I. 84, lásd még a katolikus népénektárban: Éneklő Eg yház, 72. sz.
35 A fényes nap immár elnyugodott kezdettel az Éneklő Eg yház mellett az Evangélikus Énekeskönyv, va-

lamint református gyűjtemények is tartalmazzák.

13. kottapélda
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az ÖD és a Maróthi-füg gelék dallama.36 Látható, hogy az ÖD csak ritmussal 
közölt alakja – a kezdőnyújtás kivételével – tisztán őrzi a középkori és a népi 
hagyományban fennmaradt ritmust.

4. Egyes énekek nagyon sokáig megtartották jambikus jellegüket. Szegedi Kis 
István pünkösdi énekét37 Huszár Gál és őt követve a Kv is jambikus lejtéssel közli 
(15. kottapélda). Csomasz Tóth a debreceni, már kisimult alakhoz alkalmazkodott 
– ezúttal helyesen. Talán a második sort is hozzá lehetett volna igazítani a többi-
hez, és ily módon izoritmikussá tenni az éneket. Nem is a soronként azonos rit-
mika a lényeg, hanem a verssorhoz idomuló, sima menetű ritmus rögzítése, aho-
gyan azt a BEN (73. sz.) közli (14. kottapélda).

14. kottapélda

15. kottapélda

5. Nem sikerült azonban jó megoldást találni a zsoltárparafrázisok közül (mindössze 
másodmagával) megmaradt bűnbánati énekhez.38 a 16. kottapéldán látjuk, hogy az 
ÖD itt következetes – 4 sorból háromban azonos – ritmussal dolgozik. Ugyanezt 
vette át a BEN, csak hibás kezdőhanggal, míg a BAL egyenletes értékekben közli az 
éneket. Csomasz Tóth Kálmán a Kv-re hivatkozik (17. kottapélda az RMDT I.-ből), de 
annak igen egyértelmű jambikus lejtését nem vállalja. A BAL kisimított formája 
helyett egy új, eredetinek vélt ritmusformát alkotott.39 Az ének népi felvételei40 in-
kább a ritmus oldottabb megoldása felé mutatnak, mely a BAL formáját igazolja.

36 RMDT I. 46. sz.
37 REF 368. sz.
38 Uo., 205. sz. (A másik, a XIX. század folyamán is megmaradt zsoltárparafrázis az Örül mi szí-

vünk; REF 163. sz.)
39 RGYÉ, 355.
40 SZDR I. 92, lásd még a katolikus népénektárban: Éneklő Eg yház 70. sz.
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16. kottapélda

17. kottapélda

Énekeskönyvünk szerkesztése során Csomasz Tóth Kálmán több tekintetben is a 
holland teológus, Hendrik Hasper tanácsait fogadta meg, akivel intenzív levele-
zésben állt.41 Hasper hatására döntött a diézisek mellőzésben, de a manapság szin-
tén vitatott sorvégi szünetek kérdésében is (a kis és nagy cezúrák – divisio minor, 
illetve major – alkalmazásával). Gyülekezeti éneklésről írt kézikönyvében kilenc 
oldalt szentelt a holland református énekreform ismertetésének. Hasper felfogá-
sát öt pontban foglalja össze, ahol ezeket olvassuk: 

Az éneklésre szánt szöveg formája csakis rímes és egyforma mértékű versszakok-
ba osztott lehet. Prózai szövegek recitatív éneklése nem felel meg a gyülekezeti 
éneklésre, mert nem elég kifejező és nem lehet pontosan egybevágó. (…) Az ének-
lés módja egyszólamú és ritmikus legyen (…) mert a ritmus váza tudja csak össze-
tartani nagyobb tömeg ember együttes éneklését.42 

41 fekeTe Csaba, Hendrik Hasper és Csomasz Tóth Kálmán levelezése, Zsoltár, 10(2003), 50–67.
42 RGYÉ, 117.
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Ez a magyarázata tehát annak, hogy nemcsak a strofikus, de többnyire a közép-
kori eredetű nem rímes, liturgikus funkciójú dallamokat43 is ritmikus „zubbony-
ba” kényszerítette. Számos énekelt, de több esetben éppen ezért nem népszerű 
dicséret dallamívét töri meg a szükségtelen ritmizálás. Néhány példát mutatunk 
be ennek illusztrálására:

6. Az Ébredjél fel, világ, bűneidből dicséret esetében a kezdőhangon és a sorok 
záróhangján kívül a XVII–XVIII. századi közlések egyike sem ritmizálja a dal-
lamot, így nem látszik indokoltnak a REF 362. dicséretének ritmusa. A 10 szó-
tagos sorok a históriás dallamoknál már megszokott folyamatos nyolcadokkal 
éneke lendők, míg a sor közepén megjelenő hosszabb hangok fékezik a dallamot 
és a folyamatos éneklés lendületét. A forráshivatkozás ellenére az énekeskönyv 
dallamformája – a ritmikán kívül – három hangban is eltér a Maróthi-függeléktől 
(18. kottapélda, RMDT I.).

18. kottapélda

43 Pl. REF 157., 158., 176., 177. sz.

Bodiss.indd   506 2010.09.24.   20:19:12



507

7. Szintén hosszú értékek szakítják meg az Ó, ártatlanság Báránya nagyheti him-
nusz dallamsorait, míg az alapul vett ÖD a dallamot semibrevisekkel közli (19. 
kottapélda).

19. kottapélda

8. A 10 szótagú sorok valóban két részre tagolódnak a Nékünk születék mennyei 
király kiskarácsonyi dicséretben. Itt helyesnek látszik a sorközi metszet, de a sor-
kezdetek páros értelmezése helyett a már említett ötszótagos szerkezetek (ti-ti-ti 
ti-tá) páratlan alkalmazásával gördülékenyebb és minden versszakhoz prozódiai-
lag is jól illeszkedő forma alakulna ki.44 Ez olvasható ki a Kv-ból (20. kottapélda, 
RMDT I. 182. alapján), de a népi gyűjtések is ezt erősítik meg.45 

20. kottapélda

9. A Da pacem Domine antifona sajátos formát kap a XVIII. századi református 
énekeskönyvekben. Csomasz Tóth Kv-hoz igazodó, mégis merev ritmizálásban 
közli (REF 192. sz.). Akár a kolozsvári, akár a korábbi – és Luther eredeti dalla-
mához legközelebbi – Huszár Gál-féle változat közlése esetén az egyenletes, sima 
menetű ritmusforma lehet a jobb (21. kottapélda).

44 Az énekeskönyvi ritmus szinte csak az első versszakhoz illeszkedik problémamentesen. 
45 SZDR I. 74.
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21. kottapélda

10. Végül (visszatérve a tanulmány elejére) megemlítem a Zilahi–Csider-
levélváltás egyik legérdekesebb részletét: az Új világosság jelenék himnusz közlésé-
nek kérdését.

A vitairatban Csider Szabó Pál szóvá teszi, hogy az adventi himnusz esetében a 
kolozsvári dallamok lejegyzője „nem nézte meg a Brever Lőrinc impressumát”.46 
Csider losonci kántor lévén nyilván jobban ismerte a lőcsei nyomdában készült kot-
tás könyveket, azért hivatkozik a Brewer-kiadványokra.47 Zilahi azonban mértékadó 
forrásnak a latin karkönyveket és az ennek alapján készült Öreg Graduált tekinti: 

46 Benkő, i. m., 222.
47 Az 1652-es vagy 1675-ös lőcsei énekeskönyvről lehet szó, amely a gregorián himnuszdallamo-

kat is közli.
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Hogy még a Brever Sámuel Impressuma is másból van kiszedegetve, miért nem 
igazít inkább a reformáció kori deák Graduálra, amelyek in Ecclesia Romana fel-
találtatnak, vagy az abból magyarra fordított, csakhamar utána következett Kese-
rűi Dajka Jánosnak és Gelei Katona Istvánnak Öreg Graduáljára, mint az emendált 
magyar graduálok között elsőbbre?48 

Szavaiból nyilvánvalónak tűnik, hogy a Kv dallamlejegyzői a graduálok és a kül-
földi mértékadó énekeskönyvek alapján dolgoztak, és nem az akkor élő usust pró-
bálták kottába írni, amiről Zilahi eléggé elítélőleg mondja: 

a Soltárok rég ideje kótáson vagynak, mindazonáltal a szokás úgy elvesztette az 
igaz notáit a Soltároknak, (…) hogy ahány eccl[esi]ában megyen az ember, majd 
annyiféleképpen éneklik (…) Mennyivel inkább az hymnusok és dicséretek, akik 
eddig in cotis nem voltanak, hanem a musicához értő kösség firól fira atta által 
ezeket (…) mely szokás úgy elvesztette az igaz notákat, hogy azt az ususból soha-
sem lehetne helyreállítani49 

Miért kapott akkor az Öreg Graduáltól eltérő formát a himnusz? Zilahi a vitairat-
ban magát igazolván egymás alatt közli a himnusz első sorát a három említett 
kottás impressum szerint, majd így magyarázza ki magát: 

A mienk is pontról pontra ezekkel igen szépen megegyez, ha a fúgákat is felrak-
juk, de minthogy ilyen character a typographián nem volt, azokot elhagyván, 
megmaradtak csak azok a noták, amelyek a syllabákkal együtt járnak 

22. kottapélda

48 Benkő, i. m., 224.
49 Uo., 227.
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23. kottapélda

Ha összevetjük a Kv RMDT I.-ben közölt átírását és az Öreg Graduál dallamfor-
máját, meglepő felismerésre juthatunk. A Kv legtöbbször ott alkalmaz brevist 
(szár nélküli hangot), ahol a graduálban is kettős hangjegy, esetleg melizma 
(Zilahi szóhasználatával: fúga) található. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a Kv lejegyzése nem ritmikusan értelmezendő, hanem a gregorián dallam men-
zurális notációval történt átírása. Ez pedig azt jelenti, hogy téves az Új világos-
ság-himnusz mai énekeskönyvbeli ritmizált alakja – leghelyesebb lenne egyenle-
tes hangértékekkel közölni. 

Mindezek a tanulságok arra is indítanak, hogy az ÖD és a Kv dallamlejegyzé-
seit, különösen ritmikai tekintetben, igen nagy körültekintéssel kell olvasnunk és 
értelmeznünk.

Összefoglalás

A reformáció elhanyagolt, majd elfelejtett kanciós anyagának visszaplántálására 
jelentős lépéseket tett a hat évtizede használatos református énekeskönyv. Hogy 
a gyűjteménybe visszavett dallamok jelentős része – több mint fele – azonban 
nem gyökerezett meg eléggé, egyrészt az ötvenes évek elejétől az egyházat min-
den téren ellehetetleníteni akaró kommunista diktatúra következménye, másrészt 
a református istentisztelet liturgiai és énekbeli szegénységének,50 harmadrészt 
azonban annak, hogy az énekeskönyv nem minden esetben a jó vagy legjobb 
dallamformákat közli.

A mai református énekeskönyv megmentendő dallamait elsősorban a téve-
sen vagy rosszul értelmezett ritmika béklyóitól kell megszabadítani, de néhány 
esetben dallamjavítás is szükséges. A dallamlejegyzés következetlenségeit 

50 „…ma az egyik legmasszívabb akadály az, hogy egyszerűen nem énekelünk, legalábbis messze 
nem eleget, és messze nem elég nagy felületen.” kaRasszon Dezső, Nyisd meg a mi ajakinkat! 
Bevezetés a mag yar református eg yházzene világába, Bp., Kálvin, 2008, 130.
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mindenekelőtt a gyűjtemények összevetése és a népzenei gyűjtések adatai alap-
ján lehet korrigálni.

De vajon mi a dallamok hiteles alakja? A már csaknem fél évszázada előkerült, 
1560-as kiadású, nagy részében kottás Huszár Gál-énekeskönyv dallamai megle-
pően egyeznek a XVII. századi Cantus Catholici, sőt a XVIII. századi Kolozsvári 
Énekeskönyv dallamközléseivel. Az azonosság sok esetben a korabeli német mintá-
hoz igazodást jelentheti, kérdéses azonban: vajon valóban a nyomtatványokban 
található dallamalak szerint énekelt-e a nép? A kérdést csak tovább erősíti Zilahi 
levele, mely alapján egyértelmű, hogy az usus jelentősen eltért egy-egy dicséret 
énekeskönyvi dallamalakjától.

A XX. század második felének népénekgyűjtései és korábbi ismereteink sze-
rint is a reformáció után hazánkba került jövevénydallamok (például német ko-
rálok) asszimilálása során a ritmikai szerkezet fellazult, auftaktos jellegük eltűnt, 
a ritmika a szövegértelmezéshez és a hangsúlyos versezethez idomult. A mai 
református énekeskönyv túlritmizáltsága nem segítette (és nem segíti ma sem) e 
dallamok befogadását, ez is indokolja a zenei revíziót. Az alapvetően parlando 
jellegű dallamforma mellett a mai énekeskönyv tartalmazhatná több európai 
dallam eredeti formáját – ugyanazzal vagy éppen más szöveggel – természetesen 
annak eredeti, ritmikus alakjában. Néhány példa már a mostani énekeskönyvben 
is található.51 

Az európai dallamok befogadása és asszimilációja terén nyert ismeretek a zsol-
táréneklés újraértékelését is megkívánják. Amint a lutheri hagyományból hazánk-
ba érkezett korálok sok esetben ritmikailag (nemegyszer dallamilag is) átalakul-
tak,52 nem tagadhatjuk meg ugyanezen folyamat jogosságát a genfi dallamoktól 
sem. Több száz éves hagyományunkra hivatkozva el kell fogadnunk a zsoltárok 
egyenlő menetű (kiegyenlített) éneklésének jogosságát is. Ez utóbbi a falusi gyü-
lekezetek éneklésmódját jellemzi, míg a fiatalabb városi gyülekezetekben már a 
dallamok eredeti, műzenei jellegű ritmizált formája él. Párhuzamosságukat (de 
nem egyidejűségüket) a dicséretdallamokhoz hasonlóan nem romlásnak, hanem 
gazdagodásnak kell tekintenünk. 

51 234. és 235. vagy 302. és 303.
52 Példa erre a Vom himmel hoch korál és a Mennyből jövök most hozzátok (REF 316. sz.).
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A kolozsvári énekeskönyv 1743. és 1744. évi címlapja
(közlésükért köszönetet mondunk a marosvásárhelyi Teleki Téka 

munkatársainak és Kurta Józsefnek)

Bodiss.indd   512 2010.09.24.   20:19:15




