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Az Emmausi vacsora 

A Deák-téri gyülekezet tulajdonában lévő, az Emmausi vacsorát ábrázo
ló festmény dr. Szitányi Rudolf presbiter ajándékaként került jelenlegi 
helyére. A kép a magyar művészettörténeti irodalomban a 17. századi, 
Itáliában működő holland festő, Matthias Stomer műveként ismert.1 

A félhomályos szobabelsőben, a megterített asztal körül ülő alakokat 
sejtelmes fényhatásokkal világítja meg a gyertyaláng, csak az arcokat és 
a kezeket - a művész szándéka szerint legfontosabb részleteket - k i 
emelve. A két baloldali szereplő - a tanítványok - élénk gesztusokkal kí
sért felindulása és döbbenete ellenére a festmény hangulatát mégis a 
Krisztus lényéből áradó nyugodt komolyság és áhítat határozza meg. A 
kép egységes, sötét tónusából csak Krisztus ruháinak vörös és kék színei 
emelkednek ki , s a tanítványok arca mellett az asztali csendélet kapott 
nagyobb hangsúlyt, a két álló figura, mellékszereplőként alig sejthető a 
dísztelen háttérben. A jelenet a legrészletesebben a Lukács evangélista 
által elmondott történet egy epizódját ábrázolja.2 A kereszthalála után 
feltámadott Krisztus az Emmausba vezető úton két tanítvánnyal talál
kozott, akik nem ismerték fel. Kérésükre - „Maradj velünk, mert immár 
beestvéledik és a nap lehanyatlott", - velük együtt ült asztalhoz és fel
fedte magát: „...mikor leült velők, a kenyeret vévén, megáldá és meg
szegvén, nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik." Tulajdonkép
pen ez az utolsó vacsora - bár nem így nevezzük - , amelynek során a fel
támadás bizonyítást nyert. A keresztény gondolkodásban ennek az ese
ménynek érthetően rendkívüli jelentősége van és az európai művészet 
ikonográfiájában ennek megfelelő helyet foglal el. 3 Ábrázolásának ha
gyományai már a Krisztus utáni első századokban kialakultak, s a kü
lönböző műfajokban, a könyvfestészetben, a szobrászatban és a festé
szetben előforduló megfogalmazásainak gyűjteménye köteteket tölt 
meg.4 Néhány éve, 1997-ben, Padovában a téma teológiai vonatkozása
ira is kiterjedően, különös tekintettel ökumenikus jelentőségére, egész 
kiállítást szenteltek az Emmausi történetnek.5 A legkorábbi, kéziratok 
miniatúráin, templomi oszlopfők reliefjein fennmaradt ábrázolások után 
a téma a reneszánsz korszakában vált népszerűvé, különösen a kolosto
rok refektóriumainak, ebédlőtermeinek díszítéseként. Számos magas-



rendű, a téma eukarisztikus jelentését is érvényre juttató alkotás mellett - gondol
junk csak Tiziano, Tintoretto, (1. kép) Veronese, vagy az északiak közül Dürer alko
tásaira - a művészek nem jelentéktelen csoportja az Emmausi vacsora életképszerű, 
világi ábrázolási lehetőségeit ragadta meg. A keresztény művészet nagy ikonográíu-
sa, Réau megállapítása szerint az Emmausi vacsora nemcsak számszerű előfordulá
sában, hanem a megfogalmazás értelmezésében és jelentőségében is a vallásosság 
emelkedő vagy süllyedő görbéjének felel meg az egyes történelmi korszakokban.6 A 
protestáns reformáció és a katolikus ellenreformáció lelki megrázkódtatása a 17. szá
zad emberét minden korábbinál érzékenyebbé tette azzal a dogmával szemben, 
amely szerint Krisztus valóságosan jelen van az úrvacsorában.7 Ez meg is magyaráz
za, hogy miért a 17. században születtek a téma természetfeletti kisugárzását, misz
tikus jelentőségét a legteljesebben kifejező alkotások. Az itáliai Caravaggio (London, 
National Gallery (2. kép); Milano, Brera), vagy a holland Rembrandt (Paris, Louvre) 
(3. kép) néhány évtizeddel későbbi műveit idézve, csak az Emmausi vacsora legmé
lyebb művészi megfogalmazásaira emlékeztetünk. A 17. század művészetében nagy 
változásokat idézett elő az a szellemi földrengés, amelyet a 16. században a reformá
ció indított el, s amely a katolicizmuson belüli reformirányzatokra is rendkívüli 
ösztönzőerőként hatott. S minthogy az ellenreformáció tanainak hirdetésében fontos 
szerepet szánt (ellentétben a protestantizmussal) az ábrázoló művészeteknek, a ka
tolikus Egyház megújulásával foglalkozó Tridenti (Trento) zsinat - 1542-1563 - ha
tározatai az Egyház és művészet viszonyára is kiterjedtek, nagyobb beleszólást és el
lenőrzést igényelve az egyházi célokat szolgáló műalkotásokkal kapcsolatosan. Az el
lenreformáció eszmei irányítói világosan megfogalmazták elvárásaikat is a művészettel 
szemben, közöttük a legfontosabb a mindenki, a gyermekek és a tanulatlan tömegek 
számára is világosan érthető, valószerű és az érzelmekre is ható előadásmód. Mivel 
az Egyház a világi műfajok elterjedése és jelentőségének növekedése ellenére a mű
vészetnek még mindig a legnagyobb megrendelője volt, ez az igény szerencsésen ös
szetalálkozott a 16. század utolsó két évtizedében jelentkező új művészi irányzattal. 
A későmanierizmus bonyolult formalizmusát elutasító, az ellenreformációs tanokat 
a manierizmusban gyökerező, művészileg kifáradt, igénytelen művekben közvetítő 
mesterek törekvéseivel szembeforduló, a természet tanulmányozására alapozott, 
korszerű művészeti irányzatok indultak el, amelyeknek legnagyobb zászlóvivői a 
lombard származású Caravaggio és a bolognai Annibale Carracci voltak. Mindkette
jük művészete Rómában teljesedett ki , ott érkezett el csúcspontjára az 1600-as év 
körül. Mindkettejük számára a legfőbb mérce a természet volt, de a valószerű hatást 
más eszközökkel és szempontokkal keresték. Annibale a természet szelektív felhasz
nálásának útját járta, csak az antik művészet és a reneszánsz legnagyobbjainak mű
veiből leszűrt klasszikus kánonnal egyeztethető mértékben és változatban, a termé
szet hibák nélküli, „javított", eszményített visszaadására törekedett. Vele ellentétben 
Caravaggio megengedhetőnek tartotta a természet szépítés nélküli ábrázolását is, ké
peinek szereplőit környezete egyszerű, hétköznapi alakjai közül válogatta, vallásos 
tárgyú műveit többnyire a legszegényebb rétegeket képviselő, népies figurák felhasz
nálásával festette meg. Művészi eszközei között kitüntetett jelentősége volt a meg-



világításnak, a valóság illúzióját adó, egyben szimbolikus jelentéssel is felruházott 
fénynek, a fény és árnyék drámai párbeszédének. Mindkét mester művészi hatása 
rendkívül nagy volt, a bolognaiak eszményített, „klasszikusnak" mondott irányzatá
nak, és a többnyire „naturalistának" nevezett, Caravaggionak is. Utóbbi fény-árnyék 
hatásainak drámaisága, népies szereplői számos követőre találtak nemcsak az itáliai, 
hanem az Itáliába látogató északi, holland, flamand, német, francia mesterek körében 
is. Ugyanis az 1600-as években Itália példátlan méretű művészvándorlás színhelye 
volt. Az Európa távoli tájairól elindult festőket és szobrászokat elsősorban Róma von
zotta az antik művészet egyre nagyobb számban megismert műveivel, és a reneszánsz 
legnagyobbjainak, Raffaellonak és Michelangelónak alkotásaival. Többnyire Velencén 
keresztül érkeztek, majd a Medici hercegek székvárosán, Firenzén keresztül érték el 
végcéljukat, Rómát, de sokan továbbhaladva eljutottak Nápolyig, amely akkor a spa
nyol uralom alatti Dél-Itália, a nápolyi alkirályság fővárosa volt, sőt tovább, mint az Em
mausi vacsora feltételezett mestere, egészen Szicíliáig. 

A Caravaggio hatása alatt dolgozó festők utolsó hullámához tartozó, korábban 
Matthias Stomerként emlegetett festőről, ahogy ez gyakori, szinte általános jelenség 
a caravaggeszk mesterek esetében, nagyon kevés adat ismert. Nem tudni, mikor és 
hol született, s azt sem, hogy mikor és hol halt meg. Elsőként egy római adat tesz 
róla említést. A San Nicola in Arcione plébánia anyakönyvében találkozunk 1630-
ban (majd 1631-32-ben is) „Signor Mattheo Stom flamingó pittore"-val, aki 30 éves 
és a Strada dell'Ormo lakója.8 Ebből feltételezhető, hogy 1600 körül született. A kö
vetkező adat, a messinai Ruffo gyűjtemény - a korszak híres, hatalmas magángyűjte
ménye - 1648 körül készült leltárának bejegyzése szerint Honthorst tanítványa volt. 
Erre a leltár készítője - jó megfigyeléssel - a képek stílusából következtetett. A ké
sőbbi, már a 17. század végéről és a 18. századból fennmaradt adatok műveire vonat
koznak, és közvetetten utalnak arra, hogy Rómából Nápolyba, majd innen Szicíliába 
távozott; hogy pontosan mikor, azt csak találgatni lehet. Az 1652-ben festett, Bergamo 
melletti, Chiudono templomában lévő Mária mennybevitelét ábrázoló oltárképe 
alapján feltételezik, hogy élete végén talán visszatért északra. Mindössze négy jelzett 
képe ismert: a Tóbiás az angyallal (Hága, Bredius Múzeum), egy Emmausi vacsora 
(magángyűjtemény), az egykori messinai kapucinus-templom Szent Cecília mártíri-
umát ábrázoló oltárképe, amely elpusztult az 1908-as földrengés során, és a Palermo 
melletti Caccamo Agostonrendi templomának oltárképe, egyetlen datált műve 1641-
ből, amelyet 1971-ben elloptak, de 1973-ban megkerült.9 

Jelzéseiben a Stomus - latinos - vagy több esetben a Stom formát használta, he
lyesebb tehát a továbbiakban a mestert így nevezni. 

E bőségesnek nem nevezhető adatok ellenére mára már a 200 képet is meghaladja 
ismert életműve, amelyeknek túlnyomó többsége stílusa alapján, a stíluskritikával 
volt meghatározható. Ezt nemcsak rendkívül egyéni, könnyen felismerhető stílusa 
tette lehetővé, hanem az a tulajdonsága is, hogy pályája két ismert évtizede során stí
lusa nem változott alapvetően és gyakran ismételte önmagát. Munkásságának leg
jobb ismerőjét, Benedict Nicolsont ez a sajátossága arra a megállapításra vezette, 
hogy egy gyűjteményes Stom-kiállítás katasztrofális hatású lenne.10 Nem is volt pél-



da ilyen vállalkozásra annak ellenére, hogy a 17. századi mesterek feledésbe merült 
életművének rekonstruálásával az utóbbi 30-40 évben egymást követték a monogra
fikus kiállítások. 

Nicolson a Stom-művek kronológiáját logikai úton alakította ki , természetesen fel
tételesen. A római gyűjteményekben említett művei nem azonosíthatók, viszont 
nagyszámú képének nápolyi, illetve szicíliai származása alapján tartós működésére 
lehet következtetni ezeken a területeken. S minthogy a szicíliai munkái nagy mére
teikkel is különböznek a nápolyi gyűjteményekből származó képeitől és minthogy 
egyetlen datált műve - 1641-ből a Palermo melletti Caccamo templomának oltárké
pe a Sant' Isidora Agricola, Nicolson visszafelé indult el életműve, stílusa alakulásá
nak rekonstruálásában. A feltételezhetően legkésőbbi csoport, a szicíliai művek elég 
jól megkülönböztethetőek a nápolyiaktól, a monumentális méretű művek erős fény
árnyék kontrasztja a szereplők arcának, kezeinek, ruházatának gyűrött, ráncolt formá
it emeli ki sajátos módon, amelyet Nicolson „égetett agyag" (baked clay) módszernek 
nevezett el. A figurák mozgása mesterkélt és stilizált, a kontúrok kemények. Ezzel 
szemben a nápolyi művek fény-árnyék hatásai kiegyenlítettebbek, átmenetekben gaz
dagabbak, közelebb állnak Honthorst - az egyik legnagyobb holland Caravaggio köve
tő, aki közel egy évtizedet töltött Itáliában, főleg Rómában - stílusához. Honthorst 
műveivel Stom Firenzében, útban Róma felé találkozhatott a Medici-gyűjteményben, 
majd Róma templomaiban, s többek között a Santa Maria della Scala - ma is helyén 
lévő - oltárképe, a Keresztelő János lefejezése is 1 1 közvetíthette számára nagy honfi
társa stílusát, amelynek néha itáliai kortársai is a hatása alá kerültek. Ilyen mester a 
sienai Francesco Rustici, mint ahogy ezt a Szépművészeti Múzeumban lévő, Salomét 
ábrázoló képének átmenetekben gazdag fény-árnyék hatásai és típusai is elárulják. A 
nápolyi eredetű Stom-képek stílusában ugyanakkor Caravaggio közvetlen hatása 
mellett - amelyek forrása a római és nápolyi templomok oltárképeiben bőségesen kí
nálkozott - a festő fiatalkori flamand és holland műhelyekben szerzett tapasztalata
inak nyomai is felfedezhetőek. A fénnyel telített, fémes csillogású színekkel festett 
művekben Abraham Bloemaert - későmanierista mester, aki maga is Caravaggio 
bűvkörébe került késői műveiben - hatásának feltételezése mellett 1 2 az utrechti isko
la legnagyobbjainak, Teodor van Baburen-nek és Terbrugghennek a művei is inspirálták 
munkái egy jelentős csoportjában. Ezekben a feltételezhetően korai - vagy legalább 
is a ma ismert művek között a korábbi - alkotásokban az alakok tiszta, telt formálása 
és az idealizált típusok alkalmazása a jellemző, amelyekben a ruharedők formálása, 
egyes típusok a feltehetően Antwerpent is érintő utazása során megismert flamand 
mesterek, Rubens, Jordaens művészetének visszhangjai. Ujabb feltételezés szerint ma 
ismert, 200-nál több képe nem lehet csak az itáliai évek termése, hiszen Honthorst 
műveivel otthon is találkozhatott,13 akinek színskálájára emlékeztetnek meleg láng-szí
nei, az aranysárga és barna mellett a gyakran rezes vörös, tégla és szürke árnyalatok. 
Ez a feltételezés logikus, de nem bizonyítható, mivel az ismert művek provenienciá-
ja, származása kizárólag Itália területére korlátozódik. Legjobbnak a nápolyi korszak 
tűnik, amikor a szicíliai képeken gyakori túlzó, bombasztikus hatások még nem je
lennek meg. 



Stom néhány világi tárgyú kompozíciója mellett (antik mithológiai vagy zsáner je
lenetek) túlnyomó többségében bibliai tárgyú képeket festett, s ezek között a legna
gyobb számban a Pásztorok imádása és az Emmausi vacsora fordul elő - a másola
tokon kívül az utóbbi tárgyban 8 képe ismert, nem nehéz tehát stílusának alakulását 
követni ebben a témában. A Nicolson által a szicíliai periódusba helyezett, a legké
sőbbi változat a Pommersfeldeni Emmausi vacsora.14 A heves fény-árnyék hatások ki 
emelik a kompozíció négy alakjának mély barázdákkal szántott vonásait, („égetett 
agyag"), a kenyeret éppen megtörni készülő Krisztussal szemben az egyik tanítvány 
mind arckifejezésének, mind kézmozdulatának túlzó megformálásában már szinte az 
eredeti szándék is visszájára fordul (inkább „távozz tőlem, Sátán" hatását kelti). A 
nápolyi korszakból való a legtöbb ábrázolás, amelyek között a göttingeni (Kunsthis
torisches Seminar)15 változat stílusa nyilvánvaló átmenetet képez a szicíliai művekhez. 
A legkiérleltebbek közé tartozik a nápolyi (Museo di Capodmonte16), valamint 
Grenoble-i múzeum példánya.17 

A mesterséges megvilágításnak i t t is a számára oly kedvelt, Honthorst műveiből 
átvett módszerét alkalmazta: a középre helyezett gyertya fénye világítja meg az asz
tal körül ülő három alakot, az éppen a kenyeret megtörtő Krisztus komoly arcát és a 
két tanítványt, akik spontán, heves mozdulatokkal fejezik ki meglepetésüket. A kom
pozícióban kiemelt fontosságú asztali csendélet részletei utalnak a jelenet 
eukarisztikus jelentőségére: a Krisztus kezében tartott, megtöretett kenyéren túl a tá
nyérra helyezett báránylapocka ugyancsak Krisztusi üzenettel és a sótartóban a só, 
amelynek szimbolikus jelentésére („Ti vagytok a föld sója") csak a legújabban hívta 
fel a figyelmet a holland kutató, Paul Eeckhout.18 A Grenoble-i kép stílusában még 
jelen van Honthorst fény-árnyék kezelésének bársonyossága, füstös-párás hatású 
lágy átmenetei, de érzékelhető Caravaggio erőteljesebb, dinamikusabb, drámaibb 
fény-árnyékainak ismerete és hatása is. 

Hogyan illeszkedik ezek közé a művek közé a budapesti Emmausi vacsora? (4. kép) 
Itt is, mint Stom kompozícióinak többségén - és eltérően elődei többségének módsze
rétől - Krisztus nem a kompozíció középpontjában, hanem a jobboldalon foglal helyet, 
ezzel fokozva a drámai hatást. Az asztal körül ülők kiegészülnek a két fogadós alakjá
val, akik közül az öregasszony ráncos, petyhüdt arca előlegezi a későbbi Stom-szerep-
lők karakterét. Bár a fény és árnyék ellentétei nem nélkülözik a drámaiságot, átmene
teik szelídebbek a későbbi alkotásoknál, közelebb állnak, talán a legközelebb Hont
horst módszeréhez. A Honthorsttal való kapcsolatra utal a baloldali apostol arctípusa, 
jellegzetes, karakteres profilja, amely rokonságot mutat több Honthorst-típussal, néha 
szinte szószerinti idézetként, az Uffiziben lévő, 1620-ban festett Pásztorok imádását 
ábrázoló kép19 baloldalán látható pásztorok egyikének profilját, a másiknak testtartását 
és kézmozdulatát megismételve. De nagyon hasonlít a Szórakozó társaságot ábrázoló,20 

ugyancsak az Uffiziben lévő kép baloldali, félig háttal ülő szereplőjének profiljához is. 
Az öregasszony tipusa is megtalálható Honthorst több képén is, többek között a római 
Santa Maria della Scala templom oltárképén, a Keresztelő János lefejezésén,21 amelyet 
Stom bizonyosan láthatott. Ezek a szoros stíluskapcsolatok arra utalnak, hogy a mű
vész egyik legkorábbi - római - képével van dolgunk, amely telítve van az itáliai, a fi-



renzei és a római Honthorst-művek emlékeivel. Ezt az inspirációt képviseli a kifejezés
nek az a viszszafogottsága is, amely a szereplők magatartásában, érzelmi reakcióiban 
tapasztalható. Stom itt sem mulasztja el, hogy az eukarisztiára utaló elemeket bevonja 
az asztali csendélet részleteibe: a Krisztus kezében tartott kenyér mellett, az asztal szé
lén a borral telt pohár, középen a tányérra helyezett bárányhús és a sótartó is a jelenet 
szimbolikus üzenetének hordozói. Kompozicionális elhelyezése ellenére a festmény fő
szereplője Krisztus, aki finomvonású - a többi szereplő között idealizált - arcának pok
lot megjárt, súlyos szelídségével, áldó gesztusával megrendítő erővel fejezi ki a megbo
csátást, áldozata üdvözítő jelentőségét - mindazt, amelynek az elemzése már meghal
adja a művészettörténész illetékességét. 
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HAFENSCHER KÁROLY 

Gondolatok egy képről 

A közölt tanulmányban szereplő festmény szerint az emmausi tanítványok a kenyér megtörésé
ben ismerik fel az Idegent. Megvilágosodnak, arcuk visszaveri a Vendég sugárzó fényét. Jézus 
van a középen. A felismerés pillanatának vagyunk tanúi. A sötét háttéren felragyog a fény. A 
novellisztikusan megírt, megragadó történet több teológus szerint a mindenkori keresztény is
tentisztelet maradandó paradigmája. Az úton ballagástól az értetlenségen, majd az igei meg
világosodás eseményén keresztül az imádságból asztalközösséggé lett barátságig, és a tanúság
tevő útra kelésig minden jelentős mozzanat megtalálható, ami a keresztény istentisztelethez 
tartozik. 

Szomorúan, deprimáltán ballagnak ketten az úton. Egyre távolodnak a múltbéli emlékek he
lyétől és egykori hitüktől is. Amint beszélgetésükből kitűnik: csalódtak. Reménytvesztettek. A 
Credo-t már csak múlt időben tudnák mondani: hittünk... Átlagemberek, Lukács csak egyikük 
nevét jegyzi fel, nem a tizenkettőből valók. Volt tapasztalatuk a hatalmasan cselekvő Jézusról, 
de most már vége lett mindennek. Keserűek. 

Melléjük lép Jézus. Már nemcsak ketten járják az utat. Hárman vannak és éppen a harma
dik a legfontosabb. Jelenléte minőségi változást hoz. Új dimenzióba kerülnek. Ok idegenednek 
el és az Idegen segít rajtuk. Jézus nemcsak jelen van, nemcsak azt tudja, mi van bennük, isme
ri szomorúságukat, hanem dialógusba is kezd. Provokálja, kérdezi őket. Vagyis előhívja hang
jukat, hadd fogalmazzák meg saját maguk szomorúságuk okát. Mai lélektani ismereteink sze
rint már az is segít az emberen, ha magának kell kifejezni, artikulálni baját, kavargó gondola
tait és érzéseit. Többször kérdez az Idegen: miről beszélgettek? - mi történt szerintetek? - hát 
nem ennek kellett logikusan történnie? A nehézkes, szellemileg lassú tanítványokat válaszra bá
torítja Jézus. Nemcsak kérdez, hanem magyaráz is az Idegen, tanít, értelmez, új színbe öltöz
teti a régi írásokat. Interpretálja az ősi prófétai szavakat. Mózestől a teljes írásig száján s ke
zében kinyílik a Szentírás, a régi tekercsek tartalma megvilágosodik. íme a viva vox humana 
fontosabb, mint a sacra scriptura, a viva vox evangelii hitre bátorítja az elcsüggedt lelkeket. 

Könyörgésre fogják a dolgot: imádkoznak, szinte erőszakosan könyörögnek. Unszolják Ót: 
maradj velünk! Minden esti imádságunk prototípusa, minden asztali áldásunk őse, minden vá
rakozásunk kifejeződése ez: maradj velünk, légy vendégünk! 

És az Idegen bement velük vacsorázni, letelepedett az asztal mellé és a hálaadás szavaival 
mondott kenyértörésről felismerték Ót. Közben hevül, melegszik, felizzik a szívük, felparázslik 
a régi hit, ráismernek a Mesterre. Már van mondanivalójuk, már nemcsak a múltat emlegetik, 
már erejük is van ismét útra kelni éjszaka. Visszamennek az elhagyott gyülekezetbe és egymás
nak hirdetik: él az Úr! Feltámadott! Bizonnyal feltámadott! 



J O Ó B ÁRPÁD 

Enekeskönyvünk magyar dallamairól 

Örömmel vettem részt a Debrecen mellett, 2000. július 26-29-ig megrendezett I I I . 
Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón. Számomra, mint biztosan nagyon sokak 
számára, gazdagító alkalmak voltak az áhítatok, beszélgetések, szórakoztató progra
mok. Születtek bennem kérdések is. Ezek közül egy azóta sem hagy nyugodni. Ez a 
nyugtalanság késztetett evangélikus énekeinknek egy bizonyos szempontú áttekinté
sére. Mielőtt beszámolnék ennek a munkának a tapasztalatairól, hadd elevenítsem 
fel akkori élményemet... 

A tábor utolsó estjén egy szép zenés meditációt hallhattunk - láthattunk. Szépek 
voltak a gondolatok, a vetített képek, érdekes volt a zene. A végére mégis hiányérze
tem támadt. A gondosan összeállított anyagban egyetlen magyar dallamot sem hallot
tam. Ekkor fogalmazódott meg bennem a kérdés: hogyan lehet az, hogy a világról, az 
életről, Isten ajándékairól való gondolkodásunk során egyetlen dallam sem tűnik fel 
azok közül, melyek évszázadok óta velünk élnek, melyek értékeire, szépségeire mi döb
benhetünk rá igazán, melyekbe - ahogy Kodály Zoltán írta - századokon át belefolyt a 
magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki 
élménye. Amelyik zene, ismét Kodály szép képét idézve, a magyar lélek tükre. Vagy lu
theránus hagyományaink olyan szorosan kötődnek a nyugat-európai zenekultúrához, 
hogy egy ilyen meditációs összeállításban sem kaphat legalább kis helyet ennek a táj
nak és népnek a zenei hagyománya, vagy a hagyomány újszerű megfogalmazása? Ez a 
kérdés indította el kíváncsiságomat. Vajon evangélikus énekeskönyvünk anyagában mi
lyen arányban szerepelnek néphagyományunknak, sok évszázados zenetörténetünknek 
azok az értékei, melyek a hívő, protestáns emberek lelki gazdagodását szolgálhatják? 

A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyház 1982-ben kiadott énekeskönyvében 
a 40-591. számok alatt sorakozó énekek 308 dallammal szólalnak meg. Az énekek és 
a dallamok száma közötti különbség abból adódik, hogy sok énekünk a régi „ad 
notam" mintájára azonos dallammal hangzik. A 33l-es ének (Ki dolgát mind az Úr
ra hagyja...) dallam például nyolc ének szövegéhez kapcsolódik. Hét énekünk felett 
áll a dallamjelzés: Már búcsút veszek tőled (505.). Hat olyan dallamot is találunk, 
melyre hat-hat különböző szöveg keletkezett. Érdekes kérdés, vajon miért ezek a dal
lamok vonzzák a legtöbb szöveget énekeskönyvünkben? Most azonban figyelmünket 
a 308 dallam felé kell irányítani. 

Hogyan különböztethetők meg a dallamok, melyek ezen a tájon születtek, vagy 
legalábbis a történelem során beleolvadhattak kultúránkba, hasonulhattak ízlésvilá-



gunkhoz, magunkénak fogadtuk el őket? Nincs könnyű helyzetben az ilyen irányú ér
deklődő. Talán a dallamok felett olvasható rövid jellemzés, forrás, név alapján kezd
hetjük el ezt a munkát. 

A népdal, magyar népdal, magyar népi dallam jelzés egyértelműen néphagyományunk
ból eredezteti a dallamokat. A históriás ének a népzene, műzene határán, hagyomá
nyunk és zenetörténetünk jellegzetes ritmikájú és melodikájú rétege. A dallamok 
legnagyobb részénél a vonalrendszer felett egy-egy gyűjtemény, város, évszám szere
pel. Itt olvashatjuk jelentős magyar zenetörténeti forrásainkat is, mint Huszár Gál éne
keskönyve 1574, Boroszlói kézirat, Eperjesi graduál 1635, Cantus Catholici 1674, Kolozsvá
ri -, Debreceni énekeskönyvek stb. 

Ha a megjelenés helye, mint magyar zenetörténeti forrás nem is jelenti a dallamok 
magyar eredetét, az évszám jelzi, hogy talán több évszázada ismert a dallam és már 
sajátunknak érezhetjük. Végül szép számmal vannak olyan dallamok, melyeknél szer
zőik nevét olvashatjuk: Kodály Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Kapi Gyula, Sulyok Imre, 
Szokolay Sándor, Trajtler Gábor stb. 

Enekeskönyvünk 308 dallamából 91 különült el így, a dallamok feletti informáci
ók alapján. Ezek a hagyományból kerültek kötetünkbe, magyar történeti forrásokból 
vettük, vagy magyar zeneszerzők írták. 

Népdalok és Históriás énekek 

47, 130, 322, 403, 528, 529, 
531, 532, 534, 535, 537, 538, 
539, 541, 545, 546, 547, 549, 551 

(Bizonytalan meghatározások) 

129, 175, 235, 372, 379, 437, 511 

Zenetörténeti források dallamai 

41, 48, 50, 77, 79, 80, 91, 92, 101, 
158, 164, 168, 173, 179, 189, 191, 
208, 222, 229, 230, 233, 234, 258, 

275, 276, 309, 346, 363, 365, 366, 
378, 404, 405, 412, 414, 420, 422, 
431, 494, 523, 548, 550 



Szerzők által írt műdalok 

66, 71, 88, 106, 127, 261, 398, 401, 
408, 415, 430, 432, 464, 472, 516, 
527, 536, 542, 569, 573, 577, 578, 581 

A fenti rendszerezés során szükségessé vált egy Bizonytalan meghatározások csoport meg
nyitása is. Ezeknél a dallamoknál ugyanis a jelzések nem adnak biztos tájékoztatást sem 
a melódiák eredetére, sem forrásaira. A Csángó népi dallam (129.) pontatlan és félreért
hető. A dallam gyökereire ugyanis a XVI. sz.-i forrásokban is rátalálhatunk. Népi válto
zatait Erdély szerte éneklik. A Régi magyar dallam meghatározás a keletkezés idejére néz
ve aligha értelmezhető (175., 372.). A Magyar népi dallam jelzés is pontatlan, mert köz
ismert annak latin gyökere: Ascendit Christus hodie... (235.). Egy magyar énekeskönyv
ben talán több információ kellene egy dallamról, mint az, hogy magyar dallam, bár van, 
ahol ez is bizonytalan (379., 437., 511.). A század megjelölése pedig elég felületesen tá
jékoztat. A dallamok jelzései alapján történő ilyen kiválasztás talán közelít a magyar ze
nei anyag felé, de biztonsággal nem tárja azt fel. Ezek a jelzések ugyanis helyenként pon
tatlanok, másrészt a dallamok más-más jellemzőjére utalnak, nem egységesek. 

Énekeskönyvünk 19 dallama felett áll a jelzés: népdal, magyar népdal, vagy históriás ének. 
(Érthetetlen egyébként a népdal és a magyar népdal megkülönböztetés.) Az 539-es ének 
dallama az eligazító jelzés szerint népdal. Valóban megtalálhatjuk változatait a Magyar 
Népzene Tára III/B. Lakodalom kötetében (Bp. 1956.) a 104-106. dallamokban. Az itt la
kodalmi tus-ként jelzett énekek azonban a XVIII - XIX. sz. fordulóján népszerű műdal 
folklorizálódott változatai. A vidám bordal első lejegyzését Kerengő tus címmel Pálóczi 
Horváth Ádám, Ötödfélszáz énekek c. gyűjteményében találjuk meg 34l-es sorszámmal. 
(Bp. 1953.) így ez a dallam aligha tekinthető népdalnak, és énekeskönyvünkben való ké
sőbbi megjelenését is meg kellene gondolni. 

Ez a po-hár búj-dos-sék, Él-jen a ba - rát - ság! 
Kéz-rül - kéz- re a-das-sék, Él-jen a ba - rát - ság! 

Él - jen, él-jen, él-jen az Él-jen, él-jen, él- jen az 

Él -jen a ba • rát - ság! 

Amint erre már Ferenczi Ilona tanulmánya is rávilágított (Lelkipásztor, 1993. 3. 111. 
1.), énekeskönyvünk három históriás éneke közül egy (47.) meghatározása helytelen. 
Szép régi dallamunk nem históriás ének. A név alatt ugyanis melodikai és ritmikai 



szempontból is jellegzetes XVI. sz.-i dallamokat értünk. A fenti, később keletkezett 
dallam nem ill ik ebbe a stíluskörbe. Kéziratos és nyomtatott régi forrásaink sem je
lentik természetesen azt, hogy a bennük közzétett dallamok magyar eredetűek. A 
378. ének dallama pl. 1744-ben jelent meg a Kolozsvári énekeskönyv-ben: 

K v 11U. 285. 1. 
P f? o 

Oh ár-tat-lanság' Bá-ránnya, E ' Vi-lágnak kivagy ár - ra , 

-S- 73 f M O p S—" © 1 75— ü ö> 1 . J 1 0 
Megtar-tó - ja, táp-lá -16 - ja, Id-vez légy E - g e k ^ K i - r á - lyaí 

Papp Géza megjegyzése szerint a dallam ismeretlen eredetű. (A XVII . század énekelt 
dallamai RMDT I I . Bp. 1970.) A benne lüktető mazurka ritmus -bár éneklünk ilyen 
dallamokat, hogy csak a legismertebb, Bartók Béla által Vésztőn gyűjtött, Hej Vargáné 
kezdetűre utaljunk - külső hatásként érkezett a magyar hagyományba. 
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He j , Var- g 
1 

á- n b ká-po SZ- tí kt fc z. Kon-t ya a- lá 
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ü- tött i t gőz; 
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Hány-ja- ve- t i fa- ka- na- tát: K i - nek ad- ja Zsu-zsa lá-nyát? 

Szólni kell még egy furcsa bizonytalanságról. Vajon a magyar szerző által írt dallam 
tükrözi-e zenei gondolkodásunkat, hagyományunk melodikai és ritmikai jellegzetes
ségeit? A spirituálék stílusában írt dallam, vagy a jambikus verseléshez illő felütéses 
ritmika - bár szerzőként magyar név olvasható a dallam felett - saját zenénknek te
kinthető? 

A fenti példák arra figyelmeztetnek, hogy énekeskönyvünk magyar zenei jellegze
tességeinek felismerése bonyolult feladat. Nem állapíthatjuk meg egy szűkebb anyag
ról sem a tiszta, jellegzetes magyar eredetet. Ennek ellenére a 92 dallam mégis kép
viseli énekeskönyvünkben a magyar zenét, úgy, ahogy ezt Kodály Zoltán szemléletes 
képével Mi a magyar a zenében? c. tanulmányában 1939-ben megfogalmazta: „Általá
ban egy zenedarab magyarságának sokféle fokozata lehet. Mint mikor a bort vízzel keverik: 
erős bor még kétannyira hígítva is borízű, másrészt vegyi elemzés kimutathat néhány csepp bort 
olyan vízben is, melynek már semmi boríze." (Visszatekintés, Bp. 1964.) 

A fenti munkában Kodály Zoltán a magyar zene jellegzetességeit a magyar népze
ne ősi rétegéből mutatja ki . Elsőként két elvet említ: Az egyik az ötfokúság, a másik a 
párhuzamos szerkezet. Megtaláljuk-e ezt énekeskönyvünk anyagában? 
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523. énekünk forrásaként Pálóczi Horváth Ádám, Ötödfélszáz énekek c. 1813-ban ki
adott ̂ gyűjteményét olvashatjuk. Ott, Rákóczy Sámuel, Püspök várossába...kezdetű éne
ke. A dallam pentaton, kvintváltó népdalunk első lejegyzése. Bővebb információt a Ma
gyar Népzene Tára X. kötetében találhatunk, ahol a Kodály, Kászonimpéren gyűjtött, 
Azhol én elmegyek dalunkat és a 117. típus gazdag változatkörét is megismerhetjük. 

L̂l-̂ -o <> g O g i O- . . . . . . g i g 0 ^ i ̂EEĝgÊ1 j .. Q̂ ĝĴ F̂  
Püs-pök vá-rós-sá-ba Hogy bementem va-la, Nem sokad-magammal, Csak század-magammal. 

Ilyen pentaton, kvintváltó népdalunk szól még, átköltött szöveggel az 532., 535. sz. 
alatt is. 

A X V I . sz. históriás énekeinek gyökere népzenénk legrégebbi világáig, a siratókig 
vezethető vissza. Sirató stílusú népdalunk, népénekünk az 55l-es. Zsoltározó dalla
mot is találunk énekeskönyvünkben. Az 537-es ének dallamát Vikár Béla gyűjtötte a 
XIX- XX. sz. fordulóján, majd Kodály jegyezte le Gyergyóújfaluban, 1910-ben. Régi 
dudadallamaink ún. kis kvintváltó szerkezete tűnhet fel a Ne szállj perbe énvelem 
(412.), vagy a Felvirradt az Isten napja (534.) kezdetű énekünkben. Az új stílusú ma
gyar népdal szerkezeti jellegzetességeire is felfigyelhetünk pl. a 48. vagy 437. éne
künk megszólalásakor. 

Amint ez a néhány példa is mutatja, énekeskönyvi anyagunkban jelen vannak a 
magyar népzenében kimutatható zenei sajátosságok. Itt kell megfogalmazni azt a vé
leményünket is, hogy bár szép törekvés dallamainknak a népzenéből történő frissíté
se, gazdagítása, a választások nem mindig szerencsések. Említettük már a népies mű
dal eredetű ivónótát. 

Az 541-es töredék-dallam sem jó képviselője gazdag és értékes népzenénknek. Az 
534-es ének dallamában a Csillagoknak teremtője kezdetű népdalra ismerünk. A dallam 
vége azonban érthetetlen módon egy másik népdalunk záró sorát veszi át. Sajnálom 
ebben az esetben is az elmaradt ismert, régi szép szöveget. Az új szövegek pedig nem 
egyenrangú társai a dallamoknak. Egyetértek Ferenczi Ilonának, a 130. ének szöve
gére utaló megjegyzésével, kritikájával. (Lelkipásztor, 1993. 10.) Sajnos parlando 
dallamaink stílusos gyülekezeti éneklésében sem bízom egyelőre, mint pl . a koráb
ban említett szép csíki dallam (537.) megszólalásában. 

Ad-e a korábban idézett Kodály tanulmány további segítséget a magyar zenei jel
legzetességek megismerésében? A már említett Mi a magyar a zenében című írásban 
ezt olvashatjuk: „Mint a nyelve: a magyarnak zenéje is szűkszavú, lapidáris. Kis terjedelmű, 
nagy súlyú remekművek sora. Párhangnyi dallamok, mintha kőbe vésve állták volna századok 
viharát. Oly végleges formájuk, mintha nem változtak volna ezer év óta." 

A 173. énekünk jelölt forrása az 1774-es Debreceni énekeskönyv. Csomasz Tóth 
Kálmán A XVI. sz. magyar dallamai c. munkájában (RMDT I . Bp.1958.) láthatjuk azon
ban az ennél jóval korábbi, Cantus Catholici -ban való 165l-es első megjelenését. Gyö
nyörű karácsonyi dallamunkra ráillik Kodály Zoltán jellemzése. Három sor építkezé
se szép egyensúlyt teremt. Kvart hangterjedelemben szó és do között felfelé mozdul 
az első sor, majd lá hangon megáll. Kvart hangterjedelemben mi és ti között ereszke-



dik le a második sor. A két, egymásnak ellentmondó történést oda-vissza skálaszerű 
megismétléssel összefoglalja a harmadik sor. 
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Dallamunkat Erdélyben kántálok, regölők is éneklik. Énekeskönyveink dallamainak 
komoly próbája az, hogy mennyire terjed el a nép ajkán és szólal meg egyházi alkalmak
tól függetlenül is. Szendrei Janka-Dobszay László-Rajeczky Benjámin munkája, a XV7-
XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben, (Bp. 1979.) 220 hagyományban rögzített vál
tozatát ismeri 164 sz. énekünknek. Amint a szerzők írják: „A magyar dallamtörténet 
egyik legbecsesebb emléke..." ez a dallam. Dobszay László-Németh István: A magyar 
népének népzenei felvételeken c. hangzó gyűjtemény 211. száma alatt hallhatjuk szép kö
zépkori dallamunk 1960-70-es népének-felvételeit. Folytathatnánk a sort a Cantio 
Optima, Bornemissza Péter versének szép, veretes dallamával, (322.) Balassi Bálint kö-
nyörgésének gyönyörű énekével (404.), vagy a Gondviselő édes Atyám kezdetű szép, le
felé ereszkedő dallamunkkal (346.). 

Aztán jöhetnek azok a dallamok, ahol a bor, azaz a magyar zene íze már csak sejt
hető, mégis magunkénak érezzük őket, legyen akár idegen eredetű is. Talán a vissza
térő szerkezet ismertsége (233. szlovák eredet) a vágáns ritmus kedveltsége (405. 
gregorián eredet), a Volta lüktetés elfogadottsága (189., 222.) is hozzájárult e dallamok 
népszerűsödéséhez. Énekeskönyvünk 23 magyar szerző által írt dallamot tartalmaz. 
XVI. sz.-i mesterektől ma is közöttünk élő zeneszerzőkig, muzsikusokig, évszázado
kat ível át a névsor. A kritika néhány kompozíciót feleslegesnek, színvonaltalannak 
tartva áteresztene egy képzeletbeli rostán. Az idő és a gyakorlat azonban elvégzi majd 
ezt a válogatást. Az anyag nagyobb fele bizonyára értékes, szép magyar egyházi dal
lamként szolgálhatja a gyülekezeti éneklést Isten dicsőségére. 

Milyen tanulságot adhat ez, a vizsgálódás, melyet a Magyarországi Evangélikus Ke
resztyén Egyház 1982-es kiadású énekeskönyvének dallamai között végeztünk? Min
denekelőtt azt, hogy énekeskönyvünk gazdag magyar énekkincset tartalmaz. Kodály 
Zoltán idézett megfogalmazására visszautalva, lehet ez az énekkincs a protestáns, 
evangélikus lélek tükre. Őrzése, ismerete, megbecsülése szép feladatunk. Az is ta
nulság, hogy a dallamok természetes igényű bővítését a régi értékek nagy tisztelete 
mellett alapos körültekintéssel, a keresztényi buzgóság mellett a lehető legnagyobb 
szakmai és esztétikai felkészültséggel szabad csak végezni. 

Ha évszázados értékeinket jobban ismerjük, becsüljük, szeretjük, akkor majd egy 
elkövetkezendő ifjúsági tábor zenei meditációjában talán megszólalhat szívünkben 
egy-egy magyar dallam is. 
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