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1.

Középkori kéziratban magyarnyelvű egyházi népének-szöveget
mindeddig nem ismerünk, A kódexek himnusz-fordításai inkább ma
gyarázat, esetleg recitativ imádság célját szolgálhatták. A magyar
országi körülmények :- az Egyház, a diákság helyzete - alapjaik
ban azonosak voltak az európaiakkal. Népének-kincsünk ma is szá
mos középkori szokást, motivumot, kifejezési formát őriz. Mindezek
ből joggal következtethetünk arra, hogy mint Európa-szerte, hazánk
ban is volt a középkorban liturgiával kapcsolatos nemzeti nyelvű

egyházi ének.
Horváth Cyrill meggyőző érvelése után már nem is vonta két

ségbe senki, hogy az extraliturgikus alkalmakkor, prédikáció előtt,

után, nagyobb ünnepeken, valóban énekeltek magyarul. Radó Poli
kárp kutatásai azután azt is megvilágították, hogy a nemzeti nyelvű

ének a liturgiában is helyet kapott. Az Egyház leginkább a szent
misében ragaszkodik al latin nyelvhez. A magyar népi vallásosság
legjelentősebb centrumában, a szegedi ferencesek kolostorában hasz
nálták azt a misekönyvet, amelyben Ádvent második vasárnapjának
introitusa és psalmusa mellett külön-külön ezt találjuk: "ungaricum" .

A késő-középkori énekkincsre a XVI. század elszórt adataiból
következtethetünk. Az egészen bizonyos, hogy a városok és falvak
egyházzenei élete között lényeges különbség volt. A felvidék váro
saiban már a XV. század második felében találunk orgonákat. A XVI.
század derekáról Tinódi Lantos Sebestyén jegyzi fel, hogy az erdélyi
urak a templomba gyültek, ahol orgonák zúgának na'gy visszavonás
ban. 1592-ben az erdélyi jezsuiták jegyzik fel, hogy a fejedelem közel
ezer aranyért nagyszerű és fejedelemhez méltó orgonát készíttetett
gyulafehérvári templomuk számára. Nagyobb ünnepeken a katona
zenekarok is emelik az istentisztelet fényét, sőt a kolozsvári jezsuita
rendház évkönyvében azt olvassuk, hogy a kórusban olyan zeneszer
számuk is volt, amelyet Basta seregei hagytak ott, és amit "közön
ségesen" positivum-nak neveznek. A diákság bizonyára kórusban
énekelt a XVI. század második fele előtt is, hiszen ekkor már a kol
légiumokban rendszeres énekoktatás folyt.

A falun lakó "együgyű jámbor népek" énekei - akiknek a
magyar katolikus megújhodás előharcosa, Telegdi Miklós ajánlja
prédikációs kötetét - olyanok lehettek, amilyeneket Telegdi kőny

vében olvasunk. Ezek legtöbbje középkori himnuszfordítás. Ha a
kódexek verseivel összevetjük őket, szembetűnik a szabályos, zök-
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kenéstől mentes ritmusuk és jobb rímelésük. Ugyancsak Telegdi
írja, hogy a processióban, amelyet az újítók elítélnek, "énekelünk
is, hogy az Isten dicsértessék miáltalunk és a mi szíveink Rerjesz
tessenek az belső ájtatosságra. Mert nagv ereje vagvon az éneklés
nek az emberi elmének índétására". "A Salve Regina pedig annyira
tetszett a mi eleinknek, hORY naponként énekelték a templomban,
miképpen most is éneklik a jámbor, Istenes és iRaz keresztények" 
írja ugyancsak prédikációiban.

_ A postillaolvasásból és éneklés ből álló istentisztelet a Mold-
vába szakadt magyarok között még a XVII. században is megmaradt.
Hiteles tudósítás - a Codex Bandinus öt adata - szerint énekes
könyveiket és énekeiket mazvarországi lakóhelyükről vitték ma
gukkal. Ezeknek az énekeknek keletkezési idejét bizvást tehetjük a
XVI. századra.

Számszerint mintegy húsz ének szövegét ismerjük XVI. szá
zadi feljegyzésben. A XVII. század első felében megjelent imaköny
vekben a leRgyakrabban használt latin himnuszok és énekek for->
ditása található. A mai értelemben vett egvhézi népének "műfajokra"

való tagozódása azonban csak a XVII. század második felében kez
dődik. Az addigi gyüjtemények - a nagv, nyomtatásban megjelent
énekeskönyvek is - alkalmi, az eRyházi év időszakaira, szentek
tiszteletére költött, illetőleg fordított énekek RazdaR tárházai.

Közösségi szerepét illetően protestáns és katolikus éneklés kő

zött az 9- lényeges különbség, hORY a protestáns istentiszteletben
éppen az áldozati jelleg elsikkadása következtében az ének köz
ponti szerepet kap. A nemzeti nyelvű énekeknek a katolikus szer
tartásoknál természetszerűen alárendelt szerepük van: csupán kí
sérői a szentmise cselekményének. Az a feladatuk, hogy az ünnep
alaphangulatát megadják, keretet adjanak a Iiturgiának.

A nem szorosan vett liturgikus istentiszteleteken kívül, a szent
ségek kiszolgáltatásánál is bevezetik a magyar, német, tót, horvát
nyelvű intéseket, magyarázatokat és buzdításokat, mert - mondja
Pázmány Péter' - a sok deák szót megúnja a nép.

Ez az oka annak, hORY a protestáns eredetűnek tartott
Batthyányi-kódex énekei például .Jiturgikusabbak" a Telegdí pré
dikációs kötetében található naRY ünnepekre valóknál, vagy hogy
bármelyik XVII. századeleji Rraduál több középkori liturgikus szö
veget tartalmaz, mint a Kisdi Benedek kiadta Cantus Catholici.

A protestantizmus kezdetén évtizedekig szinte eldönthetetlenül
kevert az ország vallási helyzete. Akkor méR dogmatikai szempont
ból sem könnyű megállapítani egy-eRY lelkipásztor protestáns voltát,
még kevésbbé az szertartások tekintetében. Ez a bízonvtalanság és
a középkori katolikus tradíciók megtartása nagv mértékben elősegí
tette a protestantizmus terjedését, mert a nép szívósan ragaszkodott
ősi hitéhez és szokásaihoz s nem vette észre a hagyoménvos for
mákban és dallamokban a dogmatikai tanok és összefüggések meg
változását. Az egvházi ének terén ez a bizonytalan és rendezetlen
állapot a XVIII. század elejéig tartott. Alapvető oka éli közös közép-
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kori énekkincs. Lélektani oka pedig az, hogy a nem tanítójellegű

énekek a nép szemében se nem katolikusok, se nem protestánsok,
hanem egyszerűen imádságok. A karácsony a protestáns költő

pennája nyomán sem lesz protestánssá. A kölcsönös használat leg
főbb oka mégis a szájhagyomány. Az ének elterjedése még nincs
az írásbeliséghez kötve. A gyüjtemények összeállítói esetleg a vers
főkből tudják meg a szerző nevét. A hagyomány ma is a középkori
költészet névtelen szerzeteseinek alázatát követeli az énekek alko
tóitól. Az előénekes hall valahol egy szép éneket és sietve lejegyzi.
nem keresve sem szerzőjét, sem forrását.

Számos énekünk protestáns mivolta irodalomtörténeti fikció. Ha
ugyanis valamely gyüjtemény néhány darabjáról belső, tartalmi ér
vek alapján megállapítható a protestáns szinezet, rendszerint az
egész gyüjteményt protestánsnak tekintik, pedig többi éneke épúgy
lehet katolikus szerzők alkotásacmínt ahogy a nyomtatott katolikus
énekeskönyvekben is találunk protestáns szerzőktől származó éne-

·keket.
Szabó T. Attila "hivatalos" énekeskönyvnek tekinti a "Cantus

Catholici"-t. Szerinte a kódexek fordításai csupán személyes hasz
nálat céljára készültek, s ezt az állítását azzal indokolja, hogy e
kódexbeli fordítások a "hivatalos" énekeskönyvekben nem talál
hatók meg.

Ezzel szemben sokkal valószínűbb, hogy Szőlősy Benedek 
akit Papp Géza meggyőző fejtegetései és bizonyítékai alapján bizton
a "Cantus Catholici" szerkesztőjénektekinthetünk - nem is ismerte
a kódexek énekeit. Az az elképzelés, hogy egy kódex himnusz
fordítása éppen olyan országosan hozzáférhető, mint valamilyen
nyomtatott énekeskönyv, nem más, mint a mai állapotok visszaveti
tése a multba. A középkorban csak az egyes kolostorok, főképpen
az egy szerezetes rendhez tartozó kolostorok között beszélhetünk
irodalmi hatásról, átvételről. Az egyes vidékek később is meglehető

sen zárt világot alkotnak, a külső hatásokat csak lassan fogadják
be, s az énekeskönyvek - a nyomtatottak is - voltaképpen
tájgyüjtemények. Ez a magyarázata annak, hogy a különbözö he
lyekről körülbelül egy időből származó gyüjtemények anyagában
olyan kevés az egyezés.

A XVIII. század második fele az a korszak, amelyet énekkincs
tekintetében már egységesnek nevezhetünk. Az egyes vidékek ének
kincsére tanulságos példa a "Cantus Catholici" kiadásainak anyaga.
Az első, 1651-i kiadás valamelyik felvidéki nyomdában készült.
A szerkesztő - Papp Géza szíves közlése szerint - ezen a' vidé
ken működött, és így ennek a vidéknek az énekanyagát gyüjtötte
össze. A második kiadás már Nagyszombatban jelenik meg. Új vidék
énekanyagával bővül. Az anyag azonban szellemi és templomi hasz
nálat tekintetében semmi változást sem mutat. Az ugyancsak Nagy
szombatban megjelent harmadik kiadás összeállítója már szélesebb

. látókörü ember volt. Kiadásába több új éneket vesz fel. Nem egyet
először az 1637-38. évből származó valószinű protestáns Kecske-
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méti-kódexben jegyezték le, köztük azt az újesztendei éneket, mely
a versfők tanusága szerint Tuba Mihály XVI. századi híres semptei
prédikátor alkotésa.

A XVIII. század egyházi életét a belső építés, erősödés jel
lemzi. A törökdúlás után szinte egy emberöltő alatt felvirágzik a
hitélet Magyarországon. Az előző század forrongó vallási életének
hullámai elcsendesednek. a visszatérített népek katolikus lelkisége
kikristályosodik. Erre az időre esik a mai értelemben vett egyházi
népének és az egységes énekkincs kialakulása.

2.

A nemzeti nyelvű ének még a protestantizmus térhódítása ide
jén is csak eszköz volt a katolikus liturgiában, amely közelebb hozta,
megérttette a vallás örök gondolatait. Ez az állapot akkor sem vál
tozik meg, midőn a protestantizmus elveszti számbeli fölényét, a
katolikus hitéletben csökken a bensőség, és egyre nagyobb teret
kap a vallási élet külső megnyilvánulása.

Irodalomtörténeti szempontból a katolikus egyházi népének tör
ténetében a Cantus Catholici megjelenési év ét, 1651-et tekintik az
első jelentős évszámnak. Egyháztörténeti szempontból azonban ez a
Kisdi Benedek által kiadott gyüjtemény a katolikus egyházi nép
ének történetének nem kezdete, hanem első szakénak záróköve, a
"Cantus Catholici" anyaga összefoglalás, de nem program.

A XVI. századi kéziratos és nyomtatott énekeskönyvek alap
ján a középkori örökségű himnuszokból idővel három "műfaj"'-cso

port alakul ki. Ha a dallamokat és szövegeket tüzetesebben meg
vizsgáljuk, azonnal szembetűnik - nemcsak a középkori himnusz
fordításokon, hanem az új, XVI. századi szerzöktől való verseken
is - bizonyos "objektivitás": bennük a tárgy, esemény, tan, idő

rendi egymásután az uralkodó. Sajnos, ma még csak nagy vonalak
ban rajzolhatjuk meg az egyházi éneknek a hívek vallási életében
elfoglalt funkcionális jellegét. Legtöbbször csak az énekszövegek
állnak rendelkezésünkre, de hiányoznak azok az adatok, amelyek az
énekek használatára vonatkoznak.

A gyüjtemények anyagából az tűnik ki, hogy legnagyobb je
lentőségük az egyházi év egyes alkalmaira vonatkozó - például
adventi, karácsonyi, stb. -, a liturgia nyomán "de tempore" típusú
nak nevezhető énekeknek volt. Hogy Telegdi prédikációs kötetei
ben csupán a nagy űnnepekre való énekeket közli, nem értelmez
hetjük úgy, hogy csak akkor énekeltek magyar nyelven. Kézen
fekvő volt számára, hogy prédikációs köteteiben csak a prédikáció
val kapcsolatos énekeket közölje. Az azonban bizonyos, hogy a
nagyobb ünnepeken, főképpen karácsonykor volt legáltalánosabban
szokásban a nemzeti nyelvű ének.

Az énekkincs egyre nagyobb részletességgel vezette végig a
katolikus magyart az egyházi év eseményein. Az ősi, nem egyszer
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koraközépkori eredetű karácsonyi verseket, az Európa-szerte ismert
himnuszokat immár magyarul éneklik. Egyre gazdagabb lesz a nagy
böjti énekkincs is. A régi énekek mellett egyénibb hangú, nem
egyszer édeskés hangulatú versekben keres kifejezést az áhítat.
A protestánsok Oltáriszentséget érintő fölfogására válaszul szinte
teológiai traktátusokat foglalnak versbe, és egyre nagyobb fénnyel
ünneplik meg az Úrnapját. Fokozatosan erősödik a Boldogságos
Szűz énekben megnyilvánuló tisztelete is: a XVIII. század első év
tizedeitől egyre gyakoribbak' a Magyarok Nagyasszonyát dicsőítő
énekek.

A háborúk okozta szenvedések, a szinte évtizedenként vissza
térő pestis és az állatállományt megtizedelő betegségek nemcsak a
szenvedő Krísztus, hanem a szentek tiszteletét is népszerüsítik. De
fölébresztik a bűntudatot, a vezeklés szükségességének gondolatát
is: ezért lesznek kedveltek a halálról, utolsó dolgokról szóló, "Világ
hiúságairul" való énekek. A vezeklő, engesztelő körmenetek ugyan
osak új éneket kívántak.

Ezeknél a "de tempore", a szentekkel és az extraliturgikus áj
tatosságokkal kapcsolatos énekeknél műf'aji szempontból sokkal je
lentősebbek voltak a gregorián-típusú liturgikus énekek. Időrendben

a Jancsó-kódex énekei között találkozunk először olyan darabokkal.
amelyek nemcsak az egyházi-év időszakának hangulatát adják,
hanem a szentmise cselekményébe is igyekszenek belekapcsolni a
híveket. Jellemző, hogy ez az ének első emlékűnk, akárcsak a sze
gedi ferencesek késő-középkori magyar introitusa, szintén ádventi
ének. A magyar nép vallásosságában legalább olyan jelentős helyet
foglal el az ádvent, mint a karácsony.

Az 1676. esztendő az egyházi ének története szempontjából sok
kal jelentősebb, mint 1651, a Cantus Catholici megjelenésének éve:
ekkor valósitja meg Kájoni János a legkézenfekvőbb gondolatot, a
középkori liturgikus ének újjáélesztését latin és magyar szöveggel.
Talán az anyaországtól való elszakadtságának is szerepe volt ebben
a hagyományőrzésben: a zárt csiki medencében ugyanis nehezebben
hatolt be a nyugati kultúráramlatok és ízlésváltozások sodrában az
új stílusú és hangú népének.

Az egyházi énekkincs alakulására Kájoni gyüjteménye jóval
nagyobb hatással voll, mint a "Cantus Catholici". Az új müfaj
ugyanis csakhamar tért hódít. Náray György "Lyra Coelestis"-e már
elején közli a Kyrie-énekeket, egyrészt a Kájoni népszerűsítette kő

zépkori formában, másrészt az Európa-szerte ismert parafrázisos
alakban, amelyben egy-egy latin sort, néha csak kifejezést bővebb

magyar kifejtés követ. A Cantus Catholici harmadik kiadása való
színűleg Náray nyomán veszi fel függelékében a "bizonyos ünne
peken gyakorlandó" latin és magyar Kvrie-, Glória-, Credo-éneke
ket. (Érdekes, hogy a Sanctus-énekeket nem veszi át az ismeretlen
kiadó, talán azért, mert tisztán magyar énekek.) Az Agnus Dei ma
gyar feldolgozásával először Szoszna Demeter György kéziratos éne
keskönyvében találkozunk.

164



A Bozóki énekeskönyvben négy "a szentmisének minden é
szét magában foglaló ének" jellemző példája a miseének fejlődé

sének. A század első évtizedeiből való "Jertek, keresztény lelkek"
mind a huszonhat versszaka a Kyrie eleisennal végződik. A két
új ének ("Im arcunkra borulunk" és "Imádjuk Istenünket") dallama
is, szövege is az új idők iz lésére vall. Különösen az "Im arcunkra
borulunk" idegen, számtalan hajlitással cifrázott dallama üt el az
ősi magyar dallamkincstől. Szövegeik zárósora már magyarul hozza
a középkori latin éneklés utolsó emlékét: Uram, irgalmazz. Ugyan
így végződik a negyedik - hazánkban tisztelt szentekről szóló 
miseének minden versszaka.

A Szentmihályi énekeskönyv egészen más vidék anyagát
őrzi, mint Bozóki Mihályé. Osszeállítója lelkipásztor. Előszavában

maga is mondja: "némely régi énekek, amint a könyvekben foglal
tatnak, a népnek kedve szeréut meghagyattak". Müvének az egy
házi népének történetében hagyományőrző szerep jutott. A "Cantus
Catholici" újabb kiadásainak, Kájoni énekeskönyvének Kyrie- és
Glória-énekeit latin eredeti mellett magyar forditással is közli, csak
úgy, mint az évtizedekkel megjelenése előtt összeállitott Majsai
gyüjtemény.

Későbbi időre esik a szentlecke és az evangélium-énekek ki
alakulása. A XVIII. század első feléből eredeti, nagyobb terjedelmű

nyomtatott énekeskönyvet nem ismerünk, pedig ez az a korszak,
midőn zenei szempontból jelentős változáson megy át az egyházi
népének. Kéziratos gyüjtemény is csak a század derekáról maradt
ránk. Akkorra már alapjaiban kialakult az evangélium-ének típusa.
Bozókí énekeskönyve már közli minden vasárnap evangéliumának
énekét három versszakban: "Evangyiliom Fcglalatja" , A' Hitnek
Tzikkelyje", "Tanuság". Ez a három gondolat bontakozik öt-hat
szakaszú énekké a XIX. század első felében a fehérmegyei gyüjte
ményekben. A szentmihályi énekeskönyv negyvenkétlapos toldaléka
az esztendei evangéliumok mellett már a szentleckét is feldolgozza
egyversszakos énekekben. Az evangélium-ének itt is három vers
szakos, mint a Bozókinál. A szöveg új költésűnek hat, sehol sem
egyezik a Bozóki-félével.

Ezzel egészen liturgikussá válik a szentmise népéneke. Az idő

szaknak megfelelő állandó rész mellett a napi evangélium és szent
lecke verses foglalata az elérhető legjobban bekapcsolja a híveket
a szentmise cselekményébe.

Az énekkincs alakulásának, bővülésének, illetve műfaji tago
zódásának a szellemieken kívül társadalmi okai is voltak.

A XVII. század végén - különösen a törökdúlta vidéken 
még többnyire csak a városokban volt templom. A XVIII. század
folyamán azután nemcsak a lakosság száma kétszereződött meg,
hanem a templomoké is. Az új templom új kántort, fejlettebb zenei
életet, énekkultúrát jelentett. .

A hódoltság idején és a XVIII. század első felében az egy
házi ének művelője és tanítója a Iícenciátus volt: világi ember, aki

165



olyan helyeken, ahol nem volt pap, bizony, istentiszteleti szolgá
latokat végzett. A papság számának növekedésével a licenciátus, a
későbbi "mester" munkakörét veszi át. Zártabb településeken még a
mult század végén is élt a falu művelőinek ez az ősi típusa, aki
kántor, jegyző és harangozó volt egyszemélyben.

A népoktatás és az iskolaügy intézményes rendezése a XVIII.
század második felében kezdődik. Törvény és valóság azonban még
sokáig nem fedig egymást. A XIX. század negyvenes éveiben a
közigazgatás fejlődésével a nagyobb helységekben már nem kell a
kántornak jegyzői teendőket végeznie. A püspöki székhelyeken egy
másután létesülnek a tanítóképzők, ahol rendszeres énekoktatás és
orgonajáték-tanítás folyik. Az egyszerű iskolamester fiából lett taní
tónak már a korszak mérlegén mérve komoly zenei műveltsége van.
A gazdagodó polgárok sokhelyütt orgonákat építtetnek és elvárják,
hogy az immár rendezettebb anyagi körülmények között élő tanító
minden hétköznap orgonáljon. E mindennapi orgonás misék termé
szetesen új énekeket követeltek. A korábbi közösségi misék - a
szentmise állandó észeinek verses feldolgozásai - megszokottak
lettek volna minden hétköznap. A kőzépkori hagyományokat őrző

katekizmus-ének éled hát újjá a Miatyánk-parafrázisokban és a Hit,
Remény, Szeretet énekes kifejtésében. A hét különbőző napjaihoz
fűződő titkok - (hétfő a Szentlélek napja, csütörtök az Oltáriszent
ségé, pénteken az Úr szenvedéséről emlékezünk, szombat a Szűz

anyáé) - énekei lesznek ac kántor magánéneklésének darabjai. Az a
- vasárnapi misék látogatottságát tekintve - csekély számú hivő

sereg, amely hétköznap is eljut a szentmisére, egyedül nem tud,
legtöbbször nem is akar énekelni. Ezért a kántor csak maga énekel.
Ez a magyarázata annak, hogy dallam és szöveg tekíntetében me
részebbek, nehezebbek ezek a .Jcöznepra való" énekek.

A hétköznapi szentmisék állandósulása teremti meg a gyász
mise-énekek, halotti énekek virágzó irodalmát is. Bármennyire élt
népünk lelkében a halottak iránti kegyelet, és bármennyire töre
kedett ezt külsőképpen is kifejezni: amíg csak vasárnap és ünnep
nap volt szentmise, a templomban gyászmiséket nem mondathatott.
A halotti ének nem új műfaj. Bűnbánati zsoltárok fordításainak és
a világ múlandóságáról való énekeknek formájában a legrégibb
gyüjteményekben is megtalálhatjuk. Illyés István "Halotti énekek"
címen könyvet ad ki, hogy a "tévedésekkel tellyes funebrálisokat"
kicsavarja a leántorok kezéből, az egyházi énekkincs e műíaja azon
ban csak a XIX. század első felében indul virágzásnak.

A kéntorok műveltségének változása, az orgonával kísért ének
rendszeresítése azonban. nemcsak mennyiségi változást érlel, nem
csak az énekek számát gyarapítja, hanem' az énekkultúra és ének
kincs minőségi változását is eredményezi.
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