
RAJECZKY BENJAMIN

A készülő új Népénektár

Csaknem fél évszázada összegyűjtött nagybecsű énektárunknak, a Szent Vagy
Uram gyűjteménynek reformját a Zsinat közbenjötte nélkül is esedékessé tették
volna az elmúlt évtizedek. gyakorlati tapasztalatai, továbbá Iiturgíkai, zene- és
irodalomtörténeti, népzenei eredményei. E reformhoz azonban új indítékot s
addig nem sejtett lehetőséget - vele együtt különös felelősséget - adott a II.
Vatikánum liturgikus konstitúciója. Az anyanyelvű ének, melynek addig helyet
tesítő és kísérő szerep jutott a liturgikus cselekményekben, most átvállalhatja
a tényleges liturgikus ének szerepét. Vállalnia kell azonban e változás felelős

ségét, hiszen a liturgikus énekben az egyház mondanivalója fejeződik ki, s most
a latin ének vagy a pap által csendben elmondott éneleszöveg hiányában az
anyanyelvű éneknek kell azt megszólaltatmia. Ha ezt a feladatot nem tudja el
látni, akkor az utókor nem a Iellendülés. hanem a liturgiai hanyatlás korának
fogja tekinteni évtizedeinket.

Ezt a felelősséget felismerve határozta el a magyar Püspöki Kar a Népének
tár reformját. Mivel nem elsődlegeserr zenei kérdésről van szó, nem is az Egy
házzenei Bizottság hatáskörébe utalta, hanem önálló retormbizottságot állított
fel, amelyben részt vesz teológus, Iiturgdkus szakember, irodalom- és zenetör
ténész, népzenekutató, gyakorló lelkipásztor és egyházzenész. hogy a liturgikus
tartalom elsőbbségét, a szöveg és zene magasrendű értékét biztosítva, de a meg
valósíthatóságet is mindig figyelembe véve, jöjjön létre az új énektár.

A bizottság eddigi munkája, A bizottság 1974-ben kezdte meg murik.uút. Először úgy
lút sz ott, megelégedhet a SzVU szelektálásával, sz övegének csiszolgatásával és kisebb kiegé
sz ítésokkcl. Munka közben egyre világosabbá .vatt, hogy az alapvető célok és elvek át
gondolása a legelső feladat. Az 1975-ös év java része - a SzVU átvizsgájásával párhu
zamosan - az alapelvek sokoldalú mcgvitatásúvaí és tisztázásával telt el, s az eredmé
nyeket összefoglaló dokumentum elfogadásával zárult.

1976-ban már az ádvenr-karácsonyt szakaszt zárhattuk ("első olvasásban"), 1977-ben a
nagyböjt-húsvét-pünkösdi anyaggal foglalkoztunk. Munkánk sokoldalú volt: a SzVU éne
Itek válogatása, más gyűjtemények átnézése, a népének-gyűjtések számbavétele, új szö
végek és fordítások létrehozása és dallammal való ellátása, a dallamváltozatok és ritmus-s
-jelölések meghatározása, mindig az illető szakasz liturgiai mondanivalójának rnegvitágítá
sában. Az előrehaladás nem lehetett gyors: A résztvevők mínd főhivatásuk mellett dol
goztak. (Havonta egyszer jöttek össze.) Hosszabb időre megállította a m unkát az elnöklő

Werner Alajos betegsége, majd halála.
A Bizottság vezetésére Rajeczky Benjamin kapott püspöki megbízást, s a munka 1978

telén folytatódott. Első szakasza 1979 nyarára lezárult: "első Olvasásban" a közlendő anyag
lényegében összegyűjtve áll. Hátralevő munkák: a szövegek további cslszolása, ha kell,
modernizálása és tömörítése; az olvasmárryközí énekek és az énektárban szerepró zsol
tárok problematikája; a "második" (valójában sokadik) olvasással az énekeskönyv belső

arányainak ellenőrzése, a gyűjtemény egységesítése ; az énekek szerepét figyelembe vevő

sorrend eldöntése; a liturgikus bevezetések és magyarázatok megírása; végül az Ének
tár-kötet megszerkesztése. Ezzel párhuzamosan az orgonakíséretek megírása, továbbá egy
részletes forrás-dokumentációt, szövegmagyarázatot és gyakorlati tanácsokat tartalmazó se
gédkönyv elkészítése.

A Bizottság elnöke 1979 márciusában felvette az érintkezést az Országos Liturgiai Ta
náccsal, s a jövőben több közös konzuttácíór tervez az OLT-t is érintő kérdésekről.

Noha a Bizottság összetétele eleve arra irányult, hogy a kü'lönbözö szempontok egyen
súlyba kerüljenek, kezdettől fogva világos volt, hogy a véleménynyilvánításra szélesebb
körben is alkalmat kell adni. Az első munkaszakaszban többre nem gondolhattunk. mint
hogy az ádventt-karácsonyí illetve nagyböjti-húsvéti énekeket - száz példányban - gya
kortó egyházzenészeknek és lelkipásztoroknak hozzászólásra megküldtük,

Az elég hiányosan beérkezett megszólalásokból kialakult kép meglehetösen ~ .zavarba
ejtő. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó igények, bírálatok, javaslatok és elmarasz
talasok egy konszenzusnak még a reményét is kétségessé tették, s a döntés felelősségét

az összes véleményt mérlegre tevő 'Bizottságra hárították vissza. Mi lehet e nézetek. meg
lepő heterogeneitásának oka?

128



Válószímlleg 'a BizottlOág js hibás volt ~nyiban, bogya közvélemény fo1Y~ato9 elő

készítését elhanyagolva, f~lkész gyíljteményeket mutatott be, megfelelö rpagyaráza1iok, sőt

a II. fQzetnél áttekinthetö" szerkesztés nélkUl.
De mélyebb okot is sejthetünk. Ogy látszik, nem volt mód mindeddig arra, hogy a

papság liturgikus, nézeteiösszecsiszolódj~, közös irányi! tanulmányokra és ~kre
épülJenek, szervesen kiegéSZüljenek az általános és magyar egyházi kultúra ténYel.nek
ismeretével, s egy távolabbra nézö, átgondolt pasztorális koncepcíöval, tlW mindenki. jól
látja a tennivalókat egy ,szempontból: van aki a ma 60-70 éves falusi törzsközönség 6Z0

kálWlira hivatl!:ozik, másók kl,lUöldi minták követését óhaJtják; vannak, akik mínden hoz·
zátételt, eUiagyást vagy váltodst a fiatal korukban megismert SzVU-hoz képest ellenez
nek, egyesek pedig 'annak teljes átírását szorgalmazzák; vagy éppen kJ.<:serélését olykor
tartalmi kritérium nélkül, "népszerű" énekekkel, Volt, aki a legelvontabb és legirisllebb
teológiai szaknyelvet jtereste a szövegekben, mások egyéni, nézeteiket zsinati mérceként
alkalmazzák, vagy éppen egy vélt közízlést és, köztetszést allialmaznak egyetlen mércének,
Kevesen mérték hozzá elvárásaikat a liturgia_ tartalmához. S ezen nem csodálkozhatunk.
A llturgikulI reformöt megalapozó szellemi megújulás nagyjainak (Guéranger, GuarQini,
woner, Casel stb.) eszmét kevesekben váltak asszimilált, szemléletet és ízlést megtlatá.
rozö tényezővé.

Mindez kicsiben a világegyház problémáját tükrözi: a liturgikus reformot olyan. nem
zedéknek kellett megkezderííe, amely erre nem volt felkészítve. A tanulság, hogy az ének
tár szerkesztöínek meg kell ugyan" hallaniuk mínden jó gondolatot, megalapozott éssre
vételt; ugyanakkor azonban atakítaníok is kell a közvéleményt, segtteníök kell a szem
pontok -összecsíszotasában, a liturgikus nevelő munkában.

A SzVU énekeinek átdolgozása. Nem szükséges itt fejtegetni, mílyen nagy 'szerepet
játszott a SzVU· annak idején az egyházi énekszokások nemesítésében, káros tendenciák
Visszaszorításában, országosan' ismert közös repertoár kialakításában és egy új egyház
zenész generáció kinevetésében. Volt bátorsága elhagyni ízlésrontó, értéktelen énekeket,
akár közísmertségük ellenére is. Volt bátorsága föleleveníteni ősi értékeket, várható ellen
állással szemben is. Egyáltalán:. mert fölállítani normákat egy relativizálódó korban l Ma
is követésre méltó példa,

Ugyanakkor a Bizottság számolt azzal, hogy a SzVU gyűjtemény nem kerülhet át
változatlanul az új ,:E:nektárba.

l. A SzVU értékes és általánosan ismert énekei változatlanul maradnak.

2. Az énekek körülbelül egyharmada nem tudott országos közhasználatba átmenni.
Ezeket vagy más, alkalmasabb formába kell önteni, vagy ha értékük nem kiemelkedő,

elhagyni. (E gondolattal azért is meg kell békülni, mert új énekek bevezetése egyes
régebbiek elhagyása nélkül irreális terjedelem bővülésset járna.)

3. Néhány éneknek előkerült a népzenei gyűjtésekből kicsiszoltabb, életszerűbben hang
zö alakja. Az írásos forma mellé, olykor helyett, ~Iszerűbb ezeket adni, különösen ha
az ország több vidékén fennmaradt hagyományos rormarör van szö,

4. Revízióra szorulnak a szövegek tartalmi, nyelvi vagy prozódiai okból. Nem nyüt
tunk azonban olyan szövegeknez, (főként az első versszakban), melyeket többnyire em
lékezetb61 énekel a nép.

5. A 8-10 versszakos énekek a barokk-kori istentiszteleti rendhez (főként a "kislJ).ise"
típushoz) alkalmazkodtak. Az új helyzetet tekintve elegendő 3-4 jól megválasztott vers
szak, kivéve, ha az ének sa;látoá funkciója vagy rendkívüli szövegértéke megkivánja a
hosszabb terjedelmet,

6. Sokhelyütt szükséges a dallamlejegyzés revíziója is. A-. közhasználatban egy-egy rit
mus természetesebbé alakult; másutt az ütembeosztás, a metrikus alapegység. olykor egy
-egy hang megváltoztatását is indokolja a tapasztalat. (Számításba kell vennünk az is
kolai énektanítás által elterjeszte~ mai kottairási szokásokat ís r) A változtatások célja
mindig a meglevő praxis segítése, és nem megaavarása.

Szükségesnek és hasznosnak látszik az énektárba új népénekek felvétele is:
l. Egyes témakörökre a SzVU nem ad elegendő vagy megfelelő tételt (például szen

tek, bűnbánat, házasságkötés, dicsőitc5 énekek stb.) ,
2. Széles körben élnek olyan - a SzVU-ban nem szereplő - énekek. melyek fenn

tartását értékük igazolja, de énekeskönyv! támasz nélkül kihalásra vannak ítélve (pél
dául Jézus szenvedéséröl) , Minthogy a központi énektárat nem duzzaszthatjUk fel mér
téktelenül, ezekből az énekekből csak a legjelesebbeket vesszük föl, a többit tájjellegü

.kiegészítő füzetekbe szánjuk. (Ezért ne is keressünk minden közkedvelt éneket az új
énektárban l)
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3. Ahogy a SzVU sok értékes éneket támasztott fel régi gyűjteményekből, így a ko
rábban mell6zött forrásokból is fölelevenítésre érdemes néhány értékes darab.

Milyen forrásokból köztünk ilyen énekeket? Az utolsó ötven év népzenei gyűjtései kö
rtilbelül 10-15 ezer népének-adatot hoztak felszínre, melyek egy része nyomtatásban is
ml'gjelent. A SzVU által kevéssé kiaknázott régi szöveges források gazdag kincstárából
elsősorban legértékesebb gyűjteményünkből, Kájoniéból (kinek arcképe a SzVU orgona
könyvet ékesíti); főként a nagyböjti és a szentekről szóló, tehát hézagpótló részekben
használtuk szívesen, a szövegekhez méltó dallamokat pedig a Domokos Pál Péter és For
ral Magdolna gyűjtéseiből megismert erdélyi néphagyomány Idnál. Néhány tétel a koráb
ban már használt énekgyűjteményekből (például Illyés, Zsasskovszky), leülönösen ha
szövegük is értékes.

Természetesen a most felvett énekek is átdolgozva kerültek a gYűjteménybe: szövegük
átstilizálva, az érthetőség érdekében igazítva, a feltűnő régiességeket kiküszöbölve, tö
mörítve, szükség esetén új sorokkal, strorakkat kiegészítve. (A népi gyakorlatból átvettek
hez kevésbé nyúlturik, hogy ne zavarjuk az élő gyakortatot.) A dallamot egyeztettük az
ellész énektár daüam-rendszerévet, ügyelve arra, hogy az évben csak egyszer előkerülő

tételek lehetőleg ismert dallamot kapjanak.

új kompozíciók. A Bizottság szívesen gazdagítja az énektúrat UJ szövegű és dallamú
énekek felvételével is, ha valóban értékes, gondolatilag és müvészileg egyaránt rnegrelelö,
néphasználatra alkalmas alkotások bukkannak fel. Ezt sokan meg is kívánják a Bizott
ságtól. s igényüknek a katolíkus sajtóban hangot is adtak.

Tudniuk kell azonban bizonyos nehézségekről is. Nyilván nem azt akarjuk, hogy ének
tárunk XX. századi szerzöktöl származó XIX. századi ízlésű tételekkel duzzadjon feJ. De
nem láthattunk még példát arra, hogy hiteles és gazdag katolikus mondanivaló tényleg
korszeru irodalmi-költői nyelven, ugyanakkor népéneklésre alkalmas módon szólaljon meg.
S az is nagy kérdés, Sztravinszkij, Bartók, Webern, Stockhausen századának zenéje ho
gyan alkalmazható tömegéneklésre.

Mindazonáltal a Bizottság nem adja fel a reményt: az elmúlt évben felhivást tett
közzé az Új Emberben alkalmas, új kompozíciók felkutatására. Itt pögzítette a követel
ményeket is: dogmatikai megalapozottságú, gondolati jellegű, közösségí érvényű !írát vár
(mondjuk az ókeresztény himnuszok módján), a korszerű, igényes irodalom és műzene

stflusában és színtjén. ErdekJődéssel várjuk, felbukkannak-e a várva-várt művek? Ha
igen, helyet kapnak az Enektárban. Ha nem, türelemmel kell serkentenünk és irányi
tanunk a hímnológíat munkát, akár hosszú éveken át.

Van azonban egy olyan lehetőség, amely a leghitelesebb forráshoz fordul, s amilcor
látszólag a legősibbet tárj a a hivők elé, a legközelebb kerül korunk irodalmi és zenei
nyelvéhez. Ez: a Szenrírásból való éneklés, a hozzá kapcsolódó ősi énekrnódoje közve
títésével. Az Enektár legmodernebb anyaga e legősibb ének lesz.

Szentírási énekelt. A verses szeriténekek átdolgozása és újak alkotása (amiről eddig
saö volt), voltaképpen egy zsinat előtti, zsinat nélküli énekreformba is belefért volna. A
zsinat azonban azt kívánta, hogy a nép mínéí teljesebben részesüljön a liturgikus mísz
téríumban, s ebbe beleértendő, hogy az énekben kifejeződő liturgikus tartalom is eljus
son az éneklő vagy éneket hallgató néphez. De mít jelent az ének "liturgikus" volta?

Egyesek számára az ének azzal válik liturgikussá, hogy az egész köz össég énekli. Ha
ez így lenne, nem lett volna szükség liturgikus reformra, hiszen eddig is volt közös
ségt énekünk. A döntő kérdés nyilván az lesz: mit énekel ez a közösség, - Mások "
liturgikus jelleget az engedétvezö paragrafusban látják. Holott ez belső tartalmi mínö
ség, melyct a jog védelmez, de nem létesít. - Ismét mások a liturgikus jelleget egyen"
lövé teszik azzal. amit mí a liturgia tartalmának gondolunk, 5 tetszésünk szerint meg
fogalmazunk. Ha így lenne, elég lett volna például a kanon, oráció stb. fordítása helyett
a XIX. századi imakönyvek "miseájtatosságait" liturgikus szövegnek nyilvánítani.

Világosan beszél - zenei tekintetben is - a Liturgikus Konstitúció. Az egyházi ének
nek szánt szövegeknek a katolíkus egyház mondanivalóját kell minél teljesebben közvc
trteníük, Eppen ezért azokat "elsősorban a Szentírásból és a liturgikus forrásokból kell
venni" (121. §,). Figyelemre méltó itt három momentum: 1. Ez a követelmény megerő

síti az egyház kétezer éves énekgyakortatát, amely a liturgia 90 százalékában a SzentírásI
enekeltette. 2. Látjuk, hogy - az ének "liturgikus" jellege nem valami köríös, szabadon
értelmezhető formula, hanem rögzitett repertoárra utal: a ,.liturgikus források" ének
szöveg-anyagara. 3. Ugyanakkor- az "elsősorban" kitétellel más énekelt haszruilat át is el
fogadja, de nem az első helyen!
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Ezután természetesen nem gondolkozhatunk a ".tiltott-kötelező" éles ellentétpárban. A
lehetőségek száma megnőtt, de tartalmilag nem minden lehetőség egyenértékü. Van, ami
az adott viszonyolt közt kíelégítö, ugyanakkor más ajánlatosabb, kívánatosabb, a litur_a
szellemének megfelelőbb.

Ezért a szóba jöhető szöveg-anyagot a Konstitúció tételéhez mérve bizonyos fokoza
tokat állapíthatunk meg: l. A római liturgia mondanívalóját legteljesebben azok az ének
tételek fejezik ki, melyek a többféle változatban élő, lényegében mégis egységes rÓ1lllai
rítus "liturgikus forrásaiban megtalalhatök." - 2. Egyes újabb gy(ijtemények (elsősOrban

a Graduale Simplex) ugyanebből a forrásból merítve, kevesebb és könnyebb tételeket
adnak az egyes ünnepkörökre (például 55 teljes miseformulát az évre). - 3. Témájukban
ugyan e klasszikus repertoárból merítenek, de megfogalmazásban már felhígítva' és korhoz
kötött stílusban a XVI-XIX. század verses pararrázísaí (például "Én nemzetem zsidó né
pem"). - 4. Ezután következnek azok az énekek, meíyek egy-egy ünnep gondolatkllréből

egyes igazságokat kiemelve szabad költeményt adnak a nép ajkára. - 5. Legtávolabb
állnak a "Szentírásból és a liturgikus forrásokból vett" szövegektől a hlttanításban, szent
beszédekben," imairodalomban forgó jámbor gondolatok versbeszedéséből kialakult szenr
énekek, melyek jó 3-4 évszázadon át szélesebb néptömegek tudatába vittetr hiteles, bár
sokszor felszínes gondolatokat vagy érzéseket.

Az utolsó századok énekgyűjteményei zömmel a fenti 4. és 5. csoportból merítenek.
Az örökölt népénelc-stílus lényegében egy liturgiától eltávolodott időszak terméke. A
"mércétől" való távolság tartalmi sajátság, melyet semmiféle jogi művelet nem ellensúlyoz.

A Bizottság tehát úgy látta, hogy a verses népénekek megőrzése mellett meg kell kí
sérelnie egy magyar nyelvú, népénektésre alkalmas szentírási ének-csoport Icialakítását.
Normája az idézett zsinati tétel; míntája pedig a Graduale Simplex volt; nem egyszerű

másotatként, hanem annak nmkctójét betöltve, s az új mísekönyv, az Ordo Cantus Missae,
a Graduale Simplex és a magyar liturgikus hagyományanyagából válogatva.

A gyakorlati kidolgozásnál első tennivaló az egyes időszakok legjellegzetesebb Intrói
tus és Communio szövegeíriek kiválasztása. (Altalában egy formula, hosszabb Időszakok

nál a főtétel mellé később megtanítható, ad libitum tételek; például húsvéti időhöz há
rom, évközi időhöz hét formula).

A szövegezésnét a magyarosság, érthetőség, zenei visszaadásra alkalmas tagoltság volt
az irányító szempont. ugyanakkor mínéí pontosabb fordítást adtunk, hogy a hívek ltib
nkus kultúrája és ének-élménye egymást erősítve fejlődhessék.

A szövegek megszótaltatására nem találhatunk ma sem alkalmasabb zenei anya8ot,
mint ami kezdettől fogva erre szorgátt : a gregoríánumot, Mellette szól nemcsak a zsinati
nyilatkozat (116-117. §), hanem az is, hogy az énekeínetöséget, az egyszerűséget, a szöveg
szelgálatát utolérhetetlentil nemes dallamossággal valósítja meg. Természetesen nem a Li
ber Usualisnak a kórusoje számára írt melízmatíkus daUamait alkalmaztuk, hanem
éppúgy, mínt a római Graduale Simplex - az ősibb, eredetileg is népének-szerepü zso
lozsma-antifonákat. (Egyes bírálók felvilágosítására: tehát nem az Usualis dallamait egy
szerűsítettük - ez sem lenne egyébként vétek -, hanem egy másik, eleve egyszerúlllb
gregorián stílusréteget használtunk fel.)

Mivel ezek a dallamok eredetileg is "dallam-szkémák", malyeket többféle szövegre
alkalmazhattak, nekünk sem kellett egy megadott dallamot hangról hangra követni, hanem a
magyar szövegnek megfelelöen, hajlékonyan kezethettük. AIlmlmazásuk további haszna,
hogy az Énektár kb. 100 szentírási szövegü énektételét alig tíz dallamtípus képes hor
dozni, ami nagy könnyebbség lesz a megtanulásnál.

A népénekszerű formálás és a nyelv-váltásból adódó prozódiai feladatok - áttekintő

anyagismeret és szakszerű zeneszerzői munka esetén - megoldhaténak bizonyulnak.
Az énektárba föl veendő néhány latin nyeívű ének (vö. Konstitúció 54. §) természe

tesen közismert dallamával szerepel.
A liturgiára való nevelés, tanítás szempontjából a misével egyenrangú ha ugyan

nem hatékonyabb - Iskola a zsolozsma (minthogy az egyes énekrészek terjedelmesebben
kibontakozhatnak) . A Vesperás éneklése századokon át mmden magyar templom Isten
tiszteleti rendjének szerves része volt, s az Enektárnak kötelessége etösegítení, hogy .j
ból azzá legyen.

Egyesek szerint a Vesperále nem az énektárba való, hanem külön kiadványba kíván
kozik. Minthogy azonban a zsinat a vasárnapi Vesperást nem választottak kis közösséger
részére tartja fenn, hanem azt kívánja, hogy a templomok közös istentiszteleti életének
rendes része legyen (Konstitúció 100. §), a Népénektárban legalább néhány általánosan
elterjeszthető vecsernyének szerepetníe kell. Más kérdés, hogyaNépénektár után való
han gondoskodni kell majd Vesperáléról és a lamentácIókat, nagy ünnepek virrasztó :iSO
lozsmáit stb. tartalmazó spectálls gyűjteményről.
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Tennészetesen az énekelt népvecsernye nem lehet a Liturgia Horarum közvetlen for
dítása. Annak óriási anyaga, magánimádságra szánt formáj.a, napról napra változó szö
vegeí széles körű énekes gyakorlatba nem vihetők át. A közcsségben énekelt esperás
rendje és anyaga a külröldt . gyakordatban és új énekeskönyvekben sem felel meg a Li
turgia Horarumnak, de tekintetbe veszi annak tanulságait, tükrözi annak szellemét (lásd
például a Gotteslob vecsernyéit) .

A Népénektárba 10-12, ünnepkörökhöz kapcsolódó vesperást sz ánunk, Három zsoltárá
hoz egyetlen, az ünnepi gondolatot legjobban visszaadó antifonát éneklünk, az egyház
himnuszkincséből azt illesztjük be, amely legteljesebben közvetíti az ünnep misztériumait.

A vecsernye rendjét és szövegeít illetően még több tisztázatlan kérdést kell a Bizott
ságnak (az OLT-val egyeztetvej megtárgyalma. Ezek publikálása külön tanulmányt ér
demelne.

Az énekeskönyv, mint egész. Az új Énektár nemcsak szép énekek antológiája
kíván lenni, hanem a keresztény népet liturgiára nevelő, lelkiségét ebbe az
irányba vezetgető kézikönyv. Nemcsak énekanyagával akar beszélni, hanem fel
építésével, organizmusával is, mint könyv-egész.

1. Az énekek elhelyezése, címe tájékoztasson az ének szerepéröl, jellegéről,

tartalmáról, értékéről.

2. Egy-egy részen belül az énekek sorrendjét ne gépies abécé rend, hanem
tartalmi krítériumok határozzák meg.

3. Az énekek szervesen épüljenek be annak a szertartásnak szövegszemel
vényeibe, melyeknél használni kell őket. Úgy kell ilyen esetekben összeszer
kesztení az éneket és a szöveget, hogya hívek a szertartás egész menetét köny
nyen követhessék (címek, magyarázatok, szövegrészek).

4. Az egyes énekek gondolatait, esetleg nehezebb kifejezéseit rövid magya
rázat világítsa meg (rnint például a Szunyogh-Missale bevezetései voltak). Egy
-egy liturgikus napnak vagy időszaknak misztériumait magyarázó rövid általános
bevezetés segitse a részmozzanatokat kifejező énekek megértését.

5. A szerkesztés is segítse elő, hogy a hivő könnyebben tájékozódjék a litur
gia rendjében (például a szentekről szóló énekek kalendáriumi sorban, két-há
rom soros tájékoztatással a szent életéről, az ünnepén felhasználható énekek
ről stb.).

6. Célszerű lenne a híveknek szánt alapvető anyagot egy könyvben kiadni,
az énekreszt kiegészíteni a főímádságokkal, a szentségek liturgiájával, válogatott
zsoltárokkal, írnádságokkal.

Ha egy ilyen összefoglaló kézikönyv (Manuale Catholicum) minden hivő ke
zébe kerülne, ez végre közös nevezőre hozná a magyar katolikusok egyházi alap
kultúráját, élményvilágát, biztosítaná a zsinattól óhajtott liturgia-centrikus ne
velést, összehangolná a ma sokszor egymást keresztező és gyöngítő lelkipásztori
erőfeszítéseket.

Hyen szerepet játszik az anglikánoknál a Common Prayer Book - Hymnal
komplexum, amely tartalmazza a főímádságokat, a szentségek liturgiáját, a szerit
misét az orációkkal és penkopával együtt, a szentelményeket, a teljes zsoltár
könyvet, énekgyűjteményt és rövid katekizmust, jól kezelhető, zsebben elférő

kisalakú könyvben. Ezt minden hivő bérmálási ajándékként kapja.
Hasonló törekvést látunk a Gotteslob című egységes német énekkönyvben.

Az énekeken kívül személyes imádságokat (35 oldal) tartalmaz, közli valamennyi
szentség liturgiáját, beleiktátva az odatartozó énekeket (40 oldal), az egyházi év
énekeit liturgikus környezetben (magyarázatokkal), a rnise teljes szövegét (01'

dináriummal együtt), továbbá minden időszak saját vesperását (összesen 460
oldal), majd igeliturgia, vasárnapí Laudes és Completorium, zsoltárgyűjtemény.

litániák, tematikus ájtatosságok következnek (130 oldal), végül az egyházmegvék
saját énekanyaga. függelékben Invitatorium, latin Completorium stb. (180 oldal).
A llx16x2,8 cm méretű könyv könnyen kezelhető és zsebben hordható.

A Manuale Catholicum jellegű összefoglaló könyvet természetesen kiegészít
hetnék különböző alkalmakhoz, hivőcsoportokhoz stb. szabott specíális kiadványok.

Elvétve hallhattunk olyan aggályokat, hogy az új Népénektár az új anya
got rákényszerítve az énekgvakorlatra, ártani fog az eddigi népéneknek. vagy:
irreális követelményeket támaszt a csekélyebb képzettségű kántorokkal szemben.

132



Valójában ilyenről nincs szó. Mindenekelőtt: az énektár kínálhat lehetőségeket,

adhat tanácsokat, de kötelezővé csak azt teheti, amit egyházi előírások meg
kívánnak. Sokkal inkább számít a jó anyag vonzóerejére, semmint valami kény
szerre.

A régi, közhasználatú anyag megőrzése - mint a fentiekből 'kitűnik - biz
tositva van, néha már talán túlontúl is: értéktelen énekeket is meghagytunk, ha
közkedveltek. A SzVU-ból vagy az élő gyakorlatból átvett tételek az énekha
gyomány folytonosságát szolgálják, lehetövé teszik, hogy főként az idősebb kor
osztály zavartalanul tovább énekelhesse a maga énekeit, támogatást adunk a
falusi templomok énekstilusának.

A mai realitások és szokások tekintetbe vétele azonban nem jelenti azt; hogy
megállunk, hogyegyszerűen továbbörökítjük a meglévőt a XXI. századra. Ha
új énekkönyvet akarunk, nem akadhatunk fenn azon, hogy az nem azonos a
régivel! Mire ez az Énektár átmegy a gyakorlatba, a templomok padjaiban a
mai hittancsoportokból felnőttek fognak ülni! Az Énektár új távlatokat nyit, új
feladatokat hoz magával, túlvezet a mán. Igy tett annak idején a SzVU is. Igy
lépett föl más területen Kodály is pedagógiai eszméivel, s természetesen a köz
gyakorlat átalakításának igényével. Sem a SzVU szerzőí, sem Kodály nem ön
maguka t akarták ezzel előtérbe állítani : alázatos közvetítői voltak egy náluknál
magasabbrendű értéknek. Igy akar bizottságunk is tolmácsolója lenni egyházunk
örök, nundeneket megújítani képes értékeinek.

Az Énektár új utakat is keres; a jövőbe is tekint, egy igazi szakrális ének
kultúrát kíván a magyar egyházban megalapozni. Azokat a "tiszta forrásokat"
akarja megnyitni vagy megtisztítani, melyek egyedül képesek a XX. század
emberének is erőt adni, hogy "magasba emelhesse fejét" (l09. zsoltár). Egyút
tal arra is jó lesz az ősi-új énekanyag. hogy a XVI-XIX. századi népének
-stílussal azonosulni már nem mindíg tudó, de hitelességre vágyódó ifjabb kor
osztályokat is - a fenyegető tévutak helyett - az egyetemes egyház leghite
lesebb forrásai felé tájolja.

Ami az Énektárban új hangütés. az elsősorban ebben a felnövekvő fiatal
ságban (és lelki vezetőiben) keres rezonanciát. E korosztály többsége egyébként
a tegnapi hivő közösség zömét kitevő agrár lakosságnál nagyobb mértékben fog
rendelkezni - technizált munkaköreí és iskolázottaága révén - a könyv hasz
nálatát könnyítő természetes képességekkel is, mint például a könyv kezelésé
hez szükséges manipulációs ügyesség, olvasási készség, kottaismeret. irodalmi
-nyelvi felvevőképesség. Ha a maí hitoktatók könnyű sikerek helyett e mélyebb
re ásó és magasabbra tervező alapozó munkát vállalni fogják, az Énektár (vagy
inkább katolikus kézikönyv) 2~3 évtized múlva liturgikus kultúrával és lelki
érzékenységgel rendelkező közösségek használatában fogja igazán bizonyítani
anyagának értékét.

Az értékes, dogmatikailag, bibliailag többet mondó, "elsőkézből" való anya
gok beiktatásrit ajánlja a holnapi paphiány is. Ahogy egyes vidékeken a pap
nélkül mondott népvecsernye tartotta fönn egy-egy filia liturgikus életét, úgy
döntő jelentősége lehet egy napon annak, ha a hivő megbízható kalauzt, amo
lyan zengő hittankönyvet tart kezében.

Végül a mai gyakorlatra fordítva tekintetünket: az Énektár teljes és több
oldalú anyagából a helyi viszonyok ismeretében kell válogatni, kiegyensúlyozott
gyakorlatot kialakítani. Egyes helyeken elsősorban a jólismert énekek fenntar
tására törekszünk, s csak lassanként adunk hozzá jól kiválasztott új tételeket.
Másutt az adottságole megengedik egy igényesebb alapozó munka azonnali el
kezdéset. Az ismert és az értékes új énekek használatát okosan vegyítve mín
denütt hidat lehet építeni múlt és jövő közé. Erre vonatkozóan az Énektár
módszertani kísérőszövegeí adnak majd részletes eligazítást.

A józan lelkipásztori mértéktartás azonban éppúgy nem lehet kibúvó a jö
vőt építő intenzív munka alól, mint ahogy a lelkipásztori buzgóság sem ment
fel a "scientia" kötelezettségétől (Róm. 10,2). Az Énektár csak akkor éri el cél
ját, ha szöveganyaga (elsősorban bibliai-Iiturgíkus szövegeí) szerves kapcsolatba
kerül a hittannal és a homiliával. A szeritbeszédnek és a hitoktatásnak egyik
legfontosabb célja az istentiszteleten való tudatos és értő részvételre való ne
velés, nemcsak [elszavakkal, buzdításokkal. hanem feldolgozva a liturgia szent
jeleit, szavait.
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