
33 magyar zeneszerző 96 kórusfeldol
gozását gyűjtötte egybe és öltöztette íz
léses formába Arany Sándor, a Genfi
zsoltárok ... című kötet szerkesztéie", A
könnuű. kíséret nélkülí bíciníumtól és
három-néauszólamú. eauszerű korálhar
monízácíótól a kétkoruscs és oraona
kíséretes feldolgozásokíg, a szerénu kis
énekkarok és tuuru, techníkás etnnutesek
iaényeire ecuaránt tekíntettel van. Ak
tuális ökuméníkus munka is eauben:
a vallásukra. felekezetükre különböző

kom'POnisták 67 genfi zsoltárdallamot
vettek témának, Szenczi Molnár Albert
szöveaeire.

A aenti zsoltárok fontos tétel fl. ke
resztérni zsoltározás tÖTténetében. Előt

tük a kereszténu lituraiák másfél év
ezreden át a zsidó templomi és zsina
góaai auakorlatot folutatták tovább: a
különböző funkciók szerínt vagU eau
szólista szabadon áradó. aazdaaon cifrá
zott eZőadásában haLlgatták a zsoltárt.
vaau annak' formulákkal tagolt recitáció
jába kapcsolodott be a nép a maga állan
dó refrénjével, oaau pedig két kórus vál
takozva énekelte a sziroea szabad rítmu
sában a zsoltár kétrészes verseit. pszal
modizáló stílusban, melu rokon Eurá
zsia igen sok népének epikus. sirató és
hasonló ieueaü dallamviláaával (méa
mai népzenékben is feltaláható). Ebbe
a máia tartó auakorlatba illeszkedtek
már a XV. században a népnuelvűés

népies hanavételű kanciók nuomán az
utrechti és amszterdami énekeskönuvek
rímes, strófás zsoltárai, mint populáris
betétek a hivatalos keretbe. A kezde
ményezést intézményes egésszé kere
kitette a reformáció új népiesséaét ho-
zó mozgalmába.n a Soutenlíedekens
(Zsoltárénekecskék) című auűjtemény

(Antwerpen, 1540): 158 dallamra - fő

ként holland népdalokra - alkalmazott
teljes zsoltároskönuv-fordítás, melunek
az ad különleges zenetörténeti fontossá
got, noau a vallásos kontrafaktumok az
egyes dallamok eredeti szövegkezdetét
is megőrízték ad notam-ként. A gyűjte

mény híres háromszólamú, feldolgozása
Clemens non Papa munkája.

Kálvin - akárcsak ezer évvel előtte.

a keleti eguház hímnuszokat kedvelő

praxísával szemben. a szentírási szöve
aek mellett kitartó Róma - a nép éne
ke céljára a zsoltárszövegeknél döntött.
1538-ban már dallamos fordításokkal

kísérletezett. majd Clément Marot köl
tői szövegeit választotta. Annak Cin
quante Pseaumes-jdz Th. Béze egészitette
ki a Psaultíer huauenot néven ismert
énekeskönuvvé (1562). A dallamokat G.
Franc. L. Bourgeois és P. Dagues állítot
ta össze. tálea népdalokat használva fel
hozzá. de Kálvin kívánsáaa szerínt nem
a Souterlíedekens közvetlen kontratak
tum-módszerével. hanem szabadabban
átalakítva azokat, hoau a zsoltárszöveaek
ne hanasúluozott. népdal-reminiszcenciák
hoz kapcsolódjanak.

A aenff zsoltárok hazai tÖTténete
Szenczt Molnár Albert zseniális és bá
mulatosan quors fordításával kezdődött

(Psalteríum Unaaricum. Herborn. 1607).
A hazai kálvinízmus lelkesen fogadta
és terjesztette. de mint éppen az
1848-i Református ~nekeskönuv szerkesz
tője Csomasz Tóth Kálmán meaátlam
tott~ - a dallamok ..nem voltak képesek
beleoldódni népÜnk dallamviZágába. Eb
ben része lehetett és volt is mind a
versek. mind a dallamok szokatlan for
nuíinak".főlea azonban erősen kötött.
nem maquaros ritmusának (sűrű dakti
lusai a maquar népzenében ismeretle
nek. mint BaTtók A magyar népdal-ban
leszÖQezte). Adám Jenő is megjeguzi a
kötet előszavában. noau a zsoltárdalla
mok bevezetésük után eléa hamar már
oldott ritmusban. vaau eauenesen ritmus
nélkül. eauenletesre húzott hanaokon szó
laltak mea a nép száján. A XVIII. szá
zadban az érdemes Maróthy GYÖTa'JJ Deb
recenben helues érzékkel kísérletezett a
többszólamú előadással; valóban: a zsol
tárok európai közismert volta igazában
Goudimel harmonizálásainak köszönhető.

SZázadunk lelkes református eauházi mu
zsikusa, Arokháty Béla, aki a mai rit
musos éneklés mozgalmának kezdemé
nuezője volt. uinumceak: meaérezte. boau
az eredeti mozaástorma igazi konzervá
lója a többszólamú feldogozás: attól le
het várni a ritmikus népi előadás meg
erősödését is.

A szerkesztő lelkes munkáját dicséri,
noa» Kodálu példájára - akinek Arok
háty hívta fel a fíayelmét a aenfi dal
lamok értékeíre - ebben a kötetben
már eaész sor jeles mai szerző ÖTvendez
teti mea kórusainkat a nemes hanavételű

dallamokkal és a zsoltárok patinás ma
quar verseivel. A szép kötet viaasztaló
biztatás az elmúlt nuísfél évtized ea'll
házzenei bizonutalansáaaí és kétsécet
után.

R. B.
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