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ELŐSZÓ
2018-ban múlt száz éve, hogy Ausztria-Magyarország az első világháború
után több kisebb államra hullott szét. Ezt követően az utódállamokban,
kiváltképp az 1945 utáni évtizedekben, az egyházzenei képzés fokozatosan kikerült az egyház fennhatósága alól. A kántorok működésének, a
liturgián és más, liturgián kívüli szakrális eseményen való részvételüknek
a megfigyeléséhez, kutatásához elengedhetetlen az illető kultúrtörténeti és történelmi háttér ismerete. A mindenkori „kántor” megnevezés
az Osztrák-Magyar Monarchiában azokra a mindkét nemhez tartozó
személyekre vonatkozott, akik egyházzenei szolgálatot láttak el: orgonáltak, énekvezérek és karvezetők voltak. Működésük, liturgikus-zenei
munkájuk, valamint a társadalomban betöltött szerepük nagymértékben
függött az illető térség politikai-egyházi helyzetétől, ahol szolgálatban
voltak. A hajdani katolikus és protestáns kántortanítói rendszer gyökerei
nagyon eltérő mértékben és módon éltek tovább az utódállamok oktatási
rendszerében.
A Nemzetközi Himnológiai Társaság (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Hymnologie – IAH) és a zentai székhelyű Cor Jesu Alapítvány
szervezésében 2018. aug. 17–19. között első alkalommal került sor regionális himnológiai konferenciára a délkelet-európai térségben, Egyházzene
és kántorképzés az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban. Egyházi
hagyomány, társadalmi-zenei örökség, perspektívák címmel. A konferenciának a szabadkai Augustinianum adott otthont. A résztvevők hét különböző
országból érkeztek. A tizenegy előadás, melyeknek szövege kétnyelvű kötetünkben most közlésre kerül, a múlt, jelen és jövő egyházzenei ütközőzónáinak érintésével a himnológia több alterületére kalauzolja az olvasót.
A konferencia előadásai az alábbi témakörökhöz illeszkedtek: kántorképzés
(oktatási formák, motiváció, módszertan, oktatási segédanyagok); kántortanítók, tanítók és kántorok (életutak, improvizációs készségek, kreativitás,
működési területek, alkotói tevékenység, különböző szolgálati formák,
fejlődés stb.); énekeskönyv tegnap és ma (felépítés, gyakorlatba ültetés,
szerkesztői munkakör); nyomtatott és kéziratos források (orgonakíséretek,
gyülekezeti énekeskönyvek, kántorkönyvek stb.). A konferencia ideje alatt
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a résztvevők számára himnológiai kiállítást és könyvbörzét szerveztünk.
Augusztus 18-án a szabadkai Szent Teréz székesegyházban a hagyományos
Szent István-napi püspöki nagymise egyházzenei repertoárja és a konferencia méltó, felemelő módon fonódtak össze. Többek között felhangzott a
bánsági zeneszerző, Carl Wusching zenekari miséje is, melynek ez volt a
szabadkai ősbemutatója.
A konferencia záró kerekasztal-beszélgetésekor merült fel a gondolata
egy délkelet-európai himnológiai periodika indításának, melyet nem csak
himnológusok zártkörű fórumaként fogalmaztunk meg, hanem az itt helyet
kapó írások szélesebb olvasóközönséghez is szólnának. Ezek az egyébként
fiatal himnológiai munkák egyrészt reflektálnának közös történeti és kulturális örökségünkre, másrészt nyitnának a nagyobb lélegzetű, szisztematikus
kutatások felé is.
A most induló Délvidéki Himnológiai Füzetek első kötetét tartja most
kezében az Olvasó. Köszönet illesse ezért Gondi Martinát, a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, aki az ötletünket, valamint jelen
kötetünk megjelenését is teljes mértékben támogatta.
Konferenciánk megvalósulását támogatták továbbá:
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie – IAH, Cor Jesu
Alapítvány ( Zenta), Augustinianum, Vajdasági Pax Romana, Trifkesoft
D.O.O. Senta, Mag. Paskó Csaba regenschori, Msgr. Miocs József, ft. Fazekas
Ferenc topolyai plébános, ft. Bankó Nándor zentai plébános; zenészeink:
a Cor Jesu-, Pro Musica kamarakórusok, szólistáink és a zenekar tagjai.
Köszönjük fentebbi személyeknek és szervezeteknek, valamint mindazoknak a hozzájárulását, akiknek mindenkori szívügye a színvonalas
egyházzene támogatása.
A szervezők nevében,
Miklós Réka
Zenta, 2020. aug. 19.
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VORWORT
2018 sind hundert Jahre vergangen, dass Österreich-Ungarn in Folge des
Ersten Weltkrieges in mehrere kleinere Staaten zerfiel. Unmittelbar nach
1918 und noch mehr in den Jahrzehnten nach 1945 haben die Nachfolgestaaten die kirchenmusikalische Ausbildung den Händen der Kirche entwunden und an sich gerissen. Das Wirken der Kantoren, ihre Teilnahme
an der Liturgie und an anderen sakralen Veranstaltungen außerhalb der
Liturgie können nur im kulturgeschichtlichen-historischen Umfeld betrachtet werden. Personen beiderlei Geschlechts, die in Österreich-Ungarn
die kirchenmusikalischen Dienste ausgeübt haben (auch Organisten und
Chorleiter), wurden allgemein als „Kantoren” bezeichnet. Ihre liturgischmusikalische Tätigkeit sowie ihre gesellschaftliche Rolle hängt stark mit
den kulturgeschichtlichen und politisch-kirchlichen Umständen der
jeweiligen Region zusammen, wo sie eingestellt waren. Die Wurzeln des
ehemaligen Kantorenlehrerschulsystems der katholischen und protestantischen Kirchen in der Habsburgermonarchie sind im heutigen Schulsystem
der Nachfolgestaaten in sehr unterschiedlicher Ausprägung auffindbar.
Die erste südosteuropäische IAH-Regionaltagung für Hymnologie mit
dem Titel Kirchenmusik und Kantorenausbildung in den Nachfolgestaaten
Österreich-Ungarns. Kirchliche Traditionen, gesellschaftlich-musikalisches
Erbe und Perspektive, organisiert von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Hymnologie e. V. und der Cor Jesu Stiftung in Senta fand in
Augustinianum in Subotica (ehemalige Mariatheresiopel) vom 17.–19.
August 2018 statt. Elf Vorträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
sieben Ländern beschäftigten sich mit mehreren thematischen Bereichen
der Hymnologie und boten somit einen Überblick über das kirchenmusikalische Spannungsfeld zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Es wurden folgenden Haupttangenten berührt: Kantorenausbildung (Studienformen, Motivation, Methoden, Unterrichtsmaterialen), Kantorlehrer,
Lehrer und Kantoren (Lebenswege, Improvisation, Kreativität, Tätigkeitsfelder, Werke des persönlichen Schaffens, Berufsformen, Entwicklung), Gesangbuch gestern und heute (Aufbau, Praxis und Redaktionsarbeiten) sowie
gedruckte und handgeschriebene Quellen (Orgelbücher, Kantorenbücher
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Vorwort

usw.). Die Tagung bot auch eine hymnologische Ausstellung und eine
Bücherbörse. Am 18. August nahmen die Vortragende am Pontifikalamt
in der Kathedrale Hl. Theresia von Àvila teil, wo u. a. eine Orchestermesse
des Banater Kirchenmusikers Carl Wusching uraufgeführt wurde.
Dank der jungen hymnologischen Forschung wurden die erste Schritte
einer Wiederentdeckung und Neubelebung des gemeinsamen kulturgeschichtlich-historischen Erbes der ehemaligen Habsburgermonarchie im
Hinblick auf die Kirchenmusik und das kirchenmusikalische Ausbildungssystems gemacht. Tatsächlich sind Änderungen über lange Zeiträume und
Besonderheiten der mehr- oder minderheitlichen Ethnien und Kirchen in
den jeweiligen Regionen zu erkennen. Dabei wurde das überlieferte Repertoire im unterschiedlichen Ausmaße bewahrt und gepflegt. Ohne diese
Faktoren zu berücksichtigen, scheint es oft schwierig, im Spannungsfeld
der ehemaligen Habsburgermonarchie und der postkommunistischen
Gegenwart eine neue Perspektive für die zukünftige Kantorenausbildung
in den Nachfolgestaaten anzubieten.
Im Geleitwort möchten wir besonders dem Verlag des Ungarischen
Kulturinstituts aus der Wojwodina und seiner Direktorin Frau Martina
Gondi für die großzügige Unterstützung bei der Verwirklichung dieses
zweisprachigen Konferenzbandes als erste Frucht unserer internationalen
hymnologischen Plattform danken.
Dank gebührt allen Organisationen und Privatpersonen, die finanziell
und persönlich dazu beigetragen haben, dass die Tagung in Subotica mit
ihrem reichen Programm und ihrer gelungenen Gestaltung verwirklicht
werden konnte. Hierzu möchten wir Folgende nennen: Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V., Cor Jesu Stiftung (Senta),
Augustinianum (Subotica), Pax Romana (Wojwodina), Trifkesoft D.O.O.
(Senta), Mag. Csaba Paskó regenschori, Msgr. József Miocs, Pf. Ferenc
Fazekas (Batschka Topola), Pf. Nándor Bankó (Senta); die Chöre Cor Jesu
(Senta) und Pro Musica (Subotica) sowie alle Musikerinnen und Musiker,
denen die Pflege der Kirchenmusik am Herzen liegt.
Im Namen der Organisation,
Réka Miklós
Senta, am 19. August 2020

■
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ÚJ HATÁROK, RÉGI ÉNEKEK? A DUNAMENTI SVÁBOK
EGYHÁZZENÉJE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Esettanulmány: Bácska
Franz Metz (München/Németország)

1. Bevezetés
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával Európa délkeleti részében
új nemzetállamok jöttek létre. Ebből kifolyólag megváltoztak mind az
egyházi struktúrák, mind az etnikai, valamint felekezeti arányok. A Nagy
Háború következményei hallható nyomokat hagytak a dunamenti svábok
egyházzenéjén is.
Ami 200 év alatt kibontakozott, 1918 után gyakorlatilag szétesett, darabokra szakadt. A különböző állami hatáskörökbe került németajkú katolikus lakosságnak ezután másképpen kellett gondot viselnie a kulturális
identitására. Visszatekintve elmondható, hogy a dunamenti német egyházzene legvirágzóbb korszaka ért véget 1914-ben. Délmagyarországon a 18.
és 19. században telepedtek le azok a német egyházzenészek, kántorok, tanítók, zeneszerzők, orgona- és hangszerkészítők, akik hazájukból magukkal
hozták mindazt a tudást és tapasztalatot, amelyet Prága, Bécs, Lipcse vagy
Regensburg zenei intézményeiben sajátítottak el. A magyar, román vagy
délszláv népekkel való együttélés gyümölcsözőnek bizonyult a zenében is,
a kölcsönhatások minden oldalon érezhetőek voltak.
1914-ig a kántortanító személyében az általában vidéki településeken is
egy számottevően fontos hivatás honosodott meg, amely nélkül elképzelhetetlen lett volna a németség zenei élete. Ez a személy a templomi orgonálás
szolgálatán kívül szintúgy felelősséggel tartozott az ifjúság zenei neveléséért
és a felnőtt lakosság zenei továbbképzéséért. Ez a gyakorlatban a különböző
ének- és dalegyletek, valamint fúvószenekarok vezetését jelentette. A 19.
században megjelent számos énekeskönyvet ugyancsak a kántorok adták ki.
Az 1914–1918 közötti időszak a zenei fejlődés megtorpanását hozta
magával. A dalárdák többsége a tagok hadiszolgálata miatt kénytelen volt
beszüntetni működését; nem telt el pár hónap s már a háborúban elesettek-
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nek szóltak a halotti misék és vecsernyék. Számos búcsúztató, gyászének,
halotti kórusok és gyászinduló maradt fent. A túlnyomórészt német települések központjaiban található világháborús emlékművek, a hősi halottak
névsorával ellátott emléktáblák – melyek majdnem minden templomban
helyet kaptak –, a Nagy háború gyötrelmeinek fennmaradt bizonyítékai.
Még az első világháború előtt tervben volt egy egységes magyarországi
énekeskönyv kiadása, de ez már nem valósulhatott meg. 1919 után új német
énekeskönyveket adtak ki Magyarországon, Jugoszláviában és Romániában,
ezek a „vasfüggöny” 1989-es megszűnéséig voltak használatban. A magyar
befolyás megszűntével a már meghonosodott szokások mégis továbbéltek.
Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy miközben az egyházzenében minden
megváltozott, mégse történt semmilyen változás. A trianoni békeszerződés után újonnan létrejött püspökségekben megpróbálták az egyházzenét
újjászervezni.
Legfőképpen a csanádi és kalocsai egyházmegyék szenvedtek súlyos
veszteségeket: a csanádi három új püspökségként oszlott szét három állam
területére, de a régi kalocsai egyházmegyét is felosztották. Ez az előnytelen
körülményrendszer az egyházzenére is rányomta a bélyegét.
1919 után – mintegy utolsó fellobbanásként – rövid ideig még felélénkült a német egyházi ének, ám a második világháborúval bekövetkezett
a nagy hanyatlás. Az elmúlt években Szerbiából olyan dokumentumok,
gyűjtemények kerültek elő, melyek e kultúrtérség egyházzenéjét különösen
előnyös megvilágításba helyezik.
2. Az első világháború előtti egyházi ének
A 19. századdal kezdetét vette vidéken a templomi kórusok alapítása. Ezek
élén általában a (kántor-) tanító állt, aki egyházi énekeket dolgozott át
karénekekké, valamint zenekari kísérettel látta el őket. Az iskolai éneklést
és hangszeren való muzsikálást összekapcsolta a templomi kórusénekléssel
és muzsikálással, megteremtve ily módon annak a feltételét, hogy egységes, nyomtatott énekeskönyv nélkül is fennmaradhasson a hagyományos
egyházi ének. A kántortanító a település kulturális vezéralakjává lépett
elő, aki a közösségben ébren tartotta a hagyományok és a hitélet ápolásának a lelkületét.
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Az egyházzene azonban gyakran függött az illető közösség anyagi helyzetétől; erre való tekintettel az egyházzenei élet igaz pártolóinak legtöbbször
a földbirtokosok bizonyultak.
A pécsi egyházmegyében 1848-ban látott napvilágot Öffentliche Andachtsübungen im Fünfkirchner Bistume címmel annak a papi kézikönyvnek
a második kiadása, melyet joggal tarthatunk a legkorábbi egyházmegyei
ima- és énekeskönyvnek. Ez egy 132 oldalnyi terjedelmű imarészt és 73
német éneket tartalmaz kottaírás nélkül, és a pécsi Líceumi Könyvnyomdában adták ki.1
Josef Streicher németbólyi plébános 1896-ban adta ki 10.000 példányban
a Der Schutzengel című ima- és énekeskönyv harmadik, javított kiadását
az ifjúság számára. Ez 124 oldalnyi imarészt és kottaírás nélküli énekeket
tartalmazott. 66 német, 25 magyar, valamint egy latin nyelvű ének kapott
itt helyet, így a többnyelvű gyülekezetek is használták, nem csak az ifjúság,
hanem a felnőttek is.
1888-ban Nagyszebenben az erdélyi német katolikus gyülekezetek saját énekeskönyvet adtak ki, melynek bővített és javított kiadása 1926-ban
jelent meg.
Bánság területén is számos gyülekezet rendelkezett saját énekeskönyvekkel, melyek saját énekeket is tartalmaztak, többek közt Josef Gabriel
parasztköltő és Johann Weber szépfalusi kántortanító szerzeményeit.
A Kalocsai Érsekséghez tartozó Bácskában a Turnowsky kántortanítóféle énekeskönyvet, valamint egy meg nem nevezett plébános Kirchliche
Gesänge című könyvét használták. 1897-ben Léh Jakab megjelentette a
Jubilate Deo című énekeskönyvet.
Nyugati részen, a győri egyházmegye területén Remigius Stachovich
bencés páter Katholische Gebet- und Gesangbuch für Kirche und Haus című,
1868-as bécsi énekeskönyve terjedt el, melynek énekeit Stachovich Simor
János győri püspök kezdeményezésére a mosoni síkság egész területén
énekelt repertoárból gyűjtötte össze. A szombathelyi egyházmegyében
Baumgartner máriafalvi plébános kezdeményezte egy énekeskönyv kiadását,
mely Der hl. Gesang beim Gottesdienste címmel Szombathelyen jelent meg.
1

Bäumker, Wilhelm – Gotzen, Josef, Das katholische deutsche Kirchenlied
in seinen Singweisen [A német katolikus egyházi ének előadásmódja],
Freiburg, IV, é. n., 359.
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3. Az egyházi ének megújulása
X. Pius pápa 1903-as Motu propriója nyomán az egyházzenei stílus
alapvetően megváltozott, így a német egyházi ének megújítása is felmerült. Magyarországon neves egyházzenészek munkálkodtak ez ügyben,
mint pl. Kersch Ferenc nagyváradi és esztergomi székesegyházi karnagy,
Tornyay-Tränkel Ferenc szatmári székesegyházi karnagy, valamint Járosy
Dezső temesvári székesegyházi karnagy, a budapesti Zeneakadémia
tanára. A magyarországi megújulás a regensburgi Franz Witt neve által
fémjelzett Cecília-mozgalomhoz csatlakozva, a gregorián ének fontossága
mellett szállt síkra. Az egyházzene még a tanítóképzőkön is észlelhetően
fontosabb lett: az orgonajáték mellett kezdetét vette az összhangzattan
és az énekkíséret oktatása.2
Nagy érdeme volt ebben Josef Schober kántortanítónak és énekszerzőnek, aki 1879-ben jelentette meg a Trauerlieder und Abschiedslieder bei
Begräbnissen című gyűjteményt Pécsett. Noha ezzel a kántorok várva-várt
óhajának tett eleget, a 19. század pietizmusával való szakítás még nem következett be.3 1905-ben, a budapesti Dvorzsák kiadónál jelent meg Josef
Schober Zwölf Lieder zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria című, Máriaénekekből álló gyűjteménye, énekhangra és orgonakíséretre. Az énekek
szöveg- és dalszerzője maga Schober, „a pécsi egyházmegyei Gödre plébániai
iskolájának tanítója és énekese”. A gyűjtemény legismertebb darabja a Mit
frohem Herzen will ich singen kezdetű ének, amely meghódította a hívők
szívét. Ezt az éneket még napjainkban is, Bánságban és a Bácskában egyaránt
szívesen énekelik, valamint a burgenlandi (őrvidéki) énekeskönyvben is
helyet kapott.
A nyugatmagyarországi Őrvidéken a 20. század elején a következő egységes énekeskönyvet használták: Gebetbuch und vollständiger kirchlicher Liederkranz für die Katholiken jeden Standes („Gesammelt und zusammengestellt
und Jesu Christo, dem guten Hirten, als Huldigung zur Jahrhundertwende
2

3

Greszl, Franz, Der deutsche katholische Kirchengesang in den Ländern
der hl. Stephanskrone [A német katolikus egyházi ének a Szent Korona
országaiban], Unsere Post, 1967. december.
Tafferner, Anton, Josef Schober, in: Gerhardsbote, Stuttgart, é. n.,
április 12.
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gewidmet von August Reuter, Lehrer i. R., Mörbisch am Neusiedlersee. Mit
oberhirtlicher Genehmigung. Druck und Verlag: D. Horváth, Neusiedl am See.
Melodienbuch dazu von Franz Berghofer auch in diesem Verlag zu haben”).
Az énekeskönyv 114 oldalnyi terjedelemben tartalmazza az Őrvidék
déli részének az énekes repertoárját: „Gebräuchlichste Kirchenlieder des
südlichen Burgenlandes, zur Ergänzung des vom Herrn Schulleiter August
Reuter zusammengestellten Gebetbuches und vollständigen Liederkranzes.
Gesammelt von Julius Lantos, Oberlehrer in Großpetersdorf, Burgenland.”
Az énekeskönyv August Reuter 22 miseénekén kívül tartalmaz még tízet,
melyeket Julius Lantos kapcsolt hozzá. Franz Berghofer, aki nem csak
orgonakíséreteket, hanem énekeket is szerzett, betoldott még két saját
éneket Őrvidék védőszentjének, Szent Mártonnak a tiszteletére, valamint
egy harangszentelési éneket.
Az 1930-as években Johann Ettinger, a Szatmár melletti Szinfalu plébánosa énekeskönyvet adott ki a szatmári svábok használatára, melynek csak
szöveges változata ismert. Az imarész Ettingernél teljességgel azt a Pius
Parsch-féle liturgikus megújulási mozgalmat követi, mely a klosterneuburgi
ágostonosoktól indult 1920 után.4

4. A dunamenti sváb egyházi ének recepciója
a Német Birodalomban 1914-ig
A levelezés, melyet Wilhelm Bäumker plébános és egyházi ének-kutató
folytatott a magyar püspökségek papjaival és egyházzenészeivel a 19.
század végén, fontos adatokkal szolgál a délkelet-európai német katolikus
egyházi éneknek a hajdani Német Birodalomban történő recepcióját
illetően. Bäumker himnológiai kötetekben világot látott állításai és végkövetkeztetései nem alapulnak objektív kutatásokon. Ugyanakkor meg
kell említenünk, hogy 1890 körül a sváb értelmiség és egyházi méltóságok
soraiban a magyarosítás már érvényben volt. Ez azt is jelenti, hogy azok
a források, melyeket Bäumker kutatásaihoz felhasznált, kifejezetten hi4

Az énekeket Stefan Jackel kántor gyűjtötte. Az énekeskönyvben helyet
kapott a Merk auf mein Christ című házassági ének is.
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ányosak voltak, nem tükrözték hűen a valóságot, ami a német katolikus
gyülekezeteket egyenként is jellemezte.
1897-ben Wilhelm Bäumker – az Aacheni püspökségben található
Rurich plébánosa – egy levéllel fordult a Pécsi Püspökséghez:5 Ehhez az
íráshoz Bäumker Philippus Krementz bíboros, kölni érsek ajánlólevelét is
csatolta. 1897. július 26-án Dobszay pécsi vikárius átadta mindkét levelet
a további intézkedések végett Ignaz Glattnak, a püspöki énekiskola tanárának, valamint Josef Streicher németbólyi plébánosnak. Mindketten azon a
véleményen voltak, hogy a német egyházi ének a 18. században szokásban
volt. Bár egységes énekeskönyv nem létezett, 1848-ban kiadtak egy énekeskönyvet Öffentliche Andachten im Bistum Fünfkirchen címmel. Ignaz Glatt
1897. augusztus 9-én keltezett levelében így ír: „Mivel az énekek szerzője
az elmúlt századok énekeit már összegyűjtötte, ezt a gyűjteményt mi már
nem tudjuk bővíteni.” Hozzáteszi továbbá:
„Amennyire gyermekkoromból és lelkészi munkám idejéből emlékszem, úgy tudom, hogy kántoraink gyakran egymás énekgyűjteményeit másolták, arra való tekintet nélkül, hogy kik az énekek
szerzői, vagy ezek éppenséggel milyen gyűjteményekből származnak.
Tény, hogy a német településeken német ének szól a misén, a délutáni istentiszteleteken és a körmeneteken. Nem tudok arról, hogy
létezne egy, a Püspöki Hivatal által előírt német énekeskönyv. Az
sem ismert számomra, hogy létezne rendelet a német népénekről,
bár ez a jövőre nézve hasznos lehet. Ha kántorok fordultak hozzám
ilyen ügyben, rendszerint Josef Mohr Cantate, Lasset uns beten és
Nickel Begräbnisgesänge (Temetési énekek) könyveit ajánlottam.
Ezek annyira általánosan elterjedt énekeskönyvek, hogy bizonyára
a Szerző is jól ismeri őket.”

5

Dr. Franz Galambos-Göller, Gebet- und Gesangbücher im Bistum
Fünfkirchen in Verbindung mit der neuesten Ausgabe „Volk vor Gott –
Rosengarten der ewigen Lieb” – az 1996. szept. 2-án, Passauban tartott papi
találkozó előadásának kézirata. Köszönettel tartozom msgr. dr. GalambosGöller pécsi kanonok úrnak, hogy a kéziratot rendelkezésemre bocsátotta.
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Josef Streicher plébános 1897. szept. 1-jén küldte el magyar és német
nyelvű szakvéleményét a püspökségre. A hivatal érdemben válaszolt:
Kelt. Pécsett, 1897. szept. 9-én
Ft. dr. W. Bäumker plébánosnak
Rurich
Méltóságod kérdéseire, melyekkel folyó év júl. 9-én folyamodott a
hivatalhoz, a következő válaszokkal szolgálhatok:
1. A német egyházi éneklés püspökségünkben sajnálatos módon
nem volt szabályozva. Az énekeskönyvek a kántorok és tanítók
magánjellegű szakvéleményét tükrözték. A kántorok énekeskönyveiket nagy valószínűséggel Ausztriából hozták; többnyire
csak kézzel írott példányokat használtak, melyekbe különböző
énekeskönyvekből írták át a megfelelő énekeket.
2. Püspökségünkben mindig szólt a német népének, legyen az mise
vagy ájtatosság, minekutána a német népesség leginkább Fulda
környékéről vándorolt ide. Ez általánosságban a 18. század elején,
a török elűzése után időkben ment végbe.
3. Püspökségünkben 1848-ban adták ki az Öffentliche Andachtsübungen im Fünfkirchner Bisthume című énekeskönyvet, mely
ájtatosságok mellett tartalmazza a szokásos énekeket is. Ott
van ez a könyv minden német templomban, a népnek azonban
nincsen példánya belőle; ezennel egy példányt küldök Önnek
csatolva.
4. A Püspöki Hivatal nem jelentetett meg német egyházi énekről
szóló rendeletet.
5. Csatolom továbbá Josef Streicher plébános ima- és énekeskönyvét, aki püspökségünkben szolgál.

Isten áldása legyen érdekfeszítő munkáján,
maradok,
(aláírás)
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5. Fellerer és a délkelet-európai németek egyházi éneke
az első világháború előtt és után 6
Fellerer Das deutsche Kirchenlied im Ausland című könyvének már az
első mondata rávilágít a problémára, miszerint: „A német egyházi ének
kutatása során mindenféle szakmunkák hiányoznak, melyek megválaszolhatnák az egyesével felmerülő kérdéseket.” Ha a tárgyalt időpontban
(1933) hangsúlyosabb volt a külföldi német kultúra kutatása – már csak
politikai okokból kifolyólag is –, ugyanakkor számolni kell a kielégítő
források hiányával.7 Karl Gustav Fellerer (1902–1984) kénytelen volt
kutatásait az akkori, számára hozzáférhető forrásokra alapozni, melyek
– noha nagyvonalakban átfogó képet adtak a külföldi német egyházi
énekről – mellőzték a részletességbe menő leírásokat, és nem nyújtottak
eléggé megbízható adatokat. Még ha korának német olvasói érdekességeket olvashattak az afrikai, amerikai és ázsiai német egyházi énekről, az
európai szomszédos területekről jövő információk szűkösek voltak és sok
esetben nem tükrözték hűen a valóságot.
Ismert tény a német zenekutatás korábbi időszakából és a Fellerer után
következő évizedek zenekutatását úgyszintén az jellemzi majd, hogy az
általa kiváltott hatás kerül inkább előtérbe, mint maga a felfedezés. A német egyházi ének művelése külföldön emberek millióinak az ügye. Ám e
témában egy tudományos alapú, objektív kutatás mind a mai napig hiányzik.
A zenei kutatás e szegmensére – már csak a külföldi német kultúra politikai
6

7

Metz, Franz, „Das Kirchenlied der Deutschen im südosteuropäischen
Ausland in den Forschungen von Karl Gustav Fellerer.”, Das Kirchenlied
der Donauschwaben. Eine Dokumentation des Kirchenliedes der deutschen
Katholiken Südosteuropas [A dunamenti svábok egyházi éneke. DélkeletEurópa katolikus német egyházi ének-dokumentációja], München 2008,
164–170.
Fellerer, Karl Gustav, Das deutsche Kirchenlied im Ausland [A német
egyházi ének külföldön], in: Georg Schreiber (szerk.), Deutschtum im
Ausland. Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur,
Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Auslandkunde [A külhoni
németség. Tanulmányok a külföldön élő németségről és a külföldi német
kultúráról], (59–60) 1935, Münster in Westfalen.
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kihangsúlyozottsága folytán is – még a nemzetiszocialista időkben sem
voltak tekintettel.
Fellerernek mégis sikerült a még 1933 előtt megjelentetett munkájában
rávilágítani az egyházi ének kutatásának egyes új aspektusaira, valamint
némiképp revideálnia Wilhelm Bäumkernek még a 20. század elején rögzített kijelentéseit.
Fellerer himnológiai munkájának másik aspektusa felekezeti jellegű.
Noha a határon kívüli német evangélikus egyházi ének kutatása már a 19.
században bőséges anyaggal rendelkezett, a katolikus német egyházi énekről ugyanezt már nem lehetett elmondani. Különösen a délkelet-európai
német katolikus népességet érintően mutatkoztak hiányosságok, amelyek a
kielégítő források hiányából adódtak. Ez főként a német katolikus egyházi
ének téves megítélésében rejlett a történelmi Magyarország területén a 19.
században, tehát azokban az időkben, mikor már egy erőteljes magyarosító
hullám szelte át az országot. Ebben a megítélésben a katolikus egyház is
vezérszerepet játszott. Számos bánsági és bácskai faluban, a „sváb Törökországban” vagy a budai hegyvidéken, a német énekeket mindezek ellenére
tovább énekelték. Csakhogy ezeket az egyházi vezetőségek sok esetben
figyelmen kívül hagyták. 1919-ben még Járosy Dezső temesvári regenschori
és muzikológus is így nyilatkozott: „A [bánsági] német népnek nincsenek
énekei, s ha mégis, az a kevés, mely sajátja volt, már feledésbe merült.” Járosy
éppenséggel kora egyik legjelentősebb zenetudósa volt, maga Fellerer is
felhasználta munkájához a tőle kapott információkat. Ma tudjuk, hogy
Járosy e kijelentése téves volt.
A délkelet-európai katolikus németség énekeskönyveinek fejlődése azt
a mintát követi, melyet Fellerer is bemutat a könyvében: időbeni stílusátalakulás, különböző német és külföldi német énekváltozatok közti öszszekapcsolódások, variánsok kialakulása, új, külföldi német szerzemények,
helyhez kötött repertoár, stb.
Fellerernek Magyarország vagy Románia regionális sajátosságait nem
mindig sikerült hűen visszaadnia, továbbá egyes kultúrpolitikai jellegű
adatok nem megbízható forrásokból származtak. Ennek ellenére számos
esetben mégis sikerült az Európa délkeleti részében élő, „vendéglátó” – magyarok, románok és a délszláv-népek közös jellemzőit taglalnia, valamint
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világosan bemutatnia az ide kapcsolódó kölcsönhatásokat. A szerző, kitérve
a regionális sajátosságokra, országokra bontva röviden vázolta a német
telepesedés vagy gyarmatosítás folyamatát. Az olvasó így Bánság, Erdély,
Bácska, Szatmár, Besszarábia vagy Bukovina jellemzőinek egy-egy részletével gazdagodhatott. Fellerer a „dunamenti svábok” helyett a „bánsági svábok” vagy „szatmári svábok” kifejezéseket használta. A legnagyobb német
telepes terület Magyarországon az első világháború után Pécs környékén
maradt. Bánságot és Bácskát nagyobbrészt a szomszédos Jugoszlávia és
Románia között osztották fel.
A Bánság fejezetben Fellerer néhány adatot közöl a német katolikusok
betelepítéséről a délnémet területekről, de nem tesz említést az első világháború utáni területi felosztásokról, noha a Csanádi egyházmegye az addigi,
majdnem ezerévnyi fennállás után három felé szakadt, s ezzel a bánsági
németek egyházzenei élete is nagymértékben megváltozott. Fellerer így
ír: „A bánsági németek énekes kedve és a hitélet lankadóban van. Újabban
mindinkább a német népdal jut érvényre, ennek hagyományát állandó
jelleggel fenntartják.” Ez a kijelentés már önmagában két ellentmondást
hordoz és téves információkon alapszik. Ám az ezt követő német énekeskönyveknek a felsorolása, amelyeket a Bánságban használtak, hasznosnak
bizonyul. Megemlít továbbá néhány bánsági éneket is:
Német egyházi énekeket szerzett a Bánságban Josef Gabriel mercyfalvi parasztköltő, Johann Weber szépfalusi tanító, Schönweitz,
Járosy és mások. Különleges ünnepekre, mint pl. Nepomuki Szent
Jánosnak és Szent Flóriánnak, Bánság patrónusainak, vagy Szent
Borbálának, a bányászok védőszentjének ünnepeire új énekeket,
litániákat költöttek. A máriaradnai búcsújárásokra a temesvári
szalvatoriánusok külön énekeskönyvet adtak ki.

Az egyházmegye által előírt énekeskönyv bevezetése előtt Resicán az
1880-ban megjelent Kirchenlieder zum Gebrauch für den täglichen und
sonntäglichen Gottesdienst der Schuljugend című énekeskönyv volt használatban, amelyet L. Mottl orgonista és kántor, valamint a resicai polgári
népiskola tanítója szerkesztett. Továbbá használták Joseph Misenko csanádi
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egyházmegyés pap római-katolikus egyházi ének-gyűjteményét, amelyet
1904-ben Resicán adtak ki.
Érdekes a tény, hogy Fellerer Josef Gabrielt, a mercyfalvi parasztköltőt
egyházi énekek szerzőjének mondja – ezt még nem sikerült bizonyítanunk.
A többiek, akiket megemlít (Weber, Schönweitz, Járosy), valóban rendhagyó érdemeket szereztek a bánsági egyházzene területén.
Fellerer említi a Bánságban végbemenő magyarosítás problematikáját,
melynek a 19. század végére már érezhető volt a hatása. Az Országos Magyar
Cecília Egyesület megbízásából Járosy Dezső, temesvári- és Buchner-Bánáti
Antal, esztergomi székesegyházi karnagyok még 1914 előtt egy egységes
énekeskönyv kiadásán fáradoztak, erre az első világháború miatt azonban
már nem kerülhetett sor.
Fellerer példának a Heilig, heilig, heilig című szentségkitételi éneket
hozza fel, mely különböző gyülekezetekben külön variánsokkal maradt
fenn. Ezt az éneket a Bánságban a német mellett még magyarul, románul
és szlovákul is énekelik. Az egyházzenészek és tanítók iskolázásának döntő
jelentősége van s ennek során Zsasskovszky Ferenc és Endre Énekkönyvét
használják. Ez a könyv többek között német énekeket is tartalmaz. Fellerer
1933-ban úgy véli, hogy az átvett magyar, németre lefordított egyházi
énekek lassan kikopnak a gyakorlatból. Ez a feltételezése könnyen megcáfolható, akár a magyar Ehre sei kezdetű karácsonyi énekkel, mely Konrad
Kernweisz ordinárius jóvoltából még 1972-ben is felvételt nyert a német
Gotteslob romániai függelékének az anyagába.
A temesvári püspökség első egységes énekeskönyvét 1929-ben adta ki,
mely Regensburgban jelent meg nyomtatásban. Fellerer valószínűleg kaphatott munkájához egy példányt a kiadványból, legalábbis alábbi részletek
erről tanúskodnak:
Az új ima- és énekeskönyv sokat mellőz a bánsági énekeknél szokásos
cikornyákból és díszítésekből. Másfelől a helyi liturgikus sajátosságokat figyelembe veszi, mint amilyen a temetési szertartás. A katolikus
Bánság területén napjainkban végbemenő egyházi éneknek a művelése mondhatni, felemelkedőben van. Ez még akkor is így van, ha
egyes helyeken a kis kórusok szolgálata a nép gyér részvételét hozza
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maga után. Michael Haydn és Schubert miseénekei – az OsztrákMagyar Monarchia más területeihez hasonlóan – a Bánságban is
még mindig nagy közkedveltségnek örvendenek. A német ének
uralkodó mértékű. Latin énekek ritkábban fordulnak elő: csak az
új temesvári énekeskönyvekben levő gregorián énekeket vezetik be
újonnan egy-két templomban. A világháború után az egyházi ének
művelésének fellendülése annak is a következménye, hogy az egyházmegye a templomokban kötelezővé tette a népéneket. A Bánság
területén továbbá nagyszámú templomi kórus működik.

Fellerer állításai a tények nyelvén beszélnek. Számos templomban viszont továbbra is a hagyományos régi énekeskönyvből énekeltek, hiszen
sok bánsági gyülekezet saját énekeskönyvvel rendelkezett. A kéziratos
kántorkönyveket szintúgy forgatták, sok templomban még a 20. század
végén bekövetkezett nagy elvándorlásig is ezek voltak használatban. Ez
úgy volt lehetséges, hogy a népének valójában soha nem tudott igazán
érvényre jutni. Az énekeket a mindenkori kántor, kántornő, illetve a
karzatról énekelő, kisebb vagy nagyobb kórus vezette. Fellerer könyvének
különböző fejezeteiben minduntalan szembeötlik a következő: „a német
egyházi ének egyre nagyobb jelentőséget nyer.” Ez az állítás az 1933 körüli
időszakra Délkelet-Európára is érvényes volt. Az első világháború után a
Magyarországon, Romániában vagy Jugoszláviában élő német kisebbségek
még rövid ideig szabadon fejlődtek. A szerző nem is sejthette, hogy rövid
idővel ezután – több évszázados fejlődés és hagyomány után – a német
egyházi ének elhallgat.
6. Turnovsky és a bácskai egyházzene 8
Szentfülöp kántortanítói kezdetben nem rendelkeztek szakképesítéssel,
hanem a kántori szolgálatot mintegy másodszakmaként végezték. Az első
kántortanító Jakob Lang volt, őt követték a többiek: Ignatz Sproß, Sebas8

Bővebben lásd: http://www.edition-musik-suedost.de/html/turnovsky.
html, lehívás: 2019.09.21.
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tian Schiller, Peter Beran, Georg Leister, Jakob Leister, Franz Turnovsky,
Josef Gratz, Andreas Rubind, Josef Höger, Johann Burger, Anton Werner
és Josef Rudolf.
1848-ban Szentfülöpön kántortanító-választást tartottak, ami a közösséget két pártra szakította: az egyik Josef Leistert, a másik Josef Högert
támogatta. Végül Josef Leister lett a kántortanító, Höger pedig Újvidékre
került tanítónak. Leister győzelme tovább szította az ellenpárt dühét, így
aztán az ügy a temesvári iskolabizottsághoz került. Ennek következményeként Josef Leistert 1851-ben Futakra helyezték, az ő helyébe pedig
az ottani kántortanító, Franz Turnovsky érkezett. Utóbbi 1870-ig volt
Szentfülöpön kántortanító. Turnovsky gyermekeinek és diákjainak sorából
további kántortanítók, hangszerkészítők kerültek ki: Alexander Turnovsky
futaki kántortanító, Emmerich Elme temerini kántor; Franz Kern szintén
futaki kántortanító, Anton Schwerer pécsi hangszerkészítő, valamint Léh
Pál újvidéki kántortanító.
Franz Turnovsky egy ideig mindkét fiával Szentfülöpön tanítóskodott.
Ez idő alatt diákjaikat hangszerekre is oktatták (zongora, hegedű, orgona).
Saját vonóstriót alapítottak: Alexander játszotta az első hegedűt, az apa
brácsázott, Josef pedig csellózott. A 19. századi Szentfülöpön általában
véve gyakori volt kamarazene. Josef Turnovsky (1836–1907) jól tudott
orgonálni, számozott basszus kottából is jól játszott.
Alexander Turnovsky (1843–1909) diákjainak sorából is sokan egyházzenei pályára léptek: Georg Ritter Cservenkán lett kántortanító,
Léh Pál Újvidéken, Josef Rubind Borócon, Franz Dickmann Futakon
és Szentfülöpön, Melchior Gauß Palánkán, Karl Rack Kucurán, Rochus
Hoffmann Gajdobrán, Johann König Szentfülöpön, Anton Bäcker Kerényen. Georg Piller Adán volt kántortanító és énektanár, Léh Jakab pedig
Újvidéken regenschori.
A tanítógyakornokok zeneelmélet-, ének- és orgonaoktatásban részesültek. Ezeket a foglalkozásokat Alexander Turnovsky vezette, aki diákjait jobbára ingyen tanította. A diákok az egyházzenei szolgálatokon való
részvétellel és időnkénti mezőgazdasági, valamint ház körüli munkákkal
„fizettek” a tanításért.
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Franz Dickmann (1866–1919) Kalocsán tanult és 1886–1893
között Futakon volt kántortanító. 1893–1899 között Szentfülöpön
tanító, majd 1919-ig ugyanitt kántortanító. Jó zenei képességekkel
rendelkezett, kiválóan játszott orgonán. Ő volt a helyi dalosegylet
első karnagya.
Dr. Franz Dickmann (szül. 1900-ben Szentfülöpön, 1944
novemberében Hódságon a partizánok meggyilkolták) Kalocsán és Budapesten tanult, korrepetitorként működött, végül
Szentfülöpön orvosként helyezkedett el. Megbecsült zongorista és
orgonavirtuóz hírében állott. Orgonálni kántortanító apjától, id.
Franz Dickmanntól tanult és már kalocsai tanulmányai évei alatt a
jezsuita templom hangszerén játszott. 1924-ben a Magyar Királyi
Operaház több Margit-szigeti koncertjét is ő kísérte, koncertezett
a budapesti operában Melles Bélával és Bartók Istvánnal. Ezenkívül
orgonakoncerteket adott, melyekből a rádió is készített felvételeket,
így például 1933. augusztus 26-án Újvidéken, 1933 novemberében
Szabadkán, 1934-ben Apatinban, 1935 márciusában a zágrábi jezsuita templomban, zenekarral és orgonával. Virtuóz technikájával meg
tudta szólaltatni Bach, Liszt és Reger legnehezebb orgonaműveit is.
Anton Bäcker (szül. 1876. júl. 5-én, elhalálozási éve nem ismert,
feltehetőleg Zimonyban halt meg) Kerényen és Zimonyban volt
kántortanító. 1908-ban Marien-Gesänge címmel Hódság ban énekeskönyvet adott ki, mely 109 Mária-éneket tartalmazott. 1930-ban
férfidalárdát alapított, mellyel rendszeresen fellépett a templomban.
A klagenfurti Graber példája nyomán az Obergammergau-i passiójátékot új prózaváltozatban dolgozta át és 1934. május 5–20. között
nagy sikerrel adta elő templomi kórus tagjainak és más műkedvelőknek a közreműködésével.
Anton Keller (szül. 1888. dec. 31-én) Dunabökényben volt tanító. Diákként Franz Dickmanntól hegedülni, zongorázni és orgonálni
tanult. Borócon a dalosegyletet, Dunabökényben pedig a Cecília
templomi kórust vezette.
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Lányi Ernő9 (1861–1923) Pesten, Längsfeld Ernőként született
1861. július 19-én. A magyar Lányi nevet a magyar énekhez való szoros kapcsolata jeléül vette fel. Először a budapesti Zeneakadémián,
majd Münchenben, Bécsben és Lipcsében tanult. 1882–1884 között
Koessler diákja volt Budapesten. Színházi karmester 1883–1885 között Kolozsváron, majd 1888-ig az akkori Magyarország különböző
településein. Székesegyházi karnagyként működik 1889–1891 között Székesfehérváron, majd 1892–1900 között Egerben. 1899-ben
az egri érsek egyházzenei tanulmányokra küldi Regensburgba, ezt
egy év múlva el is végzi. Itt ismerkedik meg Guido von Pogatschnigg
temesvári zeneszerzővel. 1901–1906 között Lányit a miskolci zeneiskolában találjuk, ahol kórust is alapít. 1907-ben zenei igazgatónak
hívják Szabadkára. Itt zenekart, ipari dalárdát alapított, vezette a
szerb dalárdát, valamint ellátta a plébániatemplom zenei szolgálatát.
1919-ben nyugalomba vonult, de továbbra is foglalkozott karnagyi
teendőkkel. Számos éneket írt magyar költők verseire, egyházi és
világi műveket, köztük férfikarokat, zongoraműveket, valamint két
orgonaművet. Műveiből néhányat a bánsági dalárdáknak, valamint
a Temesvári Filharmóniának ajánlott.

7. Léh Jakab és Léh Pál regensburgi levelezése10
A dunamenti sváb telepes vidék egyházzenegyakorlatához fontos bizonyítékokat szolgáltatnak azok a levelezések, melyeket Léh Pál és Léh Jakab
újverbászi, illetve újvidéki énekeskönyvszerzők folytattak a regensburgi
zeneiskolával, valamint a Musica Sacra egyházzenei lap szerkesztőségével. A fennmaradt levelek alapján elmondható, hogy Délkelet-Európa
német gyülekezetei szoros kapcsolatban álltak a legfontosabb német
egyházzenei központokkal; a dunamenti sváb egyházzenészek igyekeztek
9

10

Metz, Franz, Der Temeswarer Philharmonische Verein. Eine Chronik
südosteuropäischer Musikgeschichte 1850–1950. [A temesvári Filharmóniai
Társaság. Délkelet-Európa zenetörténeti krónikájából], München 2005, 89.
Metz, Franz, Das Kirchenlied der Donauschwaben, München 2008,
157–159.
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munkájukkal a kor igényeinek megfelelni, a kor áramlataihoz csatlakozni.
A cecilianizmus idején kiváltképp Regensburg játszott ebben fontos szerepet: számos délkelet-európai – csanádi, szatmári, pécsi stb. – egyházmegyéből származó egyházzenész folytatta itt a tanulmányait. A cecilianista
írásokat a dunamenti sváb régiókban mindenhol jól ismerték s még a
félreesőbb falvakban is voltak kántortanítók, akik rendszeresen olvasták
a regensburgi Musica Sacrát. Így az újverbászi Léh Pál is, aki 1895-ben
alábbi levélben fordult a szerkesztőséghez:
A „Musica Sacra” dicséretes szerkesztőségének Regensburgba
A „Musica Sacra” egyik 1890-i számában megjelent […] egy írás a
dalegyletekről, s mivel magam nem rendelkezem az illető számmal,
ez szükségszerűen valamelyik hiányzó számban (4., 8. és a 10.) jelenhetett meg. Az Önök figyelmessége folytán a 4. és 8. számot már
megkaptam, ám ezekben a keresett írás sajnos mégsem található.
Ennek folytán ez csak a 10.-ben lehet (melynek hiányáról Önök már
korábban értesítettek). Mivel azért, hogy említett írás birtokomban
lehessen, már megrendeltem a 10. számot, ám kívánságom mégsem
teljesülhetett, megkérném Önöket, becses folyóiratuk említett számát – még ha csak egy részletét is – talán egyik ismerősön keresztül
elküldeni.
Hálás köszönettel az eddigi fáradozásukért.
Tisztelettel,
Léh Pál
tanító és orgonista
Újverbász, 1895. jan. 19.

Léh Jakab szintúgy levelezésben állt Regensburggal. Újvidéken, 1940ben és 1942-ben keltezett két levelét Ferdinand Haberl-hez, a regensburgi
egyházzenei intézet akkori igazgatójához írta.
Léh Jakab (1864–1944) és Léh Pál (1860–?) szentfülöpi származású
kántortanítók, Franz Leh módos iparos és Schneider Helene fiai voltak.
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Léh Jakab Kalocsán szerezte kántortanítói diplomáját 1882-ben, 1883
és 1892 között Szentfülöpön volt tanítói állásban. Miután sikeresen lediplomázott a budapesti Zeneakadémián, Újvidéken gimnáziumi tanárként
helyezkedett el. Orgonán, zongorán, hegedűn és fuvolán játszott. 1892. dec.
1-jén iktatták be az újvidéki nagytemplom karnagy- és orgonista állásába.
Rendszeresen tartott előadásokat a magyarországi központi kántortalálkozókon, így 1897-ben és 1898-ban is. 1893 augusztusában megalapította
a Cecília templomi énekkart. 1900-ban Bécsben egyházzenei képzésen
vett részt. Amikor 1905-ben és az ezt követő időszakban a gregorián ének
Editio Vaticana új kiadása megjelent – hogy behatóbban foglalkozhasson
a gregorián énekkel –, 1907-ben a stájerországi Seckau bencés kolostorba,
valamint 1910-ben Prágába, az Emaus bencésekhez utazott.
Az újvidéki templomban már 1894-ben gregorián responzóriumokat
énekeltek – akkor még a Medicaea-kiadás szerint. 1907-ben az ünnepélyes
karácsonyi nagymisén a Missa de Angelis az új vatikáni kiadás változatában
hangzott el. Közkedvelt volt a 9. mise is. A templomi énekkar évente hozzávetőlegesen 25 alkalommal lépett nyilvánosság elé. Repertoárjában, mely
26 latin misét foglalt magába, szintúgy helyet kaptak a nagyobb lélegzetű
művek, mint pl. Liszt Ferenc Missa choralis-a és Josef Rheinberger C-dúr
op. 169. miséje. A kórus 1933-ban 56 énekest számlált. A zenekar 24 muzsikusból állott, akik jobbára a katonazenekar tagjai voltak. Az énekkar
gyakran lépett fel más templomokban, többek közt Zomborban (1926)
és Titelben (1937).
Léh Jakab zeneszerzéssel is foglalkozott. Művei: Intonuit de caelo (1928),
Ego sum pastor bonus, Ave Maria magyar és német szöveggel, különböző
egyházi énekek mindkét nyelven, egy négyszólamú mise, Stabat mater, egy
litánia, Te Deum, egy melodráma, orgonaelőjátékok és mások. Újvidéken
több kórust vezetett, így a gimnázium énekkarát is. Kántorképzéseken, pedagógustalálkozókon gyakran tartott egyházzenei témájú előadásokat, mint
pl. 1897-ben Budapesten az egyetem aulájában vagy 1898-ban az esztergomi
szemináriumban. Az egyházi hatóságok megbízásából rendszeresen hívták
kántori versenyvizsga- és orgonabontási szakbizottságba.
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1897-ben Jubilate Deo címmel magyar énekeskönyvet adott ki. 1925-ben
jelent meg német énekeskönyve, a Laudate Dominum! Lobet den Herrn.11
Utóbbi 440 éneket tartalmaz és külföldön, így Amerikában is elterjedt.
Idézzük a német énekeskönyv sokatmondó előszavát, mely a könyv keletkezésének körülményeire világít rá:
Énekeljetek az Úrnak új éneket! (Zsolt. 95, 1.)
Új énekek gyűjteménye lát most napvilágot, szeretett népünknek
alkalmat adva arra, hogy dicsérje és dicsőítse Urunkat, magasztalja
Nevét szépséges és gyönyörködtető énekek által.
A liturgikus istentiszteleti latin nyelvű gregorián énekei ide
szintúgy felvétettek, lehetőséget adva így a népnek, hogy a legkönnyebb és legfontosabb liturgikus énekeket kiválogattam és az
énekeskönyvbe felvettem.
Most pedig illessék a hála szavai mindazokat az urakat, akik
a mű létrejötténél tanáccsal és tettel mellettem álltak, különösképpen méltóságos Dr. J. Egerth apátplébános és M. Leh plébános urakat, akik még az egyházi cenzúraátadás előtt átnézték
és kiegészítették a könyvben az imádságokat és ájtatosságokat.
Nemkülönben tolmácsolom legszívélyesebb hálámat minden
papnak, valamint húsz kollégámnak, akik a szép imákat és énekeket beküldték.
Néhány szót még az éneklésről.
A templomi éneklés Isten dicsőítésére szolgál. Éppen ezért
kerülendő minden, ami ezt a dicsőítést csökkenti vagy éppenséggel eltorzítja.
Aki tehát nem tud énekelni, ne énekeljen a többiekkel a templomban. Továbbá kerülendők még:

11

Laudate Dominum! Lobet den Herrn! Katholisches Gebet- und Gesangbuch
[Dicsérjétek az Urat! Katolikus ima- és énekeskönyv], Subotitza 1925.
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1. A túl hangos ének (kiabálás),
2. Az énekek húzása (lassítás).

Ez a két legnagyobb hiba, melyek a templomi éneklést elcsúfítják.
A templomban csak szépen és áhítatosan (értelemmel, de
szívből jövően), „Isten nagyobb dicsőségére” illik énekelni.
Léh Jakab

■
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NEUE GRENZEN, ALTE LIEDER? DIE FOLGEN
DES ERSTEN WELTKRIEGS FÜR DIE KIRCHENMUSIK
DER DONAUSCHWABEN

Fallbeispiel Batschka
Franz Metz (München/Deutschland)

1. Einführung
Infolge der Auflösung Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg
entstanden im Südosten Europas neue Nationalstaaten, wodurch sich
kirchliche Strukturen, ethnische Zugehörigkeiten und damit auch
konfessionelle Mehrheiten änderten. Die Folgen dieses Großen Krieges
sind auch in der Kirchenmusik der Donauschwaben zu bemerken – und
zu hören.
Was im Laufe von 200 Jahren gewachsen ist, wurde nach 1918 zerschnitten und zerteilt: Die deutschen Katholiken Ungarns gehörten
nun verschiedenen Staaten an und mussten – in einer anderen Art als
bisher – um ihre kulturelle Identität bangen. Im Nachhinein kann man
behaupten, dass mit dem Jahr 1914 die höchste Stufe in der Entwicklung
der Kirchenmusik der Donauschwaben abgeschlossen wurde. Im 18. und
19. Jahrhundert ließen sich Kirchenmusiker, Kantoren, Lehrer, Komponisten, Orgel- und Instrumentenbauer im südungarischen Kulturraum –
„Délmagyarország” – nieder, brachten mit sich die Erfahrungen aus ihrer
alten Heimat und die Kenntnisse, die sie sich an den Musikinstitutionen
in Prag, Wien, Leipzig oder Regensburg angeeignet hatten. Es folgte ein
fruchtbares Nebeneinander mit den ungarischen, rumänischen oder slawischen Völkern auch im Bereich der Musik. Die gegenseitigen Einflüsse
sind von allen Seiten spürbar.
In der Person des Kantorlehrers etablierte sich bis 1914 in den meist
ländlich geprägten Orten der Donauschwaben ein bedeutender Beruf, ohne
den die Kirchenmusik dieser Volksgruppe nicht vorstellbar wäre. Dieser
war nicht nur für das Orgelspiel in der Kirche zuständig, sondern auch für
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die musikalische Erziehung der Jugendlichen und für die musikalische Weiterbildung der Erwachsenen im Rahmen von Gesang- und Musikvereinen
wie Blaskapellen. Zahlreiche Gesangbücher des 19. Jahrhunderts wurden
vom jeweiligen Kantorlehrer herausgegeben.
Für die Zeitspanne 1914–1918 kann ein Erstarren der musikalischen
Entwicklung beobachtet werden: Die meisten Gesang- und Musikvereine
mussten ihre Tätigkeit wegen des Kriegsdiensts ihrer Mitglieder einstellen,
und bereits nach einigen Monaten wurde der ersten Gefallenen in Totenvespern und Seelenämtern gedacht. Dies beweisen die zahlreichen uns
erhaltenen Abschiedslieder, Trauergesänge, Trauerchöre und Trauermärsche. Die vielen Heldendenkmäler in der Ortsmitte nicht nur deutscher
Gemeinden, die Heldentafeln in fast allen Kirchen geben Zeugnis vom
Leid und vom Schrecken dieses Großen Krieges.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg wollte man in Ungarn ein Einheitsgesangbuch herausgeben, doch es kam nicht mehr dazu. Nach 1919 wurden
neue deutschsprachige Gesangbücher in Ungarn, Jugoslawien und Rumänien veröffentlicht – die vorerst letzten bis zum Fall des Eisernen Vorhangs
1989. Der ungarische Einfluss wurde zwar unterbrochen, doch blieben
die bisherigen Gepflogenheiten auch weiterhin erhalten. Man könnte
fast behaupten: In der Kirchenmusik änderte sich alles und doch nichts.
Man versuchte, die Kirchenmusik nach dem Trianon-Vertrag in den neu
entstandenen Diözesen neu zu ordnen. Besonders die Tschanader Diözese
und die Erzdiözese Kollotschau waren von dieser Situation stark betroffen.
Aus der Diözese Tschanad entstanden drei neue Diözesen in drei verschiedenen Staaten, und das alte Erzbistum Kollotschau wurde ebenfalls geteilt.
Unter diesen problematischen Bedingungen hatte auch die Kirchenmusik
zu leiden. Für kurze Zeit folgte nach 1919 eine Belebung des deutschsprachigen Kirchenliedes – die letzte Entwicklungsstufe vor dem großen Fall,
bedingt durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs. In Serbien konnten in
den letzten Jahren mehrere Dokumente und Sammlungen zu diesem Thema
entdeckt werden, welche die Kirchenmusik in diesem Kulturraum in ein
besonders günstiges Licht rücken.
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2. Der Kirchengesang vor dem Ersten Weltkrieg
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann man auch auf dem Lande Kirchenchöre zu gründen, deren Leiter der Lehrer war. Dieser verstand es,
verschiedene Kirchenlieder für seinen Chor zu bearbeiten und dazu die
Orchesterbegleitung zusammenzustellen. Damit verband er die Schule
mit dem Singen und Musizieren in der Kirche, und so blieb das traditionelle Kirchenlied, auch ohne einheitliche, gedruckte Gesangbücher,
erhalten. Der Kantorlehrer wurde zur Leitfigur der Kultur einer Gemeinde erhoben und konnte in der Gemeinde den Sinn für Tradition,
Überlieferung und kirchliches Leben wachhalten.
Der Zustand der Kirchenmusik hing aber oft vom finanziellen Wohlstand der betreffenden Gemeinde ab, und so waren die herrschaftlichen
Gutsbesitzer meist wahre Förderer des kirchenmusikalischen Lebens.
In der Fünfkirchner Diözese erschien im Jahre 1848 in zweiter Auflage ein Priesterhandbuch, das als Versuch eines Diözesan-Gebet- und
Gesangbuchs bewertet werden kann: Öffentliche Andachtsübungen im
Fünfkirchner Bistume. Es enthält neben einem 132-seitigen Gebetsteil 73
deutsche Kirchenlieder ohne Noten und wurde in Fünfkirchen bei der
Lyzeal-Buchdruckerei verlegt.1
Josef Streicher, Pfarrer von Deutschbohl, konnte für die Schuljugend in
einer Auflage von 10.000 Exemplaren im Jahre 1896 in dritter verbesserter
Auflage das Gebet- und Gesangbüchlein Der Schutzengel herausgeben.
Es bestand aus 124 Seiten Gebetsteil und Liedern ohne Noten. Von den
Liedern waren 66 in deutscher, 25 in ungarischer und eines in lateinischer
Sprache abgefasst. Somit war es ebenso für die gemischtsprachigen Gemeinden geeignet. Dieses Büchlein wurde aber nicht nur von der Schuljugend
benützt, sondern auch von den Erwachsenen.
Im Jahr 1888 konnten die deutschen katholischen Kirchengemeinden
in Siebenbürgen ihr eigenes Gesangbuch in Hermannstadt herausgeben.
1926 wurde es vermehrt und verbessert neu aufgelegt.2
1

2

Wilhelm Bäumker und Josef Gotzen, Das katholische deutsche Kirchenlied
in seinen Singweisen, Freiburg o. J., Bd. 4, S. 359.
Karl Gustav Fellerer, Das deutsche Kirchenlied im Ausland, Münster i.
Westfalen 1935.
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Im Banat brachten viele Gemeinden ihre eigenen Gesangbücher heraus,
hier entstanden viele eigene Kirchenlieder wie z. B. die vom Bauerndichter
Josef Gabriel und dem Kantorlehrer aus Schöndorf Johann Weber.
In der Batschka (Erzdiözese Kollotschau) waren das Gesangbuch des
Lehrers Turnowsky und das Werk eines nicht genannten Pfarrers (Kirchliche Gesänge) sehr verbreitet. 1897 gab Jakob Leh das Gesangbuch Jubilate
Deo heraus.
In Westungarn (Diözese Raab) fand das Katholische Gebet- und Gesangbuch für Kirche und Haus, Wien 1868, des Benediktinerpaters Remigius
Stachovich starke Verbreitung, der auf Anregung des Raaber Bischofs
Johann Simor im ganzen Heideboden die dort gesungenen Kirchenlieder
gesammelt hatte. In der Diözese Steinamanger bemühte sich der Mariasdorfer Pfarrer Baumgartner, ein Gesangbuch herauszugeben, das unter dem
Titel Der hl. Gesang beim Gottesdienste in Steinamanger erschien.
3. Erneuerung des Kirchenliedes
Das Motu proprio Papst Pius‘ X. aus dem Jahre 1903 brachte allmählich
eine Wende im kirchenmusikalischen Stil, und es waren Ansätze da,
auch den deutschen Kirchengesang zu erneuern. In Ungarn setzten sich
dafür namhafte donauschwäbische Kirchenmusiker ein: Franz Kersch,
Domkapellmeister in Großwardein und Gran, Franz Tornyay-Tränkel,
Domkapellmeister in Sathmar, und Desiderius Járosy, Domkapellmeister
in Temeswar und Professor in Budapest. Sie griffen den Regensburger
Cäcilianismus von Franz Witt auf und förderten vor allem den Choralgesang. Selbst auf den Präparandien wurde der Kirchenmusik mehr
Aufmerksamkeit verliehen: Man unterrichtete neben Orgelspiel auch
Harmonielehre und Liedbegleitung.3
Ein besonderer Verdienst dafür kam dem Tondichter und Kantorlehrer
Josef Schober zu. Seine Trauerlieder und Abschiedslieder bei Begräbnissen

3

Franz Greszl, Der deutsche katholische Kirchengesang in den Ländern der
hl. Stephanskrone, in: Unsere Post 1967 (Dezember).
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(Fünfkirchen 1879) entsprachen dem Wunsch der Kantoren. Trotzdem
konnte man sich noch nicht vom Pietismus des 19. Jahrhunderts trennen.
1905 veröffentlichte Josef Schober im Verlag von Johann Dvorzsák, Budapest, in einer weiteren Auflage eine Sammlung von Marienliedern mit
dem Titel: Zwölf Lieder zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria für eine
Singstimme mit Orgelbegleitung. Text und Melodie verfasste Josef Schober, der als Lehrer und Sänger an der Pfarrschule in Gödre, der Diözese
Fünfkirchen in Ungarn wirkte. Zu seinen beliebtesten Liedern gehört „Mit
frohem Herzen will ich singen”. Dieses Lied ist noch heute, zu Beginn des
21. Jahrhunderts, im Banat und in der Batschka sehr beliebt und wurde
sogar in das katholische Gesangbuch des Burgenlands aufgenommen.
Im westungarischen Burgenland sang man zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus einem einheitlichen Gesangbuch: Gebetbuch und vollständiger
kirchlicher Liederkranz für die Katholiken jeden Standes („Gesammelt und
zusammengestellt und Jesu Christo, dem guten Hirten, als Huldigung zur
Jahrhundertwende gewidmet von August Reuter, Lehrer i. R., Mörbisch
am Neusiedlersee. Mit oberhirtlicher Genehmigung. Druck und Verlag:
D. Horváth, Neusiedl am See. Melodienbuch dazu von Franz Berghofer
auch in diesem Verlag zu haben”).
Es enthält einen Gesangteil für das südliche Burgenland (114 Seiten):
„Gebräuchlichste Kirchenlieder des südlichen Burgenlandes, zur Ergänzung
des vom Herrn Schulleiter August Reuter zusammengestellten Gebetbuches
und vollständigen Liederkranzes. Gesammelt von Julius Lantos, Oberlehrer
in Großpetersdorf, Burgenland.” Zu den 22 Messliedern im Reuterischen
Teil konnte Lantos noch weitere zehn hinzufügen. Franz Berghofer, der
Verfasser des dazugehörigen Orgelbuchs, war nicht nur Musiker, sondern
auch Lieddichter. Er komponierte zwei Lieder zu Ehren des hl. Martin,
des burgenländischen Schutzpatrons, und dazu noch ein Lied zur Glockenweihe.
Der Pfarrer von Scheindorf (bei Sathmar) Johann Ettinger hatte ein
deutsches Gebet- und Gesangbuch für die Sathmarer Schwaben in den
dreißiger Jahren herausgegeben. Dieses Gesangbuch ist nur als Textausgabe
erschienen. Den Gebetsteil verfasste Pfarrer Ettinger ganz im Sinne der
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liturgischen Bewegung, die nach 1920 durch den Augustiner-Chorherren
zu Klosterneuburg in Österreich P. Pius Parsch ausgelöst wurde.4
4. Zur Rezeption des donauschwäbischen Kirchenliedes
bis 1914 im Deutschen Reich
Ein bedeutendes Dokument zur Rezeption des deutschen katholischen
Kirchengesangs Südosteuropas im ehemaligen Deutschen Reich ist die
Korrespondenz des Kirchenliedforschers Wilhelm Bäumker mit verschiedenen Priestern und Kirchenmusikern ungarischer Diözesen Ende
des 19. Jahrhunderts. Die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, die er in
seinen hymnologischen Bänden publiziert hat, beruhen nicht auf einer
objektiven Erforschung. Es muss auch noch erwähnt werden, dass um
1890 in den Reihen der schwäbischen Intellektuellen und der kirchlichen Würdenträger bereits der Prozess der sogenannten Magyarisierung
eingeleitet worden ist. Somit waren die Quellen, die Bäumker für seine
Studien verwendet hat, äußerst mangelhaft und entsprachen nicht der
Realität in den einzelnen deutschen katholischen Gemeinden Ungarns.
Im Jahre 1897 wandte sich Pfarrer Wilhelm Bäumker aus Rurich im
Bistum Aachen an das Bischöfliche Ordinariat Fünfkirchen.5 Diesem Brief
wurde auch ein Empfehlungsschreiben des Kölner Erzbischofs Philippus
Kardinal Krementz beigelegt. Am 26. Juli 1897 wurden beide Schreiben
vom Fünfkirchner Vicar Dobszay Ignaz Glatt, dem Leiter der Bischöflichen
Singschule, und Josef Streicher, dem Pfarrer von Deutschbohl, übergeben,
damit diese sich mit dieser Sache befassen konnten. Beide waren gleicher
Meinung: Der deutsche Gesang war im 18. Jahrhundert üblich. Ein eigentliches Gesangbuch gab es nicht, es wurde jedoch 1848 das Buch Öffentliche
4

5

Die Gesänge sammelte Kantor Stefan Jackel. Das Buch enthielt auch ein
Ehestandslied „Merk auf mein Christ”.
Franz Galambos-Göller, Gebet- und Gesangbücher im Bistum Fünfkirchen
in Verbindung mit der neuesten Ausgabe „Volk vor Gott – Rosengarten
der ewigen Lieb”. Manuskript des Referates, vorgetragen am 2. September
1996 anlässlich der Priestertagung in Passau. Für die Überlassung des
Manuskriptes zur Dokumentation sei an dieser Stelle Hochw. Herrn Dr.
Galambos-Göller, Fünfkirchen, herzlichst gedankt.
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Andachten im Bistum Fünfkirchen herausgegeben. Ignaz Glatt schrieb in
seinem am 9. August 1897 in ungarischer Sprache verfassten Brief: „Da
der Verfasser die Lieder der vergangenen Jahrhunderte schon sammelte,
wird diese Sammlung von uns kaum vergrößert werden können.” Er fügte
noch hinzu:
„Soweit ich mich aus meiner Kindheit und meiner Arbeit in der
Seelsorge erinnern kann, weiß ich: unsere Kantoren haben meist
ihre Liedersammlung untereinander abgeschrieben ohne auf den
Autor oder die Sammlung, woher das Lied stammt, Rücksicht zu
nehmen. Es ist Tatsache, in deutschen Ortschaften ist der deutsche
Gesang in der hl. Messe, in den Nachmittagsgottesdiensten und bei
Prozessionen üblich. Es ist mir nicht bekannt, dass vom Ordinariat
ein deutschsprachiges Gesangbuch empfohlen wurde. Auch ist mir
nicht bekannt, ob eine Verordnung über den deutschen Volksgesang
herausgegeben worden ist, es wäre aber für die Zukunft von Nutzen.
Wenn sich Kantoren an mich um Rat wandten, empfahl ich ihnen
die Bücher von Josef Mohr Cantate, Lasset uns beten und Nickels
Begräbnisgesänge, aber diese sind so allgemein bekannt, dass der
Autor sie bestimmt kennt.”

Pfarrer Josef Streicher sandte am 1. September 1897 sein Gutachten
in ungarischer und deutscher Sprache an das Ordinariat. Nach Eintreffen
dieser fachmännischen Urteile antwortete das Ordinariat in diesem Sinne:
Hochwürdigen Dr. W. Bäumker, Pfarrer
Rurich
Auf die Fragen von Ew. Hochwürden vom 9. Juli l. J. habe ich die
Ehre im folgenden die bezügliche Antwort zu geben:
1. Das deutsche Gesangwesen war in unserer Diöcese leider nicht
geregelt. Die Gesangbücher waren dem Privat-Gutachten des
Cantors, zugleich Lehrers, überlassen. Die Cantores gebrauch-
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2.

3.

4.
5.

ten höchstwahrscheinlich die Gesangbücher von Österreich;
vielfach gebrauchten sie nur geschriebene Exemplare in welche
aus verschiedenen Gesangbüchern die passenden Gesänge
hineingeschrieben wurden.
Der deutsche Volksgesang war in unserer Diöcese so bei der
hl. Messe wie bei anderen Andachten immer üblich, seit dem
die deutsche Bevölkerung meist aus der Gegend von Fulda
hier eingewandert ist, was im allgemeinen am Anfang des 18.
Jahrhunderts d. h. in der Zeit nach der Vertreibung der Türken
geschah.
In der Diözese gibt es aus dem Jahre 1848 ein deutsches
Diöcesanandachtsbüchlein mit dem Titel Öffentliche Andachtsübungen im Fünfkirchner Bisthume, welches auch die
gewöhnlichsten Gesänge enthält. Dieses Buch ist jetzt noch
in allen deutschen Kirchen vorhanden, das Volk aber besitzt
davon kein Exemplar; ein Exemplar davon sende ich beiliegend.
Es sind keine Erlasse der Diöcesan-Behörde über das deutsche
Kirchenlied erschienen.
Ein Exemplar von Josef Streicher, Pfarrer unserer Diöcese,
abgefassten Gebet und Gesangbüchlein lege ich bei.

Gottes Segen auf die höchstinteressante Arbeit Ew. Hochwürden herabflehend, verbleibe ich,
(gez)
Fünfkirchen, den 9. September 1897

■

■

Neue Grenzen, alte Lieder?

■ 43 ■

5. Fellerer und das Kirchenlied der Deutschen
in Südosteuropa vor und nach dem Ersten Weltkrieg 6
Schon der erste Satz seines Buches Das deutsche Kirchenlied im Ausland
weist auf die Problematik dieser Arbeit hin: „Der Erforschung des deutschen Kirchenliedes fehlen allenthalben Spezialarbeiten, die einzelne
Fragen klären.” Wenn in der damaligen Zeit (1935) auf die deutsche
Kulturforschung im Ausland – schon aus politischen Gründen – großer
Wert gelegt wurde, so muss man aber doch bedenken, dass es an entsprechenden Quellen mangelte.7 Karl Gustav Fellerer (1902–1984) musste
sich in seinen Recherchen auf die ihm damals zur Verfügung stehenden
Materialien stützen, die ihm einen großflächigen Überblick zum deutschen Kirchenlied im Ausland gewährten, doch fehlten ihm detaillierte
Einzelheiten wie auch zuverlässige Informationen. Wenn er durch diese
Arbeit dem damaligen deutschen Leser viele interessante Angaben zum
deutschen Kirchengesang in Amerika, Afrika oder Asien brachte, so sind
die Informationen aus der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft
nur spärlich und stimmen in vielen Fällen nicht mit der Realität überein.
Wie es in der deutschen Musikforschung schon so oft vorher geschah und
auch Jahrzehnte danach noch geschehen wird, steht der Entdeckungseffekt
im Vordergrund: Millionen von Menschen pflegen im Ausland deutsches
Liedgut. Doch eine systematische, wissenschaftliche und objektive Erforschung blieb bis heute aus. Selbst in der Zeit des Nationalsozialismus – in
der die deutschen Kulturen des Auslands schon aus politischen Gründen bevorzugt behandelt wurden – wurde diese Sparte der Musikforschung kaum
berücksichtigt. Vielleicht weil es sich „nur” um Kirchenmusik handelte.
6

7

Siehe detailliert im Kapitel Das Kirchenlied der Deutschen im
südosteuropäischen Ausland in den Forschungen von Karl Gustav Fellerer.
Franz Metz, Das Kirchenlied der Donauschwaben. Eine Dokumentation des
Kirchenliedes der deutschen Katholiken Südosteuropas, München 2008, S.
164–170.
Die Studie erschien als Heft 59–60 der Reihe Deutschtum im Ausland.
Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur, herausgegeben
von Georg Schreiber, Schriftenreihe des Deutschen Instituts für
Auslandkunde e. V., Münster in Westfalen 1935.

■ 44 ■ Franz Metz

■

Trotzdem gelang es Fellerer in seiner Arbeit, die in den Jahren vor 1933
entstanden ist, einige neue Aspekte der deutschen Kirchenliedforschung
zu beleuchten und manche Behauptungen Wilhelm Bäumkers, die bereits
zum Beginn des 20. Jahrhunderts aufgezeichnet wurden, zu revidieren.
Ein anderer Aspekt wäre die konfessionelle Seite dieser hymnologischen Arbeit. Wenn zum evangelischen Kirchenlied der Auslandsdeutschen bereits im 19. Jahrhundert viele Abhandlungen erschienen sind, so
kann man dies bezüglich des katholischen deutschen Kirchenliedes nicht
behaupten. Speziell für den Bereich des deutschsprachigen katholischen
Kirchenliedes fehlten entsprechende Forschungen. Dies lag vor allem an
seiner falschen Beurteilung im historischen Ungarn des ausgehenden 19.
Jahrhunderts, also in der Zeit, als bereits eine starke Magyarisierungswelle
das Land durchstreift hat. Und die katholische Kirche spielte dabei eine
Vorreiterrolle. Trotzdem wurden auch weiterhin in den zahlreichen Dorfkirchen des Banats, der Batschka, der Schwäbischen Türkei oder des Ofener
Berglands deutsche Lieder gesungen. Nur diese nahmen die zuständigen
kirchlichen Leitungen in vielen Fällen nicht zu Kenntnis. Selbst der damalige Temeswarer Domkapellmeister und Musikwissenschaftler Desiderius
Járosy behauptete 1919: „Das deutsche Volk [des Banats] hat keine Lieder,
die wenigen, welche sein Eigenthum waren, sind in Vergessung geraten.”
Járosy zählte zu den bedeutendsten Musikwissenschaftlern jener Zeit, selbst
Fellerer bekam Informationen von ihm für seine Arbeit geliefert. Heute
wissen wir, dass diese Aussage falsch ist.
Das Gesangbuch der deutschen Katholiken Südosteuropas machte jene
Entwicklung durch, die Fellerer in seinem Buch schematisch dargestellt
hat: zeitlich stilistischer Wandel, Verbindung verschiedener deutscher und
auslandsdeutscher Liedfassungen, Zersingen, auslanddeutsche Eigenschöpfungen, ortsgegebenes Kirchenlied u. v. a.
Die regionalen Besonderheiten von Ländern wie Ungarn oder Rumänien wurden nicht immer korrekt dargestellt, auch manche Aussagen
kulturpolitischer Art entstammen nicht geeigneter Quellen. Doch hat
Fellerer in vielen Fällen die Gemeinsamkeiten mit den „Wirtsvölkern”
und die damit abhängigen gegenseitigen Einflüsse deutlich gemacht. Im
europäischen Südosten sind dies die Ungarn, Rumänen und Südslawen.
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Der Autor schildert kurz die Ansiedlung oder Kolonisation der Deutschen im einzelnen Land und geht auch auf regionale Besonderheiten
ein. Der Leser kann so einige Einzelheiten über das Banat, Siebenbürgen,
die Batschka, Sathmar, Bessarabien oder die Bukowina erfahren. Den
Begriff „Donauschwaben” verwendet Fellerer nicht, dafür nennt er die
Banater oder Sathmarer Schwaben. Fellerer wollte damit sagen, dass die
Gegend um Fünfkirchen nach dem Ersten Weltkrieg als größtes deutsches
Siedlungsgebiet bei Ungarn geblieben ist. Das Banat und die Batschka
wurden größtenteils unter den beiden Nachbarstaaten ( Jugoslawien und
Rumänien) aufgeteilt.
Das Kapitel Banat führt einige Daten zur Kolonisierung dieses Gebietes
mit deutschen Katholiken aus süddeutschen Reichsgebieten auf, ohne aber
die Teilung nach dem Ersten Weltkrieg zu nennen. Dadurch wurde nämlich
die bis dahin, fast 1.000 Jahre bestehende Tschanader (Banater) Diözese
in drei Teile zerstückelt, und somit hat sich auch das kirchenmusikalische
Leben der Banater Schwaben verändert. Fellerer schreibt u. a.: „Die Sangesfreudigkeit ist bei den Banater Schwaben ebenso wie das religiöse Leben
zurückgegangen. Das deutsche Volkslied kommt in neuerer Zeit wieder
stärker in Übung. Es hat die Tradition des deutschen Volksgesanges immer
aufrecht gehalten.” Diese Aussage verbirgt gleich zwei Widersprüche in
sich und fußt wohl auf falschen Informationen. Hilfreich ist aber die danach folgende Aufzählung einiger deutscher Gesangbücher, die im Banat
verbreitet waren. Es werden auch eigene Banater Lieder erwähnt:
Eine Anzahl deutscher Kirchenlieder ist im Banat entstanden, so
von dem Bauerndichter Josef Gabriel in Merzydorf, Johann Weber, Lehrer in Schöndorf, Schönweitz, Járosy u. a. Besondere Feste
wie das der Banater Landespatrone St. Nepomuk und St. Florian
oder der Bergmannspatronin St. Barbara veranlassten neue Lieder
und Litaneien. Für die Wallfahrten nach Maria Radna haben die
Salvatorianer in Temeswar ein eigenes Gesangbuch herausgegeben.

Vor Einführung des deutschen Diözesangesangbuchs waren hier [in
Reschitza] in Gebrauch: Kirchenlieder zum Gebrauch für den täglichen
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und sonntäglichen Gottesdienst der Schuljugend, zusammengestellt von L.
Mottl, Organist und Dirigent, Lehrer der gesellschaftl. Volksschulen zu
Reschitza, 1880, ferner die Sammlung von röm.-kath. Kirchengesängen,
zusammengestellt von Joseph Misenko, Priester der Csanáder Diözese
(Reschitza, 1904).
Interessant ist die Tatsache, dass Fellerer den Banater Bauerndichter
Josef Gabriel aus Merzydorf als Schöpfer von Kirchenliedern erwähnt,
was bisher nicht belegt werden konnte. Die anderen von ihm genannten
Kirchenliedautoren (Weber, Schönweitz, Járosy) haben wirklich einen
besonderen Verdienst für die Banater Kirchenmusik.
Angesprochen wird auch die Problematik der Magyarisierung im Banat,
die besonders gegen Ende des 19. Jahrhunderts Erfolge zu verzeichnen hatte. So hat der Ungarische Cäcilienverband die beiden Domkapellmeister
Desiderius Járosy ( Temeswar) und Antal Bánáti-Buchner (Gran) noch vor
1914 beauftragt, ein Einheitsgesangbuch für ganz Ungarn zu erarbeiten,
was aber wegen des Ersten Weltkrieges nicht mehr verwirklicht konnte.
Fellerer gibt als Beispiel das Aussetzungslied Heilig, heilig, heilig an, das in
den verschiedenen Gemeinden in unterschiedlichen Varianten aufzufinden
ist. Dieses Lied wird im Banat auch noch in ungarischer, rumänischer und
slowakischer Sprache gesungen. Ausschlaggebend für diesen Einfluss war
natürlich die Schulung der Kirchenmusiker und Lehrer, wofür das Kantorenbuch von Franz und Andreas Zsasskovszky verwendet wurde. Dieses enthält
daneben auch einige deutsche Kirchenlieder. Fellerer behauptet, dass die aus
dem Ungarischen entnommenen Kirchenlieder mit übersetztem deutschem
Text langsam aus dem Gebrauch verschwanden. Dieser Behauptung kann
man das ungarische Weihnachtslied (Ehre sei) entgegenstellen, das selbst
noch 1972 vom damaligen Ordinarius Konrad Kernweisz in den Anhang
für Rumänien des deutschen Gotteslobs aufgenommen wurde.
Im Jahre 1929 wurde das erste deutsche Einheitsgesangbuch der Temeswarer Diözese herausgegeben, das in Regensburg im Druck erschienen ist.
Fellerer hat für seine Arbeit vermutlich ein solches Exemplar zugeschickt
bekommen, da er einige Details genau kannte:
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Das neue Gebet- und Gesangbuch hat eine Reihe von Schnörkeln
und Verzierungen, die sich in die im Banat üblichen Kirchenlieder
eingeschlichen hatten, beseitigt. Andererseits hat es aber die landesüblichen liturgischen Besonderheiten berücksichtigt, z. B. den
Begräbnisritus.
Die heutige deutsche Kirchenliedpflege im katholischen
Banat ist im Aufstieg begriffen, wenn es auch noch an manchen
Stellen eine mangelhafte Beteiligung des Volkes – bei bloßer
Gesangpflege durch kleine Chöre – zu überwinden gilt. Wie in
anderen Gebieten des ehemaligen Österreich-Ungarns sind die
deutschen Messgesänge von M. Haydn und Schubert auch im
Banat heute noch sehr beliebt. Deutscher Gesang herrscht vor.
Lateinische Gesänge sind selten, nur die im neuen Temesvarer
Gesangbuch stehenden Choralgesänge werden an manchen
Orten neuerdings eingeführt. Eine Steigerung der Kirchengesangpflege trat nach dem Weltkrieg auch dadurch ein, dass der
Volksgesang in der Diözese für obligatorisch erklärt wurde. Es
besteht im Banat auch eine große Anzahl von Kirchenchören.

Diese Feststellungen Fellerers entsprechen den Tatsachen. Trotzdem
wurde in vielen Kirchen weiterhin aus dem traditionellen alten Gesangbuch
gesungen, da viele Banater Gemeinden ein eigenes Gesangbuch hatten.
Auch die handgeschriebenen Kantorenbücher wurden weitergeführt. In
vielen Kirchen benützte man diese noch bis zur Auswanderung Ende des
20. Jahrhunderts. Praktisch war dies deshalb möglich, da der Gemeindegesang sich im Banat nie durchsetzen konnte. Stimmführend waren
immer der Kantor oder die Kantorin sowie der kleine oder größere Chor
auf der Empore.
Wir erfahren in den verschiedensten Kapiteln des Buches, „dass das
deutsche Kirchenlied immer mehr an Bedeutung gewinnt.” Diese Feststellung Fellerers stimmte in der damaligen Zeit (1935) auch für Südosteuropa.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnten sich die deutschen Minderheiten
Ungarns, Rumäniens und Jugoslawiens für kurze Zeit frei entfalten. Der
Autor ahnte damals nicht, dass kurze Zeit danach in diesen Ländern – nach
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mehreren Jahrhunderten von Entwicklung und Tradition – das Ende des
deutschen Kirchenliedes eingeläutet werden wird.
6. Turnovsky und die Kirchenmusik in der Batschka8
Die ersten Kantorlehrer Filipowas waren keine ausgebildeten Fachleute,
sondern übten dieses Amt nur nebenbei aus. Der erste Kantorlehrer war
Jakob Lang, es folgten Ignatz Sproß, Sebastian Schiller, Peter Beran, Georg
Leister, Jakob Leister, Franz Turnowsky, Josef Gratz, Andreas Rubind,
Josef Höger, Johann Burger, Anton Werner, Josef Rudolf.
Im Jahre 1848 fand in Filipowa eine Kantorlehrerwahl statt, welche die
Gemeinde in zwei Parteien spaltete: Die eine Partei war für Josef Leister, die
andere für Josef Höger. Es wurde Josef Leister gewählt, und Höger wurde
Lehrer in Neusatz. Der Sieg Leisters entflammte noch mehr den Widerstand
der unterlegenen Partei, und somit appellierte man an die Schulbehörden
in Temeswar; daraufhin wurde Josef Leister 1851 nach Futak versetzt, und
der dortige Kantorlehrer Franz Turnovsky kam nach Filipowa. Hier war er
bis 1870 als Kantorlehrer tätig. Von seinen Kindern und Schülern wurden
auch einige Kantorlehrer und Instrumentenbauer: Alexander Turnovsky
wurde Kantorlehrer in Futak, Emmerich Elme Kantor in Temerin, Franz
Kern Kantorlehrer in Futak, Anton Schwerer Instrumentenmacher in
Fünfkirchen und Paul Leh wurde Kantorlehrer in Neusatz.
Franz Turnovsky war eine Zeit lang mit seinen beiden Söhnen gemeinsam als Lehrer in Filipowa tätig. Sie bildeten ihre Schüler auch im Instrumentalspiel aus: Klavier, Violine und Orgel. Sie hatten ein eigenes Trio:
Alexander spielte die erste Geige, der Vater die Viola und Josef Violoncello.
Insgesamt machte man in Filipowa im 19. Jahrhundert viel Kammermusik.
Josef Turnovsky (*1836 Futak, †1907 Filipowa) war ein sehr guter Orgelspieler und konnte selbst nach beziffertem Bass sehr gut spielen.
Auch von den Schülern Alexander Turnovskys (*1843 Futak, †1909
Filipowa) haben sich viele der Kirchenmusik gewidmet: Georg Ritter wur8

Für die biographischen Daten siehe http://www.edition-musik-suedost.
de/html/turnovsky.html (Zugriff: 21.09.2019).
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de Kantorlehrer in Tscherwenka, Paul Leh Kantorlehrer in Neusatz, Josef
Rubind Kantorlehrer in Obrowatz, Jakob Leh Regenschori in Neusatz,
Franz Dickmann Kantorlehrer, Melchior Gauß wurde Kantorlehrer in
Palanka, Karl Rack Kantorlehrer in Kutzura, Rochus Hoffmann Kantorlehrer in Schönau bei Palanka, Georg Piller Kantor- und Gesangslehrer in
Ada, Johann König Kantorlehrer in Filipowa, Anton Bäcker Kantorlehrer
in Kernei.
Die Lehramtspraktikanten bekamen Unterricht in Musiktheorie, Gesang und Orgelspiel. Der Leiter des Unterrichts war Alexander Turnovsky,
der seine Schüler meist gratis unterrichtete. Dafür mussten diese bei allen
kirchenmusikalischen Anlässen mitwirken und auch manchmal landwirtschaftliche und häusliche Arbeiten verrichten.
Franz Dickmann (* 5. März 1866 Filipowa, † 5. Februar 1919
Filipowa) studierte in Kollotschau und war zwischen 1886–1893
in Futak als Kantorlehrer tätig. 1893–1899 war er einfacher Lehrer und 1899–1919 Kantorlehrer in Filipowa, ab 1898 Chorleiter
des neu gegründeten Filipowaer Gesangsvereins. Er war ein guter
Musiker, spielte meisterhaft die Orgel und war der erste Chorleiter
des Gesangsvereins.
Dr. Franz Dickmann (* 8. Dezember 1900 Filipowa, † 25. November 1944 Hodschag, von Partisanen ermordet); Studium in
Budapest, hier auch Korrepetitor, war in Filipowa als Arzt tätig. Er
war auch ein sehr geschätzter Klavierspieler und ein virtuoser Orgelspieler. Das Orgelspiel erlernte er von seinem Vater, dem Kantorlehrer Franz Dickmann, und schon in Kollotschau spielte er während
seiner Studienzeit die Orgel in der Jesuitenkirche. 1924 begleitete
er in mehreren Konzerten den Chor des königlichen ungarischen
Opernhauses auf der Margaretheninsel. Er konzertierte gemeinsam
mit dem Konzertmeister Béla Melles und dem Solisten István Bartók
von der Budapester Oper. Franz Dickmann gab viele Orgelkonzerte,
die teilweise auch vom Rundfunk übertragen wurden: am 26. August
1933 in Neusatz, im November 1933 in Subotica, 1934 in Apatin,
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im März 1935 in der Zagreber Jesuitenkirche mit Orchester und
Orgel. Mit großer Virtuosität trug er die schwersten Orgelstücke
von Bach, Liszt und Reger vor.
Anton Bäcker (* 5. Juli 1876 Filipowa, † ? Semlin) war als Kantorlehrer in Kernei und Semlin tätig. 1908 gab er das Liederbuch
Marien-Gesänge heraus, das 1908 in Hodschag erschien und 109
Marienlieder enthielt, ab 1899 wirkte er als Kantorlehrer in Kernei. 1930 gründete er den Männergesangsverein, mit dem er auch
regelmäßig in der Kirche auftrat. 1934 stellte er nach Vorlage des
von Graber, Klagenfurt, in Versen abgefassten Oberammergauer
Passionsspiels ein solches in Prosa zusammen, welches durch den
Kirchenchor und andere Kunstliebhaber erstmals in der Gemeinde
vom 5.-20. Mai 1934 zum Vortrag kam.
Anton Keller (* 31. Dezember 1888, † ?) war als Lehrer in Bukin
tätig. Er war Schüler Franz Dickmanns und erlernte von diesem auch
das Violin-, Klavier- und Orgelspiel. In Obrowatz leitete er den dortigen Gesangsverein und in Bukin den Kirchenchor (Cäcilienverein).
Ernő Lányi9 (* 19. Juli 1861 Pest, † 13. März 1923 Subotica) hieß
eigentlich Längsfeld. Den ungarischen Namen Lányi nahm er als
Zeichen seiner Verbundenheit mit dem ungarischen Lied an. Er studierte an der Budapester Musikakademie, dann in München, Wien
und Leipzig. 1882–1884 beendete er seine Studien in Budapest bei
Koessler. Von 1883–1885 war er Theaterdirigent in Klausenburg
(Siebenbürgen), von 1885–1888 Theaterdirigent an verschiedenen Orten des damaligen Ungarns. Zwischen 1889–1891 war
Lányi Domkapellmeister in Stuhlweißenburg, 1892–1900 Domkapellmeister in Erlau. 1899 schickte ihn der Erzbischof von Erlau
9

Für die biographischen Daten siehe Franz Metz, Der Temeswarer
Philharmonische Verein. Eine Chronik südosteuropäischer Musikgeschichte
1850–1950, München 2005, S. 89.
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nach Regensburg an die Kirchenmusikschule, die er innerhalb
eines Jahres absolvierte. Hier war er Studienkollege des bekannten
Temeswarer Komponisten Guido von Pogatschnigg. 1901–1906
wirkte Ernő Lányi in Mischkolz, wo er eine Musikschule und einen
Chor gegründet hat. 1907 ging er als Musikdirektor nach Subotica,
gründete ein Orchester, einen Arbeiterchor, leitete den serbischen
Chor und war in der Kirche tätig. 1919 wurde er pensioniert, blieb
aber als Chorleiter weiterhin tätig. Er schrieb viele Lieder auf Texte
ungarischer Dichter, geistliche und weltliche Chorwerke (darunter
viele Männerchöre), Klavierwerke und zwei Orgelstücke. Einige
seiner Werke widmete Lányi auch Banater Gesangsvereinen und
dem Temeswarer Philharmonischen Verein.

7. Die Korrespondenz von Paul und Jakob Leh
mit Regensburg 10
Wichtige Dokumente für die kirchenmusikalische Praxis in den donauschwäbischen Siedlungsgebieten sind die uns erhaltenen Briefe der
beiden Gesangbuchautoren Paul und Jakob Leh aus Neuwerbass und
Neusatz an die Kirchenmusikschule bzw. in der Redaktion der Kirchenmusikzeitschrift Musica Sacra in Regensburg. Diese belegen den
regen Kontakt deutscher Gemeinden Südosteuropas zu den wichtigen
deutschen Kirchenmusikzentren wie auch die Bestrebungen vieler donauschwäbischer Kirchenmusiker, ihr Wirken stets den aktuellen Erfordernissen (und dem Zeitgeist) anzupassen. Besonders Regensburg spielte
in der Zeit des Cäcilianismus eine wichtige Rolle in der Schulung zahlreicher Kirchenmusiker aus südosteuropäischen Diözesen wie Tschanad
( Temeswar), Sathmar, Fünfkirchen u. a. In all diesen mit Donauschwaben
bewohnten Regionen waren die kirchenmusikalischen Schriften des Cäcilianismus gut bekannt, und selbst in abgelegenen deutschen Dörfern
gab es Kantorlehrer, die die Zeitschrift Musica Sacra regelmäßig lasen. So
10

Siehe detailliert im Kapitel mit demselben Titel. Metz, Das Kirchenlied der
Donauschwaben, S. 157–159.
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auch Paul Leh aus Neuwerbass, der sich 1895 mit folgendem Schreiben
an die Redaktion wendete:
Löbliche Redaktion der „Musica Sacra”
Regensburg
In einer Nr. des 1890. Jahrgangs der „Musica Sacra” erschien ein
[…] Vortrag über Gesang-Vereine, und da selber in jener Nr. welche
ich besitze, nicht enthalten ist, müsste er nothwendig in den mir
fehlenden Nr. 4, 8 oder 10 erschienen sein. Durch Ihre freundl.
Zuvorkommenheit bin ich bereits in Besitz der Nr. 4 & 8 gelangt,
in diesen ist jedoch auch nicht, was ich suche, so kann benannter
Artikel nur in Nr. 10, welche – wie Sie mich früher verständigten
nicht mehr zu haben ist – erschienen sein. Da ich blos um in Besitz
erwähnten Vortrags zu gelangen die mir bisher fehlenden Nr. nachbestellte, und doch meinen Wunsch nicht erreichte, bitte ich Sie,
mir erwähnte Nr. – wenn auch nur teilweise – vielleicht von einem
Freund Ihres gesch. Blattes zukommen zu lassen.
Meinen besten Dank für die bisher gehabte Mühe.
Achtungsvoll,
Paul Leh,
Lehrer & Organist
Neuverbász, 19.I.1895
Ungarn

Auch Jakob Leh wandte sich in zwei Schreiben (1940 und 1942) aus
Neusatz an den damaligen Direktor der Regensburger Kirchenmusikschule
Ferdinand Haberl.
Jakob Leh11 (* 1864 Filipowa, † 1944 Szeged) und Paul Leh (* 1860
Filipowa, † ?), waren Söhne von Franz Leh und Helene, geb. Schneider;
Jakob Leh erhielt sein Lehrerdiplom 1882 in Kollotschau, war 1883–1892
11

Für die biographischen Daten siehe: http://www.edition-musik-suedost.
de/html/turnovsky.html (Zugriff 21.09.2019).
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Lehrer in Filipowa. Er legte die staatliche Prüfung an der Musikakademie
in Budapest ab und war danach Musiklehrer am Gymnasium in Neusatz.
Er spielte Orgel, Klavier, Violine und Flöte, hielt Vorlesungen bei der Generalversammlung der katholischen Kirchenmusiker Ungarns 1897 und
1898 und war seit dem 1. Dezember 1892 als Chorleiter und Kantor an der
Hauptkirche in Neusatz tätig. Im August 1893 gründete er den Kirchenchor
Cäcilia und 1900 beteiligte er sich bei einem kirchenmusikalischen Kurs in
Wien. Als 1905 und in den Jahren darauf die neue Ausgabe des Choralgesangs (Editio Vaticana) erschienen war, ging er 1907 zu den Benediktinern
ins Kloster nach Seckau (Steiermark), um sich mit dem Choralgesang näher
zu beschäftigen, so auch 1910 zu den Benediktinern nach Prag (Emaus).
Schon seit 1894 sang man in der Kirche zu Neusatz die Choralresponsorien (damals Medicäa). Zum Weihnachtsfest 1907 wurde zum Pontifikalamt
aus der Editio Vaticana die 8. Choralmesse gesungen (Missa de Angelis).
Besonders beliebt war auch die 9. Choralmesse. Der Kirchenchor hatte
jährlich etwa 25 Auftritte, und sein Repertoire umfasste 26 lateinische
Messen. Es wurden auch größere Messen für Chor, Solisten und Orchester
aufgeführt, wie z. B. die Missa choralis von Franz Liszt und die C-Dur-Messe
op. 169 von Josef Rheinberger. 1933 hatte der Chor 56 Mitglieder, und das
Orchester bestand aus 24 Mitgliedern, meist waren es Instrumentalisten
der Militärkapelle. Der Chor trat oft in anderen Kirchen auf, wie z. B. 1926
in Sombor und 1937 in Titel.
Jakob Leh war gleichzeitig als Komponist tätig, von seinen Werken sind
folgende zu nennen: Intonuit de coelo (1928), Ego sum pastor bonus, Ave
Maria mit ungarischem und deutschem Text, verschiedene Kirchenlieder in
beiden Sprachen, eine vierstimmige Messe, ein Stabat Mater, eine Litanei,
ein Te Deum, ein Melodrama, Präludien für die Orgel u. a. Am Gymnasium
dirigierte Jakob Leh das Schulorchester und leitete in Neusatz mehrere Chöre. Er hielt bei Kantoren- und Lehrerversammlungen öfter Vorlesungen über
Kirchenmusik, wie z. B. 1897 in Budapest (im Prunksaal der Universität)
und 1898 in Gran im Seminar. Von den kirchlichen Behörden wurde Jakob
Leh auch zu verschiedenen Kantorwahlen und Orgelabnahmen gesandt.
1897 erschien sein Gesangbuch Jubilate Deo in ungarischer Sprache und
1925 das Gesangbuch in deutscher Sprache Laudate Dominum. Lobet den
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Herrn. Dieses enthält über 440 Lieder und wurde auch im Ausland und in
Amerika verbreitet. Das Vorwort dazu ist sehr aussagekräftig und enthält
einige nähere Angaben zur Entstehung dieses Gesangbuches:
„Singet dem Herrn ein neues Lied!” (Ps. 95, 1)
Eine Sammlung vieler neuer Lieder ist jetzt hier erschienen um
dem lieben Volke, den Getreuen des Herrn, Gelegenheit zu geben,
den Herrn zu loben und zu preisen, und den Namen des Herrn in
schönen und erbaulichen Liedern zu verherrlichen.
Es sind hier auch die beim liturgischen Gottesdienste vorgeschriebenen lateinischen Gesänge (Gregorianische Gesänge)
aufgenommen, – um es dem Volke zu ermöglichen – die leichtesten und wichtigsten liturgischen Gesänge (Responsorien,
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benediktus, Agnus Dei, Tantum
ergo usw.) zu erlernen und dann auch zu singen. Es geschah dies
um zum Teile die kirchliche Vorschrift zu erfüllen, welche sagt:
„Besonders sorge man dafür, dass der gregorianische Gesang
wieder beim Volke eingeführt werde, damit die Gläubigen von
neuem einen tätigen Anteil am Gottesdienste nehmen, wie dieses
früher der Fall war.” (Papst Pius X., Motu proprio, 22.XI.1903).
Es sei hier hervorgehoben, dass mit der gütigen Erlaubnis des
Hochwürdigen Herrn Bischofs zu Rottenburg, Dr. Keppler, aus
dem Rottenburger Diözesangesangbuch 1922 die „Einheitslieder” und außerdem noch einige Lieder in dieses Gesangbuch
aufgenommen wurden. Der innigste Dank sei für die Güte
hiermit dargebracht.
Auch bemerke ich, dass aus vielen und weiten Gemeinden
mir die dort üblichen und schönsten Lieder zugesandt wurden,
aus welchen ich dann die allerschönsten in dieses Werk aufgenommen habe.
Und nun seien Dankesworte gewidmet allen jenen Herren,
welche beim Zustandekommen des Werkes mir mit Rat und Tat
beigestanden haben. Besonders sei innigster Dank gesagt den
Hochw. Herren Abtpfarrer Dr. J. Egerth und Pfarrer M. Leh,
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welche die Güte hatten, noch vor der Einreichung zur kirchlichen Zensur, die Gebete und Andachten durchzusehen und zu
ergänzen. Ferner allen Priestern und 20 Kollegen, welche schöne
Gebete und Lieder einsandten, sei hiermit der herzlichste Dank
ausgesprochen.
Kurz noch einige Worte über das Singen.
Das Singen in der Kirche dient zur Verherrlichung Gottes.
Es muss daher alles vermieden werden, was diese Verherrlichung
verringert oder gar verunstaltet.
Wer also nicht singen kann, möge in der Kirche nicht mitsingen. Ferner soll gemieden werden:
1. Das überlaute Singen (Schreien)
2. Das Schleppen des Gesanges

Beide Übel sind die größten Fehler, welche den Gesang in der
Kirche unschön machen.
In der Kirche soll nur schön und andächtig (mit Verständnis
und aus dem Herzen kommend) „zur größeren Ehre Gottes”
gesungen werden.
Jakob Leh

■
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HIMNOLÓGIA AZ AUSZTRIAI EGYHÁZZENEI KÉPZÉSBEN
AZ ELMÚLT 250 ÉV HAGYOMÁNYÁNAK TÜKRÉBEN
Franz Karl Prassl (Graz/Ausztria)

A dunai monarchia egyik utódállamaként Ausztria gazdag himnológiai
örökséggel rendelkezik, amely részben Mária Terézia és II. József egyházés oktatási politikájában gyökerezik, másrészt teljesen új alapokon áll. 1
1. Középkor és korai újkor
Templom és iskola összekapcsolása az egyházzene esetében hagyományos
megközelítés, és már a középkor óta alapvető az egyházzenei képzésben
általában, és ezen belül kiemelten az egyházi ének tanításában. Egy 14.
századi St. Lambrecht-i antifonáriumban (A-Gu 29) a gyermekek (pueri)
jelenlétét kihangsúlyozva említik.2 Ők a „néppel” (populus) együtt részt
vesznek a Rex Christe factor omnium – Christ, Schöpfer alles, des da ist
nagypénteki himnusz éneklésében. A szomszédos Seckau bencés monostor 1345-ben keltezett Liber Ordinariusa (A-Gu 756) számos részletet
közöl a gyermekek énekléséről Karácsony hetében. Ebben a kéziratban
találjuk a Magyarországon is ismert Resonet in laudibus karácsonyi ének
legkorábbi említését.
A diákok közelében tanárok is voltak. És a tanárok, illetve a kolostorokban a zenetanárok, azaz énekesek (cantores) gondoskodtak az egyházzenéről,
a gregorián énektől az egyházi népénekig. Már a tizenkettedik századi házirendek (consuetudines) is tartalmaznak leírásokat arról, hogyan történt a
fiúk és a fiatal férfiak kiképzése a kolostorokban és székesegyházakban. Paolo
Santonino tizenötödik századi útinaplójából tudomást szerezhetünk arról,
1

2

Sonja Ortner, Österreich, in: Dominik Fugger, Andreas Scheidgen (szerk.),
Geschichte des katholischen Gesangbuchs (Mainzer Hymnologische Studien
21). Tübingen 2008, 163–220.
Franz Karl Praßl, Das Mittelalter, in: Christian Möller (szerk.), Kirchenlied
und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte (Mainzer Hymnologische
Studien 1), Tübingen 2000, 29–68.
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hogyan művelték az egyházzenét Karintiában és Dél-Stájerországban:3 az
iskolamester felelt a liturgikus zenéért, és Villach példáján a szerző meggyőzően szemlélteti, hogy az eucharisztikus énekeket a gyermekek énekelték.
A reformáció, ellenreformáció és katolikus reform idején ugyancsak az
iskolák voltak azok a központi helyek, ahol a népéneket [= egyházi éneket]
ápolták és terjesztették. 4
Legendás híre volt a Graz-i alapítványi protestáns iskolának, amely
színvonala semmiben sem maradt el a Graz-i udvari együttes mögött,
amelynek tagjaival együtt is fellépett. 1600 körül bezárták. A protestáns
egyházi ének az egyszerű korálletéttől a motettáig ettől függetlenül több
úton is terjedt. Az első stájerországi énekeskönyv, amely egyben az első
stájerországi nyomtatott kottás könyv is, Andreas Gigler Graz-i városi
plébános Gesang Postill (Énekgyűjtemény, 1569/1574) című kiadványa,
amely a húsz dallam között tíz Luther-éneket közöl Johannes de Cleve
udvari karmester négyszólamú letétjében.5
Ismét csak egy tanár, Nikolaus Beuttner volt az, aki 1602-ben a barokk
kor egyik legjelentősebb énekeskönyvét adta ki, valószínűleg a Graz-i jezsuiták megbízásából. A Catholisch Gesangbuch énekei között megtaláljuk
a reformáció kori ismert énekeket teológiailag „megtisztított” szöveggel, és
számos olyan „hagyományos” éneket, amelyek nem szerepelnek semmilyen
ismert középkori forrásban.6
3

4

5

6

Franz Karl Praßl, Zur Geschichte der Chormusik im Gottesdienst.
Diözese Gurk-Klagenfurt, in: Johann Trummer, Kirchenchöre Österreichs.
Geschichte der Chormusik im Gottesdienst und Dokumentation von
Kirchenchören in Österreich und Südtirol. Graz 1987, 26–43.
Franz Karl Praßl, Musik im Gottesdienst, in: Michaela Sohn-Kronthaler,
Rudolf K. Höfer, Alois Ruhri (szerk.), 800 Jahre Diözese Graz-Seckau. Von
der Gründung bis zur Gegenwart, Wien 2018, 375–397.
Karl Amon, Der Grazer Stadtpfarrer Andre Gigler und seine
Gesangpostille, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 15 (1970),
1−31.
Franz Karl Praßl, Das österreichische katholische Kirchenlied im 17.
Jahrhundert, Gesangbücher – Funktion – Repertoire, in: Ladislav Kačic
(szerk.), Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe –
Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa,
konferenciakötet, Pozsony 2002, 83–95.
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A népiskolák a 17. században továbbra is az egyház irányítása alatt
működtek. A plébános dolga volt egy iskolamestert alkalmazni és fizetni,
akinek felelőssége volt a kántori feladatokat ellátni a templomban, azaz
orgonálni, és a templomi énekléshez énekesfiúkat kiképezni.7 A tanárok
alkalmazásánál így gyakran a zenei képességek váltak döntővé.
2. A 18. és 19. század
Bécsben a 17. század folyamán a jezsuiták noviciátusában, az I. kerületben
működtetett Szent Anna iskola (Schule zu St. Anna) lett egyrészt az egyházi éneklés, másrészt a tanítóképzés központja. Számos ima- és énekeskönyv, egyházi énekeket tartalmazó lap és füzet kiadása kapcsolódik ehhez
az intézményhez. Ez volt az első tanítóképző létesítmény (Präparandie),
amelyet Mária Terézia 1774-es tanügyi rendelete nyomán – amely először
írta elő a mindenkire kötelező általános tankötelességet – hoztak létre.
Innen indult útjára egy énekeskönyvben8 a Monarchiában általánosan
elterjedt miseének.9
Az ének kezdősora: Kommt, lasset uns Gott ehren, a magyar gyakorlatban
Jertek keresztény lelkek az Istent dicsérni. Jelentőséggel bírnak az énekeskönyv címében a népmisszió, kateketikus könyvtár, noviciátus, jezsuiták; ez

7

8

9

A téma részletes kidolgozását lásd: Helmut Engelbrecht, Geschichte des
österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden
Österreichs. Band 3 Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz. Wien
1984, 21–44; 68–145.
Catholische in Reim verfaßte („ Lehren, Gebett, Oder / Gesänger Von Täglichen Verrichtungen, von dem Zihl und letzten Dingen deß Menschen,
fürnehmlich, daß man Nur kein Todtsünd, nur kein Todtsünd, Ja gar kein
Sünd thun, die gethane aber bereuen: nach Christi Lehr und Exempel
leben: Im Glaub, Hoffnung, Liebe, und anderen Tugenden sich üben solle.
Von einem Missionario S. J. In Denen Missionibus dem Volck vorgesungen, und außgeleget. Zufinden In der Catechetischen Bibliothec bey S.
Anna in dem Prob-Hauß. Soc. Jesu zu Wienn, 1725”).
Matej Podstenšek, Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire und
dessen Übersetzungen ins Slowenische. 2 kötet. Doktori disszertáció a Graz-i
Művészeti Egyetemen (Kunstuniversität), Graz 2017.
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arra mutat, hogy az iskola a katolikus nevelés fontos műhelye volt, amelyben
az egyházi ének ápolásával is foglalkoztak.
Az iskolai éneklés új lendületet nyert Mária Terézia tanügyi rendeletével, amelynek egyik célja a templomi kóruséneklés fellendítése volt.
Az énektanítást teljes mértékben vallásos összefüggésben értelmezték,
így a hittannal kapcsolták össze. Tanításhoz a Katholisches Gesangbuch
énekeskönyvet, vagyis Mária Terézia 1776-ban kiadott énekeskönyvét,
és a Verbesserte katechetische Gesänge (Bécs 1779 ) című énekeskönyveket
használták. Emellett szerepeltek a két volt jezsuita, Franz Xaver Riedel
és Michael Denis énekei, amelyek az osztrák énekanyagra máig érezhető
befolyást gyakoroltak.
A Szent Anna iskola volt II. József egyházi énekkel kapcsolatos törekvéseinek a kiemelt megvalósítója. II. József egyházzenei reformjainak
központjában a miseének (Normalgesang) 1783-ban történt bevezetése
állt; az uralkodó kötelezővé tette a Wir werfen uns darnieder kezdetű
miseéneket. Ignaz Franz sziléziai pap új, a felvilágosodás szellemében írt
szövegei képezték az alapját az 1783-ban kötelezővé tett bécsi változatnak.
„Ének” nevű tantárgy nem létezett a tanítóképzőben, de még a megyeszékhelyeken működő Normaiskolákban sem, amelyek három hónapos
tanítóképző tanfolyammal kiegészített gimnáziumok voltak (1800). 1830
körül Salzburgban ezt a tanfolyamot egy évesre hosszabbították, és a hat
hónapig tartó elméleti képzésbe zenét és éneket is bevezettek. Bécsben a
Szent Anna Normaiskola diákjai 1817-től a konzervatóriumban részesülhettek énekoktatásban. A Szent Anna iskolába való felvétel előfeltétele
volt egy felvételi vizsga. A tanárok tisztában voltak azzal, milyen nagy
mértékben befolyásolja az egyházzene minőségét a leendő tanítók zenei
képzése. A Graz-i Musikverein für Steiermark (Stájerországi Zenei Egyesület) zeneiskolájában 1828 óta egy tanítóképző osztály is működött, a bécsi
konzervatóriumban ezt 1832-ben vezették be.
Magánkezdeményezések is hozzájárultak a leendő tanítók és tanárok
egyre jobb zenei képzéséhez. Ilyen volt a bécsi Szent Anna iskolához kapcsolódó Verein zur Beförderung und Verbreitung echter Kirchenmusik (Valódi
egyházzenét támogató és terjesztő egyesület) megalapítása 1839-ben. Az
egyesület tagjai a képzősöknek éneket, orgonajátékot, generálbasszust és
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vonós hangszerjátékot tanítottak, előbb egy évig, majd 1851-től, az állami
tanítóképzők két évesre hosszabbított időtartamával összhangban, két évig.
Az iskolai és egyházzenészi hivatalok hagyományos összekapcsolását 1857ben újabb miniszteri rendelet erősítette meg.
Ennek ellenére:
„a katolikus Habsburg Monarchiában a szorosabb értelemben vett
intézményes egyházzenei képzés – éppúgy mint minden más zenei
képzés – a huszadik század elejéig kizárólag magánintézményekben történt, vagyis olyan tanintézményekben, amelyeket magán
társulatok szerveztek. Mivel a falusi és kisvárosi tanítók gyakran
a zene egyetlen támogatójának számítottak a társadalomban, az
otthonokban és a templomban, az oktatási hivatal – és vele együtt
az állam – egyre inkább értékelte zenei tudásukat, ugyanakkor – Németországgal ellentétben – nem kívánt különösebben hozzájárulni
a képzésükhöz.” 10

Graz-ban az 1815-ben alapított Musikverein für Steiermark (Stájerországi Zenei Egyesület) és az általa alapított zeneiskola volt 1848-ig az
egyházzenei oktatás legfontosabb fóruma, Bécs 1817-ben csatlakozott.
„A Monarchiában létrehozott rendszeres egyházzenei képzés első
előfutára volt a prágai orgonaiskola, amelyet 1830-ban nyitott
meg a Csehországi Egyházzene Barátainak Egyesülete (Verein der
Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen). Ez az intézmény 1889ben egybeolvadt az 1811-ben alapított prágai konzervatóriummal.
1840-ben a Valódi egyházzenét támogató és terjesztő egyesület
(Verein zur Beförderung und Verbreitung echter Kirchenmusik) a
Szent Anna iskolához kapcsolódva új tanintézményt létesített, amely
1848-ig kilenc hónapos elméleti és gyakorlati egyházzenei tanfolya10

Lynne Heller, „Kirchenmusikschulen”, Österreichisches Musiklexikon
online, http://www-1musiklexikon-1ac-1at-1000011tn01be.han.kug.
ac.at/ml/musik_K/Kirchenmusikschule.xml, lehívás: 2019.08.19.
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mot tartott diákjainak. Ennek örökébe lépő intézménynek tekinthetjük a Bécsi Cecília Egyesület 1871-ben létrehozott iskoláját, és
az 1881 óta működő Ambrosiusschule-t, amely szintén egyházzenei
képzést nyújtott, de leginkább énekeseket nevelt. A két versengő intézményt 1906-ban egyesítették Allgemeiner Kirchenmusikverein als
Lehranstalt für kirchliche Tonkunst (Általános egyházi zeneegyesület
mint az egyházi zeneművészet tanintézménye) néven.” 11

Jó példája a tanító-egyház-állam-népének összefüggésének illusztrálására August Duk (1798–1845) személye, aki a Der Heiland ist erstanden
(Üdvözítőnk feltámadott) húsvéti ének stájer dallamát komponálta.12
Duk, aki Prágában hegedülni tanult, Graz-ba jött, ahol 1826-tól zeneelméletet tanított. Előadásait főleg tanítóképzősök hallgatták. 1827-től
orgonatanítást is vállalt, 1828-tól pedig egyházi éneket is. 1829-től 1833ig Duk a Stájerországi zenei egyesület iskolájában tanított, majd 1840-től
magántanárként működött.
„Emellett a főnemzeti iskolában már tapasztalatot szerzett Duk
tanárként is érvényesülni próbált. 1831-től 1840-ig tanársegédként működött a Graz-i Graben plébánia iskolájában. 1840-ben
Bécsbe költözött, ahol a Szent Anna iskolához kapcsolódó Valódi
egyházzenét támogató és terjesztő egyesület karmestere lett, és itt is
zeneelméletet és általános egyházzenei ismereteket tanított. Már
1837-ben elkészítette a bécsi tanfelügyelőség felkérésére az Über
die Verbesserung der Kirchenmusik und Einrichtung und Leitung
der Kirchenmusikschule bey St. Anna in Wien (Az egyházzene, a
berendezés, és a vezetés javításáról a bécsi Szent Annához kapcsolódó
zeneiskolában) tárgyú szakvéleményt.” 13

11
12

13

uo.
Christian Fastl, „Duck (Duk), Augustin (August)”, Österreichisches
Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/
Duck_Augustin.xml, lehívás: 2018.12.12. Írásunkban ezt a leírást követjük.
Uo.
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Legfontosabb Graz-ban elkészített művének címe sokat elárul korának
himnológiai gyakorlatáról: Kirchenlieder, welche in der Fuerst-Bischoeflichen
Seckauer und Leobner-Dioecese das ganze Jahr hindurch gesungen und mit
der Orgel begleitet werden. „Gesammelt, und für die Orgel mit leichten
einfachen Zwischenspielen eingerichtet, wie auch mit mehreren Cadenzen
und Vorspielen, dann vier Präludien, welche während der heil. Wandlung
gespielt werden können, und vier andern leichten Präludien versehen und
herausgegeben von August Duk, öffentlichem Lehrer des Generalbasses
und des Kirchengesanges in Gratz 1835.” (Egyházi énekek, amelyeket a
hercegi-püspöki seckaui és leobeni egyházmegyében az egész év folyamán
orgona kísérettel énekelnek. Összegyűjtötte, és az orgona számára könnyű
és egyszerű közjátékokkal, több kadenciával és előjátékkal, négy könnyű
prelúdiummal, amelyeket a szent Átváltozás alatt lehet játszani, és négy
másik könnyű prelúdiummal ellátta és kiadta August Duk, a generálbasszus
és egyházi ének hivatalos tanára Gratz-ban 1835.)
Az egyházzene ápolását jelentős módon előmozdította a cecilianizmus,
bár az egyházi ének nem szerepelt a ceciliánusok fáradozásainak elsődleges
céljai között. Az egyházi ének ápolása az egyesület célkitűzéseinek egy
mellékterméke volt, ugyanis az egyesület első sorban egy „liturgiailag helyes” kóruszene előadására törekedett, de felmérte, hogy az egyházi ének
jelentősen hozzájárulhat egy rendezett egyházzene kialakításához. A Német Cecília Egyesület 1868-ban Bambergben alakult meg hivatalosan, és
1874-ben alapította máig működő egyházzenei iskoláját (ma: Egyházzenei
és Zenepedagógiai Főiskola).14 Ehhez hasonló iskolák működtek Grazban,
Klagenfurtban, Salzburgban, Bécsben, Linzben, stb. Ezek az iskolák addig
működtek, amíg a nemzeti szocializmus hatására bezárták őket, majd 1945
után többnyire újra megnyíltak.
A képzésben mindig nagy hangsúlyt fektettek az egyházi énekre, ugyanis ez statisztikailag nézve az egyházzenei tevékenység általános formáját
jelentette. Az orgonakönyv kíséreteinek betanulása a hozzájuk tartozó
14

Franz Fleckenstein (szerk.), Gloria Deo pax hominibus. Festschrift zum
100jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule Regensburg ... am 22.
November 1974, Bonn 1974.
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prelúdiumokkal és interlúdiumokkal ugyanúgy az oktatás részét képezte,
mint a „preludizálás”, vagyis az improvizáció. A 20. század közepéig az
egyházzenei képzés az egyházi ének elsajátítását és ápolását jelentette, a gregorián ének kísérete és más ehhez hasonló feladatok csak szakembereknek
vagy a kolostorok és székesegyházak orgonistái számára voltak fontosak.
3. A mai helyzet
Ha az ötven évvel ezelőttig terjedő időben sokszoros értelemben is a
tanítók és tanárok voltak az egyházzene hordozói, ma egész sokféle
szakirányban tevékenykedő emberek határozzák meg az egyházzenei
életet, akik között természetesen a tanítókat és tanárokat is megtaláljuk.15
Ez az állam és egyház Ausztriában békésen végbement szétválásának az
eredménye. Az egyházzenészek képzésének keretét egy konkordátum
rendelkezései szabályozzák, amely képzési kérdésekben az állam és egyház
együttműködését írja elő. Az egyházzene mint kulturális tényező, közérdekű tevékenység; ennek következtében az akadémiai felsőfokú képzésben
a Graz-i16 és bécsi zeneművészeti egyetemeken17 lehet részesülni, a középfokú képzéshez négy egyházi irányítás alatt álló egyházzenei konzervatórium áll rendelkezésre, amelyek államilag elismert bizonyítványt adnak.18
Ezeken kívül a szövetségi területek néhány állami konzervatóriuma is
biztosít egyházzenei képzést. Az alapképzést („C-kurzus”) vagy a konzervatóriumokban, vagy az egyházmegyei „egyházzenei referátumokban”

15

16

17

18

Vesd össze a Trummer, Kirchenchöre Österreichs, (3. lábj.) által közölt
statisztikákkal és táblázatokkal.
Philipp Harnoncourt 1963-ban alapított iskolájáról lásd: https://orgelkirchenmusik.kug.ac.at/institut-fuer-kirchenmusik-und-orgel.html,
lehívás: 2018.12.12.
Az 1910-ben alapított intézményről lásd: https://www.mdw.ac.at/iok/,
lehívás: 2018.12.12. A salzburgi Mozarteumban 1963 óta létezett egy
egyházzenei intézet, amely úgynevezett „A-képzést” biztosított. Ezt a
jelentkezők elégtelen száma miatt bezárták.
Bécs, St. Pölten, Linz, Graz. Lásd a „Singende Kirche” folyóirat beszámolóit
és hirdetéseit.
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(Déltirolban egyházzeneiskolák) lehet megszerezni. Az egyházzenészek
a képzés alapján pályázzák meg állásaikat és kapnak fizetést.
Az első modern egyházzenei képzőintézet Ausztriában a Bécsi Zeneakadémia egyházzenei tagozata volt, amelyet még 1910-ben, a római pápai zeneiskola előtt (1911) alapítottak.19 Székhelye eleinte Klosterneuburgban volt,
ahol az elöljárók, mint például Vinzenz Goller, a liturgikus mozgalommal
(Pius Parsch) is kapcsolatba kerültek, ami a nagyon konzervatív, X. Pius által
meghatározott irányvonal mellett számos új impulzust is közvetített. Parsch
biztatására Goller 1928-ban megkomponálta a Gotteslobból „Leopold-miseként” ismert misét. A Graz-i Egyházzenei Intézetet Philipp Harnoncourt
alapította 1963-ban, a II. Vatikáni Zsinat munkálatainak elkezdése folyamán,
Salzburg is ekkor kapcsolódott be az egyházzenei képzésbe.
1977-ben az osztrák egyházmegyék Egyházzenei Munkaközössége (a mai
Osztrák Egyházzenei Bizottság elődintézménye) az egész Ausztria számára
szabályozta a B- és C-vizsga tan- és vizsgaanyagát, amelyet az Osztrák Püspöki
Kar jóváhagyott. Az akadémiai egyházzenei képzés tanterveit az egyes zenei
egyetemek ma önállóan állapítják meg. 1979-ben létrejött a Bécsi Egyházmegye Egyházzenei Érseki Hivatala, amely nemsokára létrehozta a Bécsi
Egyházmegyei Egyházzenei Konzervatóriumot. 1982-ban az iskola államilag
elismert intézmény lett. Ezután Graz-Seckauban (1989), St. Pöltenben
(1992), és Linzben (1992) nyíltak egyházmegyei konzervatóriumok.
A „Himnológia” tantárgy, amely leginkább „német egyházi ének” címen
szerepel (a gregorián énektől való megkülönböztetés céljából), az utóbbi
évtizedekben nagy változáson ment át.20

19

20

Erwin Ortner és mások (szerk.), 100 Jahre Kirchenmusikstudium in
Wien 1910–2010. Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des Instituts für
Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik an der Universität für Musik und
Darstellende Kunst in Wien. Wien 2010.
Franz Karl Praßl, Zum Stand der hymnologischen Ausbildung in
Österreich, in: Gerhard Hahn, Hymnologie als Lehrfach. 1. Regionaltagung
der IAH. Referate – Dokumente – Protokolle, Regensburg 1987, 25–39.
A himnológiai képzés jelenlegi állásának leírását ajánlja például HansJürgen Kaiser, Barbara Lange (szerk.), Basiswissen Kirchenmusik. Band 1
Theologie, Liturgiegesang, Stuttgart 2009.
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A hagyományos egyházi énekek kísérése orgonán továbbra is része a
képzésnek, azonban szükséges új kísérési technikákkal kiegészíteni az új,
modern énekek (vallásos popzene) kíséréséhez. Fontos a kántorok és énekesek – zsoltárénekesek, előénekesek, akik a mise és a zsolozsmahórák során
vezetik az éneket – kiképzése. Új kihívás elé állítanak az egyre gyakoribb
olyan istentiszteletek, amelyeket nem pap vezet. A mai egyházzenészeknek
liturgiai szakértőknek is kell lenniük, akik ismerik saját szakterületüket, akik
a pasztorális munkacsoport jogos tagjai, és mindenkivel együtt tudnak dolgozni, akinek szerepe van a liturgiában. Az egyházzenei szolgálat alapanyaga
a 2013-as Gotteslob, egy erős ökumenikus kitekintéssel készített egységes
énekeskönyv, amely 300 osztrák helyi hagyományú éneket tartalmaz. Rátermettséget és találékonyságot igényel a különböző orgonakíséretes könyvek,
különösen a kántorkönyvek (például Münchener Kantorale) alkalmazása
az énekekönyv anyagának gyakorlatba ültetésénél és kiegészítésénél.
Az egyházzene épp a himnológia területén vált olyan összetett jelenséggé,
amely jól állítható egy méltó és vonzó közösségi ünneplés szolgálatába. Az
egyházzenész ma már nem pusztán az egyházi ének és a karének kísérője, hanem sokkal inkább egy általános szervező, aki zenészként képes megfelelni
a sokféle kihívásnak, amely elé a liturgia és egyházzene sokfélesége állítja.
4. Képzési- és vizsgarendek az egyes egyházzenei
szolgálatokban szerezhető képzésben
Ausztriában akárcsak Németországban négy kategóriába sorolható az
egyházzenészi szolgálattal kapcsolatos képzés:
A akadémiai szinten képzett egyházzenész
B magasabb szintű egyházzenei képzés egy (egyházmegyei) konzervatóriumban
C alapképzés egy (egyházmegyei) konzervatóriumban
D igazolás nélküli képzés
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Az egyházzenészek besorolása és fizetése az egyes egyházmegyékben
az egyházzenészi képzettség alapján történik, illetve a teljesített óraszám
szerint a nem állandóan foglalkoztatottak esetében.
Az egyházmegyei konzervatóriumok az alapképzés mellett az „énekmise-oratórium” illetve „Új egyházi ének” tanulmányi ágazatokat ajánlják.
Ez tehát válasz az egyházzenei szolgálatban felmerülő újabb kihívásokra. A
mostani képzés bemutatásához most a linzi egyházmegyei konzervatórium
honlapjáról idézünk.21
A linzi egyházmegye egyházzenei konzervatóriumában az „Egyházzene”
szakirányt ajánlják. A tanulmányokat a következő fokozatokba sorolják:
a) Elemi szint
Az elemi szintű képzés általában egy évig tart, és azoknak a jelentkezőknek hozták létre, akik nem tudnak megfelelni az alapképzés felvételi
követelményeinek.
b) Alapszint
Az alapszintű képzés általában két évig tart és egy záróvizsgával végződik,
ahogy ez a konzervatóriumok esetében általában szokásos.
c) Magasabb szint
A magasabb szintű képzés általában két évig tart, feltétele az alapképzés
elvégzése vagy egy hasonló szintű vizsga teljesítése, és egy záróvizsgával
végződik, a konzervatóriumok tan- és vizsgarendjének megfelelően.

A tanterv előírja a vokális illetve hangszeres képzést (hangképzés és
orgonajáték), a következő kötelező tárgyakkal: hallásfejlesztés, liturgika,
német liturgikus ének, összhangzattan, karvezetés, karének, gregorián
ének, orgonaismeret, műelemzés, formatan, liturgikus orgonajáték, partitúra olvasás. Ezen kívül alternatív tárgyakat is ajánlanak, amelyek a képzés
kiegészítését, bővítését, mélyítését szolgálják.
21

https://www.dioezese-linz.at/kons-kirchenmusik/ausbildung/
studienaufbau, lehívás: 2018.12.12.
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Követelmények:
Karvezetés

Alapszint
– karvezetési alapvetés, a hangképzés alapjai
– egyszerű ütemek vezénylése, lezárás, megállás, belépés
– gyakorlatok az énekkarral (pl. homofón Gotteslob-tételek, régi mesterek kórusművei), légzőgyakorlatok, beéneklési gyakorlatok, énekkari
hangzás
– összetett ütemek, felosztások, hangsúlyok, ütemváltás
– gyakorlatok az énekkarral (egyszerű többszólamú darabok)
– egyszerű homofón és polifón kórusművek alapvető elemzése
– a betanítás technikája
Magasabb szint
– minden ütem vezénylésének ismerete
– a kéz zenei kifejezőerejének formálása
– az énekkari hangképzés elmélyítése
– különböző korok egy- vagy többszólamű műveinek mintaszerű kidolgozása
– munka az énekkarral
– az ütemezéstechnika kifinomítása
– gyermekkarral való munka
– énekkarral és zenekarral való munka
Német liturgikus ének és gregorián ének

Alapszint
– bevezetés a gregorián énekbe
– bevezetés a kvadrát írás és szemiológia ismeretébe
– gregorián ének a Gotteslobban
– miseordináriumok, antifónák, responzóriumok etc. éneklése
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– a Gotteslob énekeskönyv összes műfajának megismerése, az új (populáris) népéneket is beleértve
– német zsoltáréneklés (közösségi éneklés és előéneklés)
– gyakorlati munka különböző kántorkönyvekkel
– a kántor és lektor feladatkörének ismerete
– egy szentlecke előadása
Magasabb szint
– a gregorián ének történetének vázlatos ismerete
– szemiológia
– a gregorián repertoár fontosabb darabjainak gyakorlati feldolgozása
(válogatás: ordinárium és proprium tételek, himnuszok, szekvenciák,
antifónák, etc.)
– a Graduale Triplex és más gregorián kiadványok megismerése
– egyszerűbb gregorián tételek vezénylése
Liturgika
– általános bevezetés a liturgia-ismeretbe
– a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója és az azt követő instrukciók
(különösen a „Musicam Sacram” instrukció)
– a szentségimádás, zsolozsma, igeliturgia, bűnbánati liturgia, májusi
ájtatosság felépítésének ismerete és megszervezése
– gyermekek és fiatalok számára szervezett liturgia
– a legfontosabb liturgikus könyvek és használatuk
– liturgikus szolgálatok
– új énekek bevezetésének metodikája
Orgonajáték

Elemi szint
a) az orgonajáték alapjainak lefektetése egy orgonaiskola segítségével
b) a Gotteslob énekeinek kísérete
c) könnyű prelúdiumok, tokkáták, fúgák és korálelőjátékok (pl.: J. K. F.
Fischer, J. Pachelbel)
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d) egyszerű improvizációs gyakorlatok: motivikus kidolgozás, transzpozíció,
először csak egy szólamra, később két szólamra; négy szólamú letétből
két szólamú letét kivonása
Alapszint
1. évfolyam:
a) az orgonajáték technikájának fejlesztése egy orgonaiskola segítségével
b) orgonakíséretek lejátszása (pl. a Gotteslob orgonakönyvéből), különös
tekintettel az újabb énekrepertoárra. Bevezetés az „akusztikus vezénylés”
technikájába, mint az orgonakíséret alapvető módszerébe
c) egyszerű improvizációs gyakorlatok: egyszólamú motivikus kidolgozás
(szekvenciázás, visszatérés, rákfordítás, etc.); transzpozíció, két szólamú improvizáció, két szólamos letét kivonása a négy szólamúból;
kolorálás, etc.
d) Könnyű prelúdiumok és tokkáták, fugetták és fúgák, könnyű korálelőjátékok a különböző korokra és a délnémet-osztrák hagyományra való
tekintettel
2. évfolyam:
a) az orgonaiskola folytatása
b) további énekkíséretek elsajátítása, köztük az újabb énekek kísérése; az
„akusztikus dirigálás” továbbfejlesztése
c) a rögtönzés gyakorlása egészen a háromszólamú letétig, I-IV-V-I kadencia,
(kvartszextakkord késleltetéssel, álzárlattal), egyszerű pleno előjáték,
egyszerű meditatív előjáték rögtönzése
d) könnyű orgonairodalom a különböző korokból (a délnémet-osztrák
hagyomány figyelembevételével)
Magasabb szint
1. évfolyam:
a) a népének kísérésének továbbfejlesztése különös tekintettel az „akusztikus
vezénylésre”
b) az improvizációs gyakorlatok továbbfejlesztése, népénekkíséret improvizálása
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c) fokozatosan emelkedő szintű orgonairodalom játszása a különböző korszakokból
2. évfolyam:
a) könnyebb énekek kíséretének transzponálása
b) az improvizációs gyakorlatok továbbvitele, rövid prelúdiumok és fugetták
improvizálása, számozott basszus improvizálása
c) háromszólamú játék elsajátítása megfelelő irodalom segítségével; fokozatosan emelkedő szintű orgonairodalom játszása a különböző korszakokból
Orgonaimprovizáció
Az improvizációs készségeknek liturgikus kontextusban való elmélyítése:
– az egyházi énekek különböző módon való kísérése (pl. cantus firmus kiemelése egy külön manuálon, felső vagy alsó szólamként); ének variációs
kidolgozása (pl. három- illetve négyszólamú kísérettel, kolorált cantus
firmus, bicinium, fugetta)
– különböző technikák elsajátítása népének előjátékok improvizálásához
– különböző ritmikai, dallami, harmóniai elemek segítségével való improvizáció
– szekvenciamodelles improvizálás egytől négy szólamos letétig
– szabad és kötött formájú korálimprovizáció (pl. orgonapont-tokkáta,
bicinium imitációs bevezetéssel, ritornell, korálpartita)
– háromszólamú játék (imitációs bevezetés, ritornell, cantus firmus a
tenorban vagy a basszusban)
Egyházi gyermekének gyakorlat
– letétek készítése különböző hangszercsoportok számára, amelyeket
gyermekistentiszteletek alkalmával lehet használni
– énekátiratok készítése, elő- köz- és utójátékok komponálása, énekek
kidolgozása hangszeres korálfeldolgozás formájában
– gyermekek számára a liturgiában alkalmazható új énekek komponálása
– hangszerismeret (Orff-hangszerek, szokásos dallam-hangszerek, cselló,
nagybőgő, gitár, orgona), a hangszerek alkalmazási lehetőségei
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– az Orff-instrumentárium technikájának ismerete, alapvető ismeretek a
más hangszerek technikájáról
– zenei együttes vezetése
– gyermekkar vezetése, gyermekkar és hangszeres együttes összedolgozása

A kiválasztott tantárgyak célja, hogy megmutassák, milyen követelmények vonatkoznak az alap- és magasabb szintű szolgáltatásra. Az akadémiai
képzés minden zenei egyetem tantervében szerepel (a címek feljebb láthatók). Ez a rendszer biztosítja, hogy minden szinten minőségi egyházzenét
műveljenek.
A himnológia a mindenkori egyházi énektár kíséretének elsajátítására
szolgáló másodlagos tárgyból a II. Vatikáni Zsinat liturgiareformjának
köszönhetően az egyházzenei képzés súlypontjává vált.
Az egyházi énektár és a közösségi liturgia fejlődéséből adódóan a katolikus és evangélikus egyházi ének oktatásában olyan nagyméretű átfedések
keletkeztek, hogy például a Graz-i Művészeti Egyetem egyházzenei intézetében a himnológia tárgyat nagyobb részt együttesen tanítják a katolikus
és az evangélikus tagozaton tanuló diákoknak.
Így tehát a himnológia mint tantárgy az ökumené egyik előharcosa
lett, és egyben a keresztény egyházak elmélyülő közös énekgyakorlatának
tükre. Ha korábban a képzés minden szinten teljesen gyakorlati volt, ma
az alapképzésben elméleti ismeretek is helyet kaptak. Ez folytatódik az
akadémiai képzésben, ahol a diákok a himnológia tudományos ismeretébe
nyernek bevezetést, és akár bakkalaureus- vagy master-diplomamunkát
is írhatnak, illetve doktori tanulmányokra jelentkezhetnek himnológiai
témával.22

22

Ezt bizonyítja Podstenšek példája (9. lábj.).
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HYMNOLOGIE IN DER AUSBILDUNG
VON KIRCHENMUSIKERN IM HEUTIGEN ÖSTERREICH
VOR DEM HINTERGRUND VON TRADITIONEN
DER LETZTEN 250 JAHRE
Franz Karl Prassl (Graz/Österreich)

Österreich als einer der Nachfolgestaaten der untergegangenen Donaumonarchie hat eine reiche hymnologische Überlieferung, welche
einerseits ebenso in der Tradition maria-theresianischer wie josephinischer Schul- und Kirchenpolitik steht, andererseits heute völlig neu
aufgestellt ist.1
1. Mittelalter und frühe Neuzeit
Die Verbindung von Kirche und Schule im Bereich der Kirchenmusik
ist traditionell und gehört schon seit dem Mittelalter zu den Konstanten im Bereich der Weitergabe von Kirchenmusik im Allgemeinen und
der Kirchenlieder im Besonderen. In St. Lambrecht werden in einem
Antiphonar des 14. Jahrhunderts (A-Gu 29) die pueri ausdrücklich
erwähnt.2 Sie sind genauso wie das „Volk” (populus) am Gesang des Passionshymnus „Rex Christe factor omnium – Christ, Schöpfer alles, des da
ist” beteiligt. Im benachbarten Chorherrenstift Seckau erfahren wir im
Liber Ordinarius aus dem Jahr 1345 (A-Gu 756) zahlreiche Details über
den Liedgesang der Kinder in der Weihnachtsoktav. Das auch in Ungarn
bekannte Weihnachtslied „Resonet in laudibus” ist in dieser Handschrift
erstmals erwähnt.

1

2

Vgl. Sonja Ortner, Österreich, in: Dominik Fugger und Andreas Scheidgen
(Hgg.), Geschichte des katholischen Gesangbuchs, Tübingen 2008 (=
Mainzer Hymnologische Studien 21), S. 163–220.
Wir folgen hier: Franz Karl Praßl, Das Mittelalter, in: Christian Möller
(Hg.), Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte,
Tübingen 2000 (= Mainzer Hymnologische Studien 1), S. 29–68.
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Wo es Schüler gegeben hat, waren auch Lehrer vorhanden. Und die
Lehrer, bzw. in den geistlichen Häusern die Musiklehrer, also die cantores,
waren die Träger der Kirchenmusik, von der Gregorianik bis zum Kirchenlied. Schon im 12. Jahrhundert lesen wir in diversen consuetudines
(Hausordnungen würde man modern sagen), wie die Heranbildung von
Knaben und jungen Männern in Klöstern oder Domen abgelaufen ist.
Aus dem Reisetagebuch des Paolo Santonino im 15. Jahrhundert erfährt
man, wie Kirchenmusik am Lande in Kärnten und in der Südsteiermark
praktiziert worden ist:3 Der Schulmeister war dafür zuständig, dass liturgische Musik funktioniert hat, eindrucksvoll geschildert am Beispiel von
Villach, wo das Singen eucharistischer Hymnen durch die Kinder bezeugt
wird. Im Zeitalter von Reformation, Gegenreformation und katholischer
Reform waren es wieder die Schulen, welche die Hotspots zur Pflege und
Verbreitung des Kirchenliedes geworden sind.4
Legendär ist die protestantische Stiftsschule in Graz, welche der Grazer
Hofkapelle qualitätsmäßig durchaus nicht nachgestanden ist und mitunter
mit deren Mitgliedern musiziert hat. Sie wurde um 1600 zwangsweise
geschlossen. Die Verbreitung protestantischer Kirchenlieder war dadurch
jedoch auf vielfältige Weise, vom einfachen Liedsatz bis zur Motette, gesichert. Das erste steirische Gesangbuch bzw. der erste steirische Notendruck,
die Gesang Postill des Grazer Stadtpfarrers Andreas Gigler (1569/1574),
enthält bei 20 Melodien zehn Lutherlieder im vierstimmigen Satz des
Hofkapellmeisters Johannes de Cleve.5

3

4

5

Vgl. Franz Karl Praßl, Zur Geschichte der Chormusik im Gottesdienst.
Diözese Gurk-Klagenfurt, in: Johann Trummer, Kirchenchöre Österreichs.
Geschichte der Chormusik im Gottesdienst und Dokumentation von
Kirchenchören in Österreich und Südtirol, Graz 1987, S. 26–43.
Zuletzt zusammenfassend dargestellt in: Franz Karl Praßl, Musik im
Gottesdienst, in: Michaela Sohn-Kronthaler, Rudolf K. Höfer und Alois
Ruhri (Hgg.), 800 Jahre Diözese Graz-Seckau. Von der Gründung bis zur
Gegenwart, Wien 2018, S. 375–397.
Dazu die immer noch gültige Studie von Karl Amon, Der Grazer
Stadtpfarrer Andre Gigler und seine Gesangpostille, in: Jahrbuch für
Liturgik und Hymnologie 15 (1970), S. 1−31.
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Es war wiederum ein Lehrer, Nikolaus Beuttner, der 1602 eines der
bedeutendsten Gesangbücher der Barockzeit – wohl im Auftrag der Grazer
Jesuiten – edierte: das Catholisch Gesangbuch mit vielen bekannten und
theologisch „gereinigten” Liedern aus der Reformation, aber auch mit
„traditionellen” Gesängen, deren Herkunft in mittelalterlichen Quellen
sonst nicht nachweisbar ist.6
Die Zuständigkeit für das Volksschulwesen lag im 17. Jahrhundert
weiterhin bei der Kirche, der Pfarrer hatte einen Schulmeister anzustellen
und zu bezahlen, welcher wiederum zum musikalischen Kirchendienst
(Organist) verpflichtet war und auch Knaben, die sich für die Kirchenmusik
eigneten (Sängerknaben), heranzubilden hatte.7 Daher wurden musikalische Fähigkeiten oft entscheidend für die Anstellung von Lehrern.
2. 18. und 19. Jahrhundert
In Wien wurde im Laufe des 17. Jahrhunderts die von den Jesuiten in
ihrem Noviziatshaus betriebene Schule zu St. Anna im I. Bezirk ein Zentrum der Pflege von Kirchenlied und Kirchengesang einerseits und der
Lehrerausbildung andererseits. Unzählige Liedblattdrucke, Gebet- und
Gesangbücher sind mit dieser Institution verbunden, sie war auch das
erste Zentrum der Präparandie, also der Vorbereitung auf den Lehrberuf, in Wien nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1774 durch
Maria Theresia. Das Messlied der Donaumonarchie8 hatte hier 1725 seinen
6

7

8

Dazu: Franz Karl Praßl, Das österreichische katholische Kirchenlied im 17.
Jahrhundert, Gesangbücher – Funktion – Repertoire, in: Ladislav Kačic
(Hg.), Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe –
Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa.
Kongressbericht Bratislava 2002, S. 83–95.
Ausführliche Darstellungen in: Helmut Engelbrecht, Geschichte des
österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden
Österreichs. Bd. 3: Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz. Wien
1984, S. 21–44 und 68–145.
Wir folgen in den hymnologischen Fragen: Matej Podstenšek,
Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire und dessen
Übersetzungen ins Slowenische, 2 Bände, Dissertation, Kunstuniversität
Graz 2017.
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Ausgang genommen im Gesangbuch: Catholische in Reim verfaßte Lehren,
Gebett, Oder Gesänger („Von Täglichen Verrichtungen, von dem Zihl und
letzten Dingen deß Menschen, fürnehmlich, daß man Nur kein Todtsünd, nur
kein Todtsünd, Ja gar kein Sünd thun, die gethane aber bereuen: nach Christi
Lehr und Exempel leben: Im Glaub, Hoffnung, Liebe, und anderen Tugenden
sich üben solle. Von einem Missionario S. J. In Denen Missionibus dem Volck
vorgesungen, und außgeleget. Zufinden In der Catechetischen Bibliothec bey
S. Anna in dem Prob-Hauß. Soc. Jesu zu Wienn, 1725”).
Das Lied begann mit dem Incipit Kommt, lasset uns Gott ehren. Bedeutsam im Titel des Buches sind Begriffe wie Volksmission, katechetische
Bibliothek oder Prob-Haus, also Noviziat, und Jesuiten. Diese Schule war
daher ein vielseitiges Laboratorium für katholische Erziehung, dazu gehörte
auch die Pflege des Kirchenliedes.
Neue Impulse erhielt die Schulmusik durch die maria-theresianische
Schulreform (1774), welche u. a. danach strebte, den Chorgesang im
kirchlichen Bereich neu zu beleben. Gesangsunterricht wurde in einem
ausschließlich religiösen Kontext gesehen und war daher weiterhin eng
mit dem Religionsunterricht gekoppelt (Katholisches Gesangbuch, also das
Mariatheresianische Gesangbuch 1776, Verbesserte katechetische Gesänge,
Wien 1779). Daneben waren es die Kirchenlieder der Ex-Jesuiten Franz
Xaver Riedel und Michael Denis, welche nicht nur das österreichische
Repertoire bis heute prägen sollten. St. Anna blieb der Kulminationspunkt
aller hymnologischen Bemühungen im Josephinismus, deren Höhepunkt
die Einführung des Normalgesanges ab 1783 war: Dieser war das Messlied
„Wir werfen uns darnieder”, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1725 (siehe oben)
zurückgehen. Die Erstversion von 1725 wurde für das maria-theresianische
Messlied 1756 adaptiert, von dieser Fassung aus erfolgten die Bearbeitungen
von Ignaz Franz in Schlesien, welche in der Wiener Version von 1783 ihre
definitive aufklärerische Gestalt erhalten haben.
Einen eigenen Unterrichtsgegenstand Gesang gab es in der Präparandie nicht, auch nicht an der Normalschule der Provinzhauptstädte, einer
dreijährigen Hauptschule, an welche ein zunächst drei Monate dauernder
Kurs für die Lehrerausbildung angeschlossen war (1800). Um 1830 hat
man in Salzburg den Kurs auf ein Jahr verlängert und in den sechs Monate
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dauernden Theorieteil Musik und Gesang integriert. In Wien konnten die
Präparanden der Normalschule von St. Anna ab 1817 im Gesangskurs des
eben gegründeten Konservatoriums hospitieren. Voraussetzung für den
Besuch von St. Anna war eine bestandene musikalische Aufnahmeprüfung.
Man war sich dort also bewusst, wie sehr die Qualität der Kirchenmusik
von einer entsprechenden Unterweisung der zukünftigen Lehrer abhing.
In Graz gab es ab 1828 eine Präparandenklasse an der Musikschule des
Musikvereins für Steiermark, ab 1832 auch am Konservatorium in Wien.
Privatinitiativen führten vereinzelt zu einer starken Verbesserung der
musikalischen Ausbildung künftiger Lehrer, z. B. die Gründung des mit
St. Anna eng verbundenen Vereins zur Beförderung echter Kirchenmusik
in Wien (1839), wo Gesang, Orgel, Generalbass und Streichinstrumente
gelehrt wurden (ab 1851 zwei Jahrgänge als Reaktion auf die 1849 erfolgte
Verlängerung des staatlichen Präparandenkurses auf zwei Jahre). Die traditionelle Verbindung von Schul- und kirchlichem Musikerdienst wurde
1857 noch in einem ministeriellen Erlass festgeschrieben.
Trotzdem fand:
„im Bereich der katholischen Habsburgermonarchie die institutionalisierte kirchenmusikalische Ausbildung in engerem Sinne
– ebenso wie der sonstige musikalische Unterricht – bis ins frühe
20. Jahrhundert ausschließlich in privatem Rahmen bzw. in Lehranstalten, die von privaten Vereinen organisiert wurden, statt. Da die
Lehrer in den Dörfern und den kleineren Städten häufig die einzigen
Förderer der Musik in Gesellschaft, Haus und Kirche waren, legte
die Schulbehörde – und damit der Staat – zwar zunehmend Wert
auf ihre musikalischen Kenntnisse, wollte aber – im Gegensatz zu
Deutschland – keinen größeren Beitrag zu ihrer Ausbildung leisten.”9

9

Lynne Heller, Kirchenmusikschulen, in: Oesterreichisches Musiklexikon
online, http://www-1musiklexikon-1ac-1at-1000011tn01be.han.kug.
ac.at/ml/musik_K/Kirchenmusikschule.xml (Zugriff: 28.08.2019).
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In Graz war es die Gründung des Musikvereins für Steiermark 181510
und dessen Musikschule 1816, die bis 1848 auch schwerpunktmäßig kirchenmusikalische Ausbildung betrieben haben, Wien folgte 1817.
„Als erster Vorläufer einer geregelten kirchenmusikalischen Ausbildung in der Monarchie gilt die Eröffnung einer Orgelschule 1830 in
Prag durch den Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen, die 1889 mit dem 1811 gegründeten Prager Konservatorium
vereint wurde. 1840 folgte in Wien eine vom Verein zur Beförderung
und Verbreitung echter Kirchenmusik gegründete Lehranstalt, die bis
1848 einen 9-monatigen Kurs in theoretischer und praktischer Kirchenmusik anbot und der Normalschule St. Anna angegliedert war.
Als Nachfolgeinstitution entstanden 1871 die Schule des Wiener
Cäcilienvereins und ab 1881 als Konkurrenz die Ambrosiusschule,
aus der allerdings zumeist Gesangsschüler – und kaum Kirchenmusiker – hervorgingen. 1906 wurden die rivalisierenden Vereine
im Allgemeinen Kirchenmusikverein als Lehranstalt für kirchliche
Tonkunst zusammengeführt.”11

Ein Beispiel für das enge Zusammenspiel von Lehrer – Kirche – Staat –
Kirchenlied ist der Schöpfer der steirischen Melodie des Osterliedes „Der
Heiland ist erstanden” August Duk (1798–1845).12 Der in Prag als Geiger
ausgebildete Duk kam nach Graz und durfte ab 1826 öffentlich Musiktheorie unterrichten, seine Kurse wandten sich vor allem an die zukünftigen
Lehrer. Ab 1827 wurde sein Lehrangebot um das Fach Orgel erweitert,
1828 kam noch der Kirchengesang dazu. 1829–1833 lehrte Duk an der
Schule des Musikvereins für Steiermark, danach führte er seine Kurse bis
1840 privat weiter.
10

11
12

Vgl. Michael Nemeth und Susanne Flesch (Hgg.), Im Jahrestakt. 200 Jahre
Musikverein für Steiermark. Wien – Köln – Weimar 2015.
Heller, Kirchenmusikschulen.
Christian Fastl, Duck (Duk), Augustin (August), in: Österreichisches
Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/
Duck_Augustin.xml (Zugriff: 12.12.2018). Wir folgen dieser Darstellung.
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„Daneben wollte Duk, geprüfter Hauptschullehrer, auch als Lehrer
Fuß fassen. 1831–40 unterrichtete er jedenfalls als Lehrgehilfe an der
Schule der Grazer Grabenpfarre. 1840 wechselte Duk nach Wien,
wo er Kapellmeister des Vereins zur Beförderung echter Kirchenmusik bei St. Anna wurde und auch hier Musiktheorie und allgemeine
Kirchenmusiklehre unterrichtete; Bereits 1837 hatte er im Auftrag
der Wiener Schulaufsicht ein Gutachten Über die Verbesserung der
Kirchenmusik und Einrichtung und Leitung der Kirchenmusikschule
bey St. Anna in Wien vorgelegt.”13

Der Titel seines Hauptwerks in Graz sagt viel über die hymnologische
Praxis seiner Zeit aus: Kirchenlieder, welche in der Fuerst-Bischoeflichen
Seckauer und Leobner-Dioecese das ganze Jahr hindurch gesungen und mit der
Orgel begleitet werden. „Gesammelt, und für die Orgel mit leichten einfachen
Zwischenspielen eingerichtet, wie auch mit mehreren Cadenzen und Vorspielen, dann vier Präludien, welche während der heil. Wandlung gespielt werden
können, und vier andern leichten Präludien versehen und herausgegeben von
August Duk, öffentlichem Lehrer des Generalbasses und des Kirchengesanges
in Gratz 1835.”
Einen besonderen Impuls erhielt die Kirchenmusikpflege durch den
Cäcilianismus, obschon das Kirchenlied nicht primäres Ziel der Bemühungen des Cäcilienvereins war. Kirchenliedpflege war ein Nebenprodukt der
Vereinszwecke, die eher auf eine „liturgisch richtige” Chormusik ausgerichtet waren, aber im Kirchenlied dennoch einen wichtigen Beitrag zu einer
geordneten Kirchenmusik gesehen haben. 1868 in Bamberg gegründet,
hatte der Verein in Regensburg seine bis heute bestehende Kirchenmusikschule (heute: Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik)
1874 errichtet.14 Schulen nach diesem Vorbild gab es in Graz, Klagenfurt,
Salzburg, Wien, Linz usw. Diese Schulen wirkten bis zur Aufhebung durch
den Nationalsozialismus und wurden teilweise nach 1945 wiederbelebt.
13
14

Ebenda.
Vgl. Franz Fleckenstein (Hg.), Gloria Deo pax hominibus. Festschrift
zum 100jährigen Bestehen der Kirchenmusikschule Regensburg ... am 22.
November 1974, Bonn 1974.
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Im Ausbildungsprogramm bildete das Kirchenlied immer einen Schwerpunkt, war es doch – statistisch gesehen – der Normalfall kirchenmusikalischer Betätigung. Erlernen der Orgelbuchsätze samt Prä- und Interludien
gehörte genauso dazu wie einfaches „Präludieren”, also die Grundlagen
der Orgelimprovisation. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist die hymnologische Ausbildung mit der Pflege des Kirchenliedes gleichzusetzen,
Choralbegleitung und ähnliches war nur ein Thema für Spezialisten bzw.
Klosterorganisten oder in Kathedralkirchen.
3. Heutige Situation
Waren bis vor 50 Jahren vielfach noch immer die Lehrer Träger der
Kirchenmusik, finden wir heute eine sehr bunte Mischung an Personen
aus allen Berufsgruppen, natürlich unter Einschluss der Lehrerschaft,
welche das kirchenmusikalische Leben prägen.15 Dies ist auch die Konsequenz einer (in Österreich: freundschaftlichen) Trennung von Kirche
und Staat. Die Ausbildung von Kirchenmusikern ist am Rande durch
Bestimmungen des Konkordats mitgeregelt, das in Bildungsfragen eine
Kooperation von Kirche und Staat vorsieht. Kirchenmusik als Kulturfaktor ist grundsätzlich auch von öffentlichem Interesse, sodass die
hochqualifizierte akademische Ausbildung an den Musikuniversitäten
in Graz16 und Wien17 erfolgt, für die „mittlere” Ausbildung gibt es vier
kirchliche Konservatorien für Kirchenmusik mit Öffentlichkeitsrecht,
welche staatlich anerkannte Zeugnisse ausstellen.18 Darüber hinaus bieten
15

16

17

18

Vgl. dazu die Artikel und Statistiken in: Trummer, Kirchenchöre
Österreichs.
Informationen über das von Philipp Harnoncourt 1963 gegründete
Kirchenmusikinstitut: https://orgel-kirchenmusik.kug.ac.at/institut-fuerkirchenmusik-und-orgel.html (Zugriff 12.12.2018).
Informationen über das 1910 gegründete Institut: https://www.mdw.
ac.at/iok/, Zugriff 12.12.2018. Am Salzburger Mozarteum hat es auch
seit 1963 ein Kirchenmusikinstitut für die so genannte „A-Ausbildung”
gegeben, dieses ist aber aus Gründen mangelnder Studierendenfrequenz
geschlossen worden.
Wien, St. Pölten, Linz, Graz. Vgl. dazu die regelmäßigen Berichte und
Anzeigen in der Zeitschrift „Singende Kirche”.
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einzelne Konservatorien der Bundesländer ebenfalls kirchenmusikalische Studien an. Die Basis-Ausbildung (C-Kurs) geschieht entweder in
den Konservatorien oder über die diözesanen Kirchenmusikreferate (in
Südtirol auch: Kirchenmusikschulen). Auf Basis der Ausbildung erfolgen
(Teil-)Anstellung und Entlohnung.
Die erste moderne kirchenmusikalische Ausbildungsstätte in Österreich
war die Kirchenmusikabteilung der Wiener Musikakademie,19 1910 noch
vor der päpstlichen Musikhochschule in Rom (1911) gegründet. Ihr Sitz
war zunächst Klosterneuburg, wo deren Proponenten wie Vinzenz Goller
auch in Kontakt mit der Liturgischen Bewegung (Pius Parsch) gekommen
sind, was neben der sehr konservativen Grundausrichtung im Sinne von
Pius X. auch viele neue Impulse gebracht hat. Goller hat auf Veranlassung
von Parsch 1928 die erste Fassung der heute im Gotteslob so genannten
Leopold-Messe komponiert. Das Grazer Institut für Kirchenmusik wurde
im Zuge der Aufbrüche des II. Vatikanums 1963 von Philipp Harnoncourt
gegründet, Salzburg folgte zur gleichen Zeit.
1977 wurden die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte für die B- und
C-Prüfung von der Arbeitsgemeinschaft für Kirchenmusik der österreichischen Diözesen (der Vorgängerorganisation der heutigen Österreichischen Kirchenmusikkommission) gesamtösterreichisch geregelt und von
der Österreichischen Bischofskonferenz in Kraft gesetzt. Studienpläne
für das akademische Kirchenmusikstudium sind (heute: autonome)
Angelegenheiten der jeweiligen Musikuniversitäten. 1979 entstand das
Erzbischöfliche Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien, dem es kurz
darauf gelang, das Wiener Diözesankonservatorium für Kirchenmusik ins
Leben zu rufen; 1982 erhielt die Schule das Öffentlichkeitsrecht. In der
Folge wurden Diözesankonservatorien in Graz-Seckau (1989), St. Pölten
(1992) und Linz (1992) eröffnet.

19

Dazu: Erwin Ortner u. a. (Hgg.), 100 Jahre Kirchenmusikstudium in
Wien 1910–2010. Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des Instituts für
Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik an der Universität für Musik und
Darstellende Kunst in Wien, Wien 2010.
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Der Gegenstand „Hymnologie”, vielfach noch „Deutscher Kirchengesang” (im Unterschied zum gregorianischen Choral) genannt, hat in
den letzten Jahrzehnten einen sehr großen Wandel durchgemacht.20 Das
Begleiten der herkömmlichen Kirchenlieder auf der Orgel ist nur mehr
Teil des Ausbildungsprogrammes, das durch Begleittechniken für Neue
Geistliche Lieder (religiöse Popularmusik) ergänzt werden muss. Einen
wesentlichen Aspekt macht die Schulung von Kantoren aus, in diesem
Kontext sind mit „Kantor” die Psalmisten und Vorsänger in der Mess- und
Tagzeitenliturgie gemeint. Neue Herausforderungen sind die vielen Gottesdienste ohne Leitung eines Priesters und deren Musik. Kirchenmusiker
heute müssen ebenso Liturgieexperten auf ihrem Fachgebiet sein, die in
das Pastoralteam eingebunden sind und mit allen kooperieren können
müssen, die an der Liturgie beteiligt sind. Basis des kirchenmusikalischen
Dienstes ist das Gotteslob 2013, ein Einheitsgesangbuch (mit stark ökumenischer Ausrichtung) für alle katholischen deutschen Diözesen, das in
Österreich einen Regionalteil von 300 Nummern aufweist.21 Die Kenntnis
und Nutzung zahlreiche Begleitbücher, vor allen des Kantorenbuchs (z. B.
Münchener Kantorale) zur Ergänzung und Erschließung des Gemeindegesangbuches sind ebenfalls eine kreative Herausforderung. Kirchenmusik ist
gerade auf dem Feld der Hymnologie ein komplexes Phänomen geworden,
das im Dienste einer würdigen und attraktiven Feier der Gemeinde steht.
Der Kirchenmusiker bzw. die Kirchenmusikerin ist heute nicht mehr nur
Begleiter von Gemeinde- und Chorliedern, vielmehr ist er/sie zu einem
Allrounder geworden, der viele Herausforderungen zu bestehen hat und
als Musiker im Dienste einer Vielfalt von liturgischen wie musikalischen
Anforderungen steht.
20

21

Vgl. Franz Karl Praßl, Zum Stand der hymnologischen Ausbildung in
Österreich, in: Gerhard Hahn, Hymnologie als Lehrfach. 1. Regionaltagung
der IAH. Referate – Dokumente – Protokolle, Regensburg 1987, S. 25–39.
Den Status quo eines modernen Hymnologieunterrichts bietet u. a. HansJürgen Kaiser und Barbara Lange (Hgg.), Basiswissen Kirchenmusik, Bd. 1:
Theologie. Liturgiegesang, Stuttgart 2009.
Vgl. Franz Karl Praßl, Gott leben alle Tage. Das deutschsprachige
katholische Gebet- und Gesangbuch Gotteslob (2013), in: IAH-Bulletin 42
(2014), S. 135–196.
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4. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
für die Basisausbildung und den gehobenen
kirchenmusikalischen Dienst
In Österreich wie auch in Deutschland orientiert sich der kirchenmusikalische Dienst an vier Kategorien der Ausbildung:
A akademisch geprüfter Kirchenmusiker
B höhere kirchenmusikalische Ausbildung an einem (Diözesan-)
Konservatorium
C Basisausbildung an einem (Diözesan-) Konservatorium
D ohne Ausbildungsnachweis

Auf Basis des Ausbildungsnachweises erfolgt die Einstufung hinsichtlich
Anstellung und Bezahlung nach den jeweiligen diözesanen Dienst- und
Besoldungsordnungen bzw. Stundensätzen für nicht dauerhaft Beschäftigte.
Die Diözesankonservatorien bieten neben dem Basisstudium Kirchenmusik meist auch die Studienrichtung Lied – Messe – Oratorium und Neues
geistliches Lied an. Damit wird auf die vielfältigen heutigen Anforderungen
im kirchenmusikalischen Dienst reagiert.
Als Beispiel für heutige Ausbildung sei hier auszugsweise die Website
des Diözesankonservatoriums von Linz zitiert.22 Die Ausbildung am Ausbildungszweig Kirchenmusik ist dabei gegliedert in:
a) Elementarstufe
Die Elementarstufe dauert in der Regel ein Jahr und wird für Aufnahmebewerber und Aufnahmebewerberinnen eingerichtet, die nicht die
Voraussetzungen für die Aufnahme in den ersten Jahrgang der Grundstufe erfüllen.

22

https://www.dioezese-linz.at/kons-kirchenmusik/ausbildung/
studienaufbau (Zugriff: 12.12.2018).
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b) Grundstufe
Die Grundstufe dauert in der Regel zwei Jahre und endet mit einer
Abschlussprüfung gemäß der Studien- und Prüfungsordnung der
Konservatorien.
c) Aufbaustufe
Die Aufbaustufe dauert in der Regel zwei Jahre, setzt den Abschluss der
Grundstufe oder einer gleichwertigen Einstufungsprüfung voraus und
endet mit einer Abschlussprüfung gemäß der Studien- und Prüfungsordnung der Konservatorien.

Im Lehrplan sind folgende Pflichtfächer vorgesehen: Vokal- bzw.
Instrumentalunterricht (Orgel, Stimmbildung) und die Pflichtfächer Gehörbildung, Liturgik, Deutscher Liturgiegesang, Tonsatz, Chorleitung,
Chorsingen, Gregorianischer Choral, Orgelbaukunde, Werkkunde, Formenlehre, Liturgisches Orgelspiel, Partiturspiel.
Außerdem werden alternative Pflichtfächer angeboten, die der Ergänzung, Erweiterung oder Vertiefung der Ausbildung dienen.
Anforderungen:
Chorleitung:

Grundstufe
– Schlagtechnische Grundschulung, Grundlagen der chorischen Stimmbildung
– Einfache Taktarten, Abschlagen (Fermaten), Einsätze
– Übungen mit dem Chor (z. B. homophone Gotteslob-Chorsätze alter
Meister), Atemübungen, Einsingübungen, chorische Aussprache
– Kompliziertere Taktarten, Unterteilungen, Akzente, Taktwechsel
– Übungen mit dem Chor (einfache polyphone Sätze)
– Grundsätzliche Analyse von einfachen homophonen und polyphonen
Chorstücken
– Technik des Einstudierens

■

Hymnologie in der Ausbildung von Kirchenmusikern im heutigen Österreich ■ 85 ■

Aufbaustufe
– Alle Taktarten
– Musikalische Ausdrucksfähigkeit der Hand
– Vertiefung der chorischen Stimmbildung
– Exemplarische Erarbeitung polyphoner und homophoner Werke verschiedener Stilepochen
– Arbeit mit dem Chor
– Verfeinerung der Schlagtechnik
– Arbeit mit Kinderchor
– Exemplarische Erarbeitung polyphoner und homophoner Werke verschiedener Stilepochen
– Arbeit mit Chor und Orchester
Deutscher Liturgiegesang und Gregorianischer Choral:

Grundstufe
– Einführung in den Gregorianischen Choral
– Einführung in Quadratnotenschrift und Semiologie
– Gregorianik im Gotteslob
– Singen von Messordinarien, Antiphonen, Responsorien usw.
– Repertoire des Gesangbuches Gotteslob unter Berücksichtigung sämtlicher Formen (auch des neuen geistlichen Lieds)
– Deutsche Psalmodie (Gemeinde- und einfache Vorsängerpsalmodie)
– Praktische Arbeit mit verschiedenen Kantorenbüchern
– Aufgaben des Kantors / der Kantorin und des Lektors / der Lektorin
– Vortrag einer Lesung
Aufbaustufe
– Abriss der geschichtlichen Entwicklung des gregorianischen Chorals
– Semiologie
– praktische Erarbeitung des wichtigsten Choralrepertoires (Auswahl
aus Ordinarien, Proprien, Hymnen, Sequenzen, Antiphonen usw.)
– Graduale Triplex und andere Publikationen
– Dirigieren einfacher gregorianischer Gesänge
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Liturgik:
– Allgemeine Einführung in das Wesen der Liturgie
– Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils und ihre Nachfolgedokumente (besonders Instruktion „Musicam Sacram”)
– Aufbau und Gestaltung der Eucharistiefeier, des Stundengebetes, von
Wortgottesdiensten, Bußandachten, Maiandachten
– Liturgie für Kinder und Jugendliche
– Liturgische Bücher und ihre Verwendung
– Liturgische Dienste
– Methodik der Einführung neuer Gemeindegesänge
Orgel:

a)
b)
c)
d)

1.
a)
b)

c)

Elementarstufe
Einführung in die technischen Grundlagen des Orgelspiels anhand einer
Orgelschule
Liedsätze, z. B. aus dem Orgelbuch zum Gotteslob
Leichte Präludien, Toccaten, Fugen und Choralvorspiele (z. B.: J. K. F.
Fischer, J. Pachelbel)
Einfache Improvisationsübungen: zunächst einstimmig, Motivarbeit,
Transposition, später auch zweistimmig; Herausziehen von zwei Stimmen aus dem Liedsatz
Grundstufe
Jahrgang:
Technische Grundlagen des Orgelspiels anhand einer Orgelschule.
Liedsätze (z. B. aus dem Orgelbuch zum Gotteslob) unter Berücksichtigung des Neuen geistlichen Lied-Repertoires. Einführung in die
Technik des „akustischen Dirigierens” als grundsätzliches Prinzip der
Liedbegleitung
Einfache Improvisationsübungen: zunächst einstimmige Motivarbeit
(Sequenz, Umkehrung, Krebs etc.), Transposition, später auch zweistimmig, Herausziehen von zwei Stimmen aus einem Liedsatz; Kolorierung etc.
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d) Leichte Präludien und Toccaten, Fughetten und Fugen, leichte Choralvorspiele unter Berücksichtigung aller Epochen (auch der süddeutschösterreichischen Tradition)
2. Jahrgang:
a) Fortsetzung der Orgelschule.
b) Weitere Liedsätze (z. B. aus dem Orgelbuch zum Gotteslob) unter Berücksichtigung des Neuen geistlichen Lied-Repertoires. Weiterführung der
Technik des „akustischen Dirigierens”
c) Fortsetzung der Improvisationsübungen bis zur Dreistimmigkeit, Kadenz
I-IV-V-I (mit Vorhaltsquartsextakkord, mit Trugschluss), einfache
Plenovorspiele, einfache meditative Vorspiele
d) Leichte Literatur aus allen Epochen (unter Berücksichtigung auch der
süddeutsch-österreichischen Tradition)

1.
a)
b)
c)

Aufbaustufe
Jahrgang:
Weiterführung der Gemeindegesangsbegleitung unter Berücksichtigung
des „akustischen Dirigierens”
Weiterführung der Improvisationsübungen, Hinführung zu improvisierter Liedbegleitung
Literatur aus allen Epochen in steigendem Schwierigkeitsgrad

2. Jahrgang:
a) Transponieren von Sätzen einfacher Gesänge
b) Fortführung der Improvisationsübungen, kurze Präludien und Fughetten,
Generalbassübungen
c) Hinführung zum Triospiel durch geeignete Literatur; Literatur aus allen
Epochen in steigendem Schwierigkeitsgrad
Orgelimprovisation:
Vertiefung der improvisatorischen Fähigkeiten im liturgischen Kontext:
– Varianten der Kirchenliedbegleitung (z. B. cantus firmus auf einem
Solomanual, in verschiedenen Stimmen); Kirchenliedvariation (z. B.
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drei- und vierstimmige Harmonisation, kolorierter Cantus firmus, Bicinium, Choralfughette)
– Verschiedene Techniken des Vorspiels zum Kirchenlied
– Übung in ein- bis vierstimmigen Improvisationsmodellen unter Verwendung bestimmter rhythmischer, melodischer oder harmonischer
Strukturelemente
– Spielen von zwei- bis vierstimmigen Sequenzmodellen
– Improvisieren in einfachen und komplizierteren freien und choralgebundenen Formen (z. B. Orgelpunkt-Toccata, Bicinium mit Vorimitation, Ritornell, Choralpartita)
– Übungen im Triospiel (Vorimitation, Ritornell, cantus firmus im
Tenor und Bass)
Praxis des geistlichen Kinderliedes:
– Erarbeiten von Sätzen für verschiedene Instrumentarien, die bei Kindergottesdiensten realisierbar sind
– Arrangement von Liedern, Gestaltung von Vor-, Zwischen- und Nachspielen, Bearbeitung von Liedern als Choralbearbeitung
– Komposition freier Stücke für Kinder, die in der Liturgie verwendbar
sind
– Instrumentenkunde (Orff-Instrumente, alle gängigen Melodieinstrumente, Cello, Kontrabass, Gitarre, Orgel) und deren Einsatzmöglichkeiten
– Spieltechnik am Orff-Instrumentarium, grundlegende Überlegungen
zur Spieltechnik der anderen Instrumente
– Ensembleleitung
– Behandlung des Kinderchores sowie Zusammenfassung von Kinderchor
und Spielmusikgruppe

An ausgewählten Fächern soll hier gezeigt werden, welche Anforderungen sich an den Basisdienst sowie an den gehobeneren Dienst stellen. Die
akademische Ausbildung ist in den Studienplänen der jeweiligen Musikuniversitäten beschrieben (Adressen siehe oben). Mit diesem System soll
sichergestellt werden, dass qualitätvolle Kirchenmusik auf allen Ebenen
ermöglicht wird.
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Hymnologie selber hat sich von einem Nebenfach zum Erwerb von
Begleittechniken für das jeweilige (diözesane) Gesangbuch – bedingt
auch durch die Anforderungen aus der Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen Konzil – zu einem Schwerpunkt in der kirchenmusikalischen
Ausbildung gewandelt. Aus der Entwicklung von Gesangbuch und Gemeindeliturgie ergibt sich auch, dass die Schnittmengen im Unterricht
evangelischer wie katholischer Hymnologie inzwischen so groß geworden
sind, dass z. B. am Kirchenmusikinstitut der Grazer Kunstuniversität das
Fach Hymnologie für das „katholische” wie für das „evangelische” Fächerbündel (Wahlpflichtfächer) zum Großteil gemeinsam unterrichtet wird.
Hymnologie als Lehrfach ist auf diese Weise in Fragen der Ökumene zu
einem Vorreiter geworden – auch als Spiegel einer vertieften gemeinsamen
Gesangspraxis der christlichen Kirchen. War die Ausbildung auf allen Ebenen lange Zeit rein praxisorientiert, kommt heute in der Basisausbildung
etwas Theorie hinzu. In der akademischen Ausbildung ist dies konsequenterweise dann eine Einführung in die wissenschaftliche Hymnologie, welche
auch zur Abfassung von Bachelor- und Masterarbeiten befähigt bzw. in ein
Doktoratsstudium münden kann.23

23

Vgl. Podstenšek, Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire.
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AZ ORGONAKÍSÉRETES EGYHÁZI ÉNEK

A XIX. századi szlovén egyházi énekforrások jelentősége
az orgonakíséret és az orgonistaképzés szempontjából
Matej Podstenšek (Maribor/Szlovénia)

1. Bevezetés
A szlovén katolikusok jelenlegi hivatalos énekes- és imádságos könyve, a
Slavimo Gospoda (Dicsérjük az Urat) 30 éves. Röviddel az új évezredváltás után már felmerült a gyűjtemény új énekekkel való kiegészítésének,
sőt, még egy új énekeskönyvnek a gondolata is. Noha az első megoldás
viszonylag gyorsan kivitelezhető lett volna, míg az utóbbi megoldás időigényesebbnek ígérkezett, mégis egy új énekeskönyv szerkesztése mellett
döntöttek. Jó pár tervezéssel töltött év és néhány sikertelen nekifutás
után az új énekeskönyv, de legalábbis a gyülekezeti rész megjelenése már
folyamatban van (jelenlegi állás: 2018 július).
A Slavimo Gospoda egyik legszembetűnőbb ismertetőjegye a négyszólamú orgonaletét. Ez nem csak az orgonakíséretes könyvre vonatkozik, hanem
a gyülekezeti énekeskönyvre is. A könyv előszavában a szerkesztőbizottság
erre vonatkozó határozata a következőképpen szól:
„Bizonyára újításként hat, hogy egy énekeskönyvben négyszólamú
orgonaletét van. Ennek több oka is van: az énekkarok számára
így kézzelfogható az alaprepertoár; az énekeskönyv a jellegzetes
négyszólamú szlovén népéneklést is támogatja; nem utolsósorban
pedig mind a gyülekezeti, mind az orgonás kiadványhoz ugyanaz az
orgonakíséret szükségeltetik.”1

Alapjaiban véve egy többszólamú énekkari letétről van szó, ez pedig az orgonajátékhoz egyáltalán nem használható. Az orgonista minden alkalommal
1

Smolik, Marijan – Škulj, Edo (szerk): Slavimo Gospoda, Celje 1988, 6.
(szerz. ford.)
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szembetalálja magát azzal a feladattal, hogy az illető ének tempójának, jellegének megfeleltetve a számos hangértéket különbözőképpen kell játszania.
Egy különálló orgonakíséretes könyv ellen érvelni manapság talán nem
érdemes. Másrészt attól sem tekinthetünk el, hogy két korábbi, 1961-ban és
1978-ban kiadott szlovén énekeskönyv igencsak orgonakíséretes könyvként
terjedt el.2 Ehhez viszont hozzátartozik az is, hogy az említett énekeskönyveknek „kis” kiadásai időnként csak szövegeket, illetve egyszólamú dallamokat
tartalmaztak és ezzel elkerülhetetlenné vált az orgonakíséretes könyv ügye.
Feltehetjük a kérdést, vajon mit is tartogathat számunkra egy visszatekintés a távoli múltba? Ahhoz, hogy az orgona szerepét kutathassuk a
szlovén egyházi énekkel kapcsolatban, figyelmünket érdemes mindenekelőtt a XIX. századra irányítanunk, hiszen az orgonának ettől a korszaktól
van kimutatható nyoma a szlovén egyházi énekforrásokban és a korabeli
egyházzenei gyakorlatról szóló tudósításokban.
Milyen jelenlétről is van szó? Mi az összefüggés az orgonisták képzési
lehetőségei, a tényleges egyházzenei gyakorlat és az egyes egyházi énekforrások között? Ezek képezik a vizsgálatunk tárgyát.
A szlovén nyelvű egyházi éneket erősítő orgonajáték egy történeti és nagyon időszerű téma, melyet itt most csak kevéssé van lehetőségünk kifejteni.
Előadásom első részében foglalkozzunk mindenekelőtt azokkal a külső körülményekkel, melyek a XIX. században az orgonahasználatot, valamint az
egyházi népének előadását befolyásolták. A második részben kottás szlovén
egyházi énekforrásokat fogunk megvizsgálni. Ezek közül minket leginkább
az orgonakönyvek, jelentőségük és sajátosságaik fognak érdekelni.
2. Szlovén egyházi ének és orgona – Visszatekintés
A katolikus orgonakíséretes egyházi ének kezdeteit, noha ez a gyakorlat
jócskán a XIX. század folyamán terjedt el, általában véve a felvilágosodás
idejére teszik.3 Természetesen itt most azokról az országokról, illetve
2

A következő két orgonakönyvről van szó: Cerkvena ljudska pesmarica.
Spremljava [Egyházi népénektár. Kíséretek], Ljubljana 1961; Cerkvene
ljudske pesmi. Priročnik za organiste k pesmarici Hvalimo Gospoda [Egyházi
népénekek. Az Adjatok hálát Istennek énekes- és orgonakönyv, előszó],
Ljubljana 1978.
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területekről beszélünk, ahol a népnyelvű egyházi éneknek már létezett
egy saját hagyománya. Származzanak bár a szlovén egyházi énekek orgonakíséretéről szóló első konkrét utalások elsőként a XIX. századból, a
mai Szlovénia területe mindenképp része volt a Habsburg Monarchiának,
s ezáltal rá is hatottak azok a folyamatok, melyek elsősorban az örökös
tartományok német nyelvű egyházi énekeit érintették. Itt olyan egyházi
és állami határozatokról lesz szó, melyek az orgona istentiszteleteken való
használatára, az egyházi ének ápolására, valamint az egyházzenei gyakorlat
sajátosságaira vonatkoztak, ahogyan mindezek a kortársak tudósításaiban
legnyilvánvalóbban érvényre jutottak. Természetesen további szempontot
jelentettek a leendő orgonisták konkrét képzési lehetőségei is.
2.1 Liturgikus keretek
Mint már említettem, a szlovén egyházi ének a XVIII. század második
felében nagymértékben az egyházi ének állami szabályozásától függött.
Természetesen nem az istentiszteleti forma megkérdőjelezhetőségéről
vagy éppenséggel megváltoztatásáról volt szó. Az állam – az egyház
többé-kevésbé készséges együttműködésével a különböző istentiszteleti
formák „külső” cselekvéseit egy új, a felvilágosult hatalom elképzeléseihez
igazított irányvonalának a medrébe próbálta terelni. Ezek az igyekezetek
aztán konkrétan a jozefinista istentiszteleti szabályzatban csúcsosodtak
ki, melyet 1783 húsvétvasárnapján előbb Bécsben, majd a többi osztrák
püspökségen is bevezettek.4 A mi szempontunkból ez azért döntő fontosságú, mert az orgonakíséretes egyházi éneket e dokumentum kifejezetten
szorgalmazza. A Karintiához tartozó Klagenfurtban 1784-ben bevezetett
istentiszteleti szabályzat konkrétan ezt írja:
3

4

Vö. Riedel, Friedrich Wilhelm, Die Orgel in den christlichen Kirchen
[Orgonák a keresztény templomokban], in: Reichling, Alfred (szerk.),
Orgel [Az orgona], Kassel 2001, 197–201, itt: 199; Jaschinski, Eckhard,
Kleine Geschichte der Kirchenmusik [Kis egyházzenetörténet], Freiburg im
Breisgau 2004, 91.
Vö: Hollerweger, Hans, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des
Josephinismus in Österreich, [Istentiszteleti reform Ausztriában a
jozefinizmus idején] Regensburg 1976, 115–284.
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„Minden plébániatemplomban naponta csak egy szentségi áldásos
mise legyen, köznapokon a cibórium, vasár- és ünnepnapokon pedig a monstrancia kitételével, mely alatt az előírt, orgonával kísért
normaéneket énekeljék.”

Miről van itt szó? A nép ne csak nézelődjön mise alatt, magában vagy
együtt imádkozzon, hanem valóban énekeljen, éspedig orgonakísérettel!
„Normaének” alatt egy erre a célra, ún. miseénekekből összeállított ciklus
értendő. Ezeket az énekeket mind ugyanarra a dallamra énekelték, és és
egyfajta felvilágosító kíséretként szolgáltak a mise cselekvéseire. A Wir
werfen uns darnieder 5 kezdetű miseéneket az új istentiszteleti szabályzat
szellemében speciálisan erre a célra összeállított énekes- és imádságos könyvben adták ki,6 és hamarosan szlovén nyelvre is lefordították.
A Klagenfurt és Bécs számára kiállított istentiszteleti szabályzatok
majdnem szóról szóra megegyeznek. Szembetűnő különbség a karintiai
dokumentumban van, mely világosan előírja az istentiszteleti rendet a két
városi, valamint egy elővárosi vindis plébánia számára is.7 A vindis – magyarul „vend” – megjelölés a szlovén lakosságra utal. Annak tényét, hogy egy
település lakossága szlovén és német, a stájer városok – mint pl. Maribor
vagy Ptuj – ájtatossági szabályzatai sem hagyták figyelmen kívül.8 Az 1783ban Ljubljanában megjelent istentiszteleti szabályzat német nyelven nem
is maradt fenn, csak szlovénül ismerjük. Utóbbi kis mértékben eltér a már
említett istentiszteleti szabályzatoktól: vasár- és ünnepnapokon a „szentmise alatti éneket” orgonával kell kísérni, köznapokra viszont csak orgona
nélküli ének van előírva.9 Ezenkívül, vasár- és ünnepnapokon a szentségi
5
6

7

8

Magyar megfelelője: Im arcunkra borulunk (szerk. megj.).
Normalmeßgeſang, Litaneyen und Gebether, wie ſelbe bey der neuen
Gottesdienſteseinrichtung zu allgemeinen Gebraucht vorgeſchrieben worden
[Miseénekek, litániák és imák, ahogyan ezek az új istentiszteleti rend szerint
az általános használat számára előírattak]. A kis könyv 1783 és 1786 között
jelent meg, többek közt Bécsben, Klagenfurtban és Innsbruckban.
Künftige Gottesdienſts- und Andachts-Ordnung (Érseki Levéltár, Maribor,
21/1), [5].
Uo.
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áldás alatt, orgonának kell kísérnie az egyházi éneket, mely egyaránt lehet
a szlovén Svetu, Svetu10 vagy pedig a latin Tantum ergo.11
A jozefinista istentiszteleti szabályozásnak tehát, a mai Szlovénia területére vonatkozó orgonakíséretes egyházi ének bevezetése szempontjából
kiemelkedő, valójában döntő volt a jelentősége.
2.2 Kor abeli tudósítások és utasítások
Köztudott, hogy az egyháznak az egyházzenére való előírásai és elképzelései nem mindig egyeztek meg a plébániákon végbemenő tényleges
egyházzenei gyakorlattal. Hadd említsek a következőkben néhány konkrét példát, ami az orgona és egyházi ének szerepéről való elképzeléseket
vázolja a XIX. század derekán.
Anton Martin Slomšek (1800–1862) kétségkívül a szlovén műveltség
legjelentősebb képviselője a XIX. században. A szlovén nyelvért, oktatásért,
a nép szellemi és kulturális ébredéséért végzett fáradhatatlan munkáját nem
lehet eléggé méltatni. Slomšek a szlovén zene, a népi, és mindenekelőtt
egyházi ének és éneklés12 iránt érdeklődött: énekeket gyűjtött és egyházi
énekeket tartalmazó imakönyveket adott ki, spirituálisként már klagenfurti
szemináriumi évei alatt is (1829–1838), majd későbbi plébánosként a dél-stájerországi Vuzenicában (1838–1844). Mint Lavant püspöke (1846–1862),
9

10

11

12

Az istentiszteleti rend Im arcunkra borulunk miseénekét Ljubljanában
1784-ben fordította szlovén nyelvre Jurij Japelj: a Pred tabo na kolenih
kezdetű miseének-ciklus az 1784-ben kiadott Zerkovne pesmi, litanie, inu
molitve, per boshji slushbi [Istentiszteletre való egyházi énekek, litániák és
imádságok] című ima- és énekeskönyvben található.
A régi, Zhaſtimo te / Shivi kruh Angelſki című szentségi ének második
részéről van szó, melynek szövegét legkésőbb 1760-ban rögzítették; az ének
megtalálható Ahacij Steržinar énekeskönyvében is (Graz, 1729).
Vö. ORDENGA Po kateri ſe bode poſihmal ſlushba Boshja inu andoht
per lublanskimu mejiſtam dershala [Rendszabályzat, melynek értelmében
mostantól fogva az istentiszteletek és ájtatosságok Ljubljanában tartatnak],
Ljubljana, 1783. A dokumentum a Ljubljanai Érseki Levéltárban található:
126/12.
Vö: Ferenčak, Štefan Alojzij, Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška
[Anton Martin Slomšek zenei tevékenysége], Celje 2009.
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maga is szerzett vallásos énekeket; több éneke még ma is a legismertebb és
legkedveltebb szlovén egyházi énekek közé tartozik. Slomšek számos, részben
névtelenül megjelentetett írásában kitér gyermekkori élményeire, ahogyan
ő az egyházi éneket a misén megélte, s a későbbiekben arról is ír, hogy püspökként milyen állapotok fogadták és milyen problémákkal szembesült
az egyházi ének és az orgona kapcsán. 1849 elején a Zgodnja Danica című
folyóiratban közölt egy írást, amelynek címében Slomšek szó szerint idézi
az egyik egyházi éneket.13 Részletezi az orgona és ének kapcsolatát, majd az
alábbi megjegyzést teszi:
„Mint a vallásosság szárnya, olyan az egyházi ének. Krajnában és
Stájerországban szépen énekelnek, bár tudtommal csak egy torokból
[= egy szólamban]. Szebben szól az Karintiában a négy torokból [=
négy szólamban]. És sokkal szebben ott, ahol nincs orgona. Mert
ez egyházi berkekben szép dolog, de tapasztalat tanítja, hogy az
orgona nem a népének barátja, hiszen a legtöbb orgonista nemhogy
felélesztené és emelné, hanem inkább csak megfojtja az éneket.”14

Slomšek nyolc évvel később, a hajdani és kora stájerországi egyházi énekéről szóló tudósításában ismételten kifejti az orgonakísérettel kapcsolatos
tagadó álláspontját, ahol újból „az ének orgona általi megfojtását” bírálja.
Mivel az orgonisták az éneket nem alátámasztják, hanem az erős hangzással
úgymond „megbecstelenítik”, Slomšek úgy látja, hogy az egyházi orgonák
térhódítása egyenes összefüggésben áll a „vallásos ének” hanyatlásával.
Kihangsúlyozza, hogy az orgona az istentiszteleteken való közös éneklés
felemelésére szolgál, ugyanakkor megállapítja, hogy a tárgyalt időpontban
Krajnában és Stájerországban már számos orgona létezik, amelyek gyakran
„visítósak”, így ezek az egyházi éneklés „ellenségei”.15
13

14
15

Vö. Ljubomir [= Slomšek, Anton Martin], Lepo petje, lepo serce [Szép ének,
szép szív], in: Zgodnja Danica 2 (1849), 11–13.
Uo., 12.
Uo., Slomšek, Anton Martin, Cerkveno petje nekdajno in sedajno
po Štajerskem [Egykori és jelenlegi egyházi ének Stájerországban], in:
Drobtince 12 (1857), 293–300, itt: 296–297.
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Honnan ered Slomšeknek fenti, orgonakísérettel kapcsolatos tagadó
álláspontja? Bár ő kifejezetten a hangos orgonajátékra és rossz minőségű
hangszerekre panaszkodik, az ő korában az orgonisták hiányos oktatása is
számottevő gondot jelenthetett. Ám Slomšek a gyermekkora óta ismert régi
egyházi énekek tárgyalásakor feltűnően soha nem tesz említést orgonáról.
Vajon ez azt jelenti, hogy a XIX. század elején még nem volt elterjedt a szlovén egyházi énekek orgonakíséretes gyakorlata? Vagy pedig csupán Slomšek
szubjektív benyomásáról van szó, ahogy ő az orgonakíséret ellen nyilatkozik?
A Novice hetilapban ugyancsak 1857-ben jelent meg több részben A vidéki egyházi éneklésről és orgonajátékról című írás.16 Szerzőjének, Kamilo
Mašeknak (Camillo Maschek, 1831–1859) a ljubljanai nyilvános zeneiskola
igazgatójaként már ismerős volt a neve, ugyanakkor a Cäcilia (1857–1859)
folyóiratban megjelent írásai nyomán a vidéki orgonisták képzéséhez is
nagyban hozzájárult. Alábbi írásában Mašek az egyházzenei visszás állapotokat tárgyalja; de nem csak a templomokban történő rossz minőségű
éneklésről és orgonajátékról tudósít, hanem panaszkodik a minduntalan
használt világi dallamokra is, melyek mind az egyházi énekekben, mind
a szolisztikus orgonajátékban jelen vannak. Ennek oka pedig elsősorban
ott keresendő, hogy az orgonák mellett legtöbbször hiányosan képzett
tanítók ülnek.
Mašek megnevezi azokat a területeket, ahol egy orgonistának megfelelő
ismeretekkel kellene rendelkeznie: zeneelmélet (általános zeneelmélet,
hangköztan, számozott basszus, modulációtan, korál), orgonaismeret (orgonaépítészet és az orgonák története), valamint orgonajáték (orgonakíséret,
orgonairodalom és szabad orgonajáték, utóbbit az elő-, köz- és utójátékokra
vonatkoztatja). A mi szempontunkból legfőképp a Mašek orgonakísérettel
kapcsolatos álláspontja érdekes:
„Ha az orgonajáték össze van kapcsolva az énekléssel, akkor alá kell
rendelődnie az éneknek és nem emelkedhet ez fölé. Még a forgo16

Mašek, Kamilo, O cerkvenem petji in orglanji po deželi [A vidéki templomi
éneklésről és orgonajátékról], in: Novice 15 (1857), 170–171, 182–183,
190–191, 198, 207, 214, 274.
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lódást is alább kell hagyni, mert ez az énekeseket zavarhatja. Minél
szabadabb és kevésbé díszített az orgonajáték, annál szebben fog
zengeni az ének, hogy az legyen, ami valójában: a hívő szív meghitt
imája. Ezért válaszd inkább a szelíd és puha regisztereket; és ne
gondold, hogy szebben szól, ha a principálok és mixtúrák recsegése
betölti a templomot! Ugyancsak óvakodjunk attól, hogy túlságosan
gyakran nyomogassuk a pedált. […] Más, amikor a teljes gyülekezet
a templomban énekel, ilyen körülmények között szabadabban kell
kezelni a regisztereket, nem állhat le a pedáljáték, mindent összegezve
szóljon erőteljesebben az az orgona, hogy mindenki kapja el a helyes
hangot, valamint ne legyen feltűnő, ha valaki félrebotlana kicsit.”17

Ezen a helyen még egy másik zenészi álláspontot is meg kell említenünk
és ez August Duk (1798–1845), a „német nézőpont” képviselőjéé, bár
eredetileg ő is Csehországból származott. Duk hegedűművész, zenepedagógus és zeneszerző volt. 1825–1840 között Grazban fejtett ki zenei
tevékenységet, zeneelméletet, orgonajátékot és egyházi éneket tanított.18
Leginkább 1835-ben kiadott Graz-i egyházi énekgyűjteménye révén ismert:
Egyházi énekek, melyeket a Seckaui és Leobeni Egyházmegyékben egész évben
énekelnek és orgonával kísérnek. Az énekek orgonakíséretéről Duk először a
gyűjtemény előszavában nyilatkozik. Majd 1844-ben megjelentet egy másik
írást is, melyben az orgonakíséret-orgonajáték témájával már részletesebben foglalkozik.19 Az orgonakíséretnek az a szerepe, véli, hogy „vezesse a
gyülekezet énekét, tegye azt ünnepélyesebbé, épületesebbé.” Az egyházi
énekeket „egyszerűséggel, méltósággal és az előírt dallamnak megfelelően”
kell kísérni, a regisztrációt és az orgonakíséret jellegét kizárólag a szóban
17
18

19

Uo., 207.
Vö. Fastl, Christian, Duck (Duk), Augustin (August), in: Oesterreichisches
Musiklexikon online, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/Duck_
Augustin.xml, lehívás: 2018.07.27.
Duk, August, Ueber die Begleitung der Kirchenlieder mit der Orgel, und
das Orgelspiel überhaupt [Az egyházi énekek orgonakíséretéről és általában
véve az orgonajátékról], in: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 4 (1844),
Nr. 103, 409; Nr. 104, 413–414.

Az orgonakíséretes egyházi ének ■ 99 ■

■

forgó ének mondanivalója határozza meg. Duk ugyanakkor arról a vidéken
elterjedt gyakorlatról tudósít, miszerint az éneksorok után közjátékokat
iktatnak be.20 Ezzel annyiban ő is egyetért, hogy jó közjátékkal egyes sorokat
össze lehet kötni, ezzel az éneknek „több összefüggést” lehet adni, a kíséretet
pedig „kerekebbé és kellemesebbé”, valamint „pezsdítőbbé és ünnepélyesebbé” lehet tenni. Duk számára viszont zavaró, hogy egyes orgonisták a
virtuozitás túlzásába esnek. Tehát a közjátékoknak is „az ének szelleméhez”
igazítva, „lehetőség szerint egyszerűeknek és rövideknek” kell lenniük.21
Duk maga is úgy véli, hogy „a számos szakasszal ellátott énekek amúgy
kikerülhetetlen monotóniáját” közjátékokkal lehet enyhíteni. Gondoljunk
csak az előbb említett „normaének”-re, melynek húsznál több szakaszát
ugyanarra a dallamra kell énekelni! Duk továbbá még azt is írja, hogy a
közjátékok pedál nélkül játszandók, így jól meg lehet őket különböztetni
a következő sor elején belépő pedálos kísérettől. Mašekhez hasonlóan, Duk
is kategorikusan felszólal megannyi világi dallam ellen – ezeket nyilván szívesen játszották Úrfelmutatás alatt: „Meg ne szólaljon semmilyen profán,
világira emlékeztető zene az orgonán, az Istennek szentelt hangszeren!”22
Slomšek, Mašek és Duk tudósításai, elképzelései nyilvánvalóvá teszik
számunkra, hogy a XIX. században az egyházi ének orgonakíséretével
kapcsolatos nézőpontok nagyban különböztek. Napjainkban nem könnyű
megítélni, hogy ezek a különbségek a szlovén és német egyházi énekek,
vagy pedig a megnyilvánulások szubjektív jellegéből adódtak. A fentiek
viszont mindenképp az akkori egyházzenei valóság értékes bizonyítékaiként
szolgálnak, és hozzásegítenek minket ahhoz, hogy a XIX. századi egyházi
énekforrásokban felmerülő sajátos megoldásokat jobban megérthessük.

20

21
22

Közjáték alatt Mašek és Duk nyilvánvalóan két különböző játékmódot
értettek. Míg előbbinél közjáték a különböző énekek közti orgonajáték,
addig utóbbi szerint a közjáték ugyanazon ének különböző sorai között
értendő.
Duk, Ueber die Begleitung der Kirchenlieder, 409.
Uo., 413.
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2.3 Orgonistaképzés

Mašek egyházzenei tudósításai a vidékről kifejezetten rossz állapotokról
tanúskodnak. Ennek igen egyszerű oka az orgonistaképzés hiánya. Egyrészt a korabeli állapotok okára, valamint azokra a képzési lehetőségekre
szeretnénk rámutatni, melyek a mai Szlovénia területén a XIX. században
léteztek.
Ljubljanában 1800 tájékán – mivel egyre nagyobb igény mutatkozott
arra, hogy a püspök kamarazenekarában, az állami színházban, valamint
a filharmóniai társaságban jól képzett zenészek játsszanak – több kezdeményezés is történt egy nyilvános zeneiskola megnyitására. Ez végül 1816
elején sikerült. Az iskola egyrészt a minden társadalmi rétegből származó
ifjak zenei képzését biztosította, másrészt a tanítóképzősök, ún. „preparandisták” alapfokú ének- és orgonaismereti képességeit bővítette, hogy a
leendő tanítók orgonistaként is el tudjanak majd helyezkedni. Az iskola
alapszabályai szerint a 18–20 éves tanulók számára elégséges lett volna
csupán egyes kadenciák, prelúdiumok, valamint a megszokott egyházi
énekek elsajátítása.23 Ahogy Slomšek és Mašek leírásaiból kivehető, ez a hathónapos képzés aligha volt kielégítőnek nevezhető. Franc Sokol és Gašper
(Kaspar) Mašek után 1854-ben végül Kamilo Mašek veszi át a ljubljanai
nyilvános zeneiskola vezetését. A leendő tanítók és orgonisták elégtelen
zenei képzése iránti aggodalmának hangot adva, 1857-ben Kamilo Mašek
megalapítja a Cecilia folyóiratot, „vidéki orgonisták, iskolai tanítók és a
zenetudományok vidéki támogatói számára”. A folyóirat hasábjain Mašek
zeneelméleti írásokat, szabad prelúdium-játékhoz való útmutatót, zeneszerzői portrékat közölt, továbbá kottás mellékletekben szlovén egyházi
énekeket és harmonizációkat. Ezáltal vált a Cecilia nem csak leendő és

23

Vö. Okoliš, Stane: Ustanovna določila prve javne glasbene šole na
Slovenskem [Az első nyilvános szlovén zeneiskola alapítási határozata], in:
Okoliš, Stane – Gruden, Neža (szerk.), Dostopno in plemenito. Razstava
ob 200-letnici prve javne glasbene šole v Ljubljani [Tiszteletteljes és
elsőrangú. Kiállítás a ljubljanai első nyilvános zeneiskola fennállásának 200.
évfordulójára], Ljubljana 2016, 32–37, 36.
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gyakorló orgonisták értékes segédeszközévé, hanem egyben fontos egyházi
énekforrássá is.
A mai Szlovénia területén folyó egyházzenészképzés történetében az
1877-es év döntő jelentőségűnek számít: ekkor alapították a ljubljanai
Cecília Egyesületet, valamint az orgonaiskolát. Mašekhez hasonlóan, a
cecíliánus egyesület Ljubljanában is arra a határozatra jutott, hogy saját
zenei folyóiratot adjon ki.24 A ljubljanai orgonaiskola nemsokára az egyik
legmegbecsültebb szlovén zenei intézménnyé nőtte ki magát, ahol többek
közt Anton Foerster (1837–1926) és Stanko Premrl (1880–1965) vezetése
alatt számos rangos zenész oktatott. Az 1905-ből származó tanrend 17
szaktantárgyat foglalt magába, ahol a zongora- és orgonaoktatás hároméves
ciklusba szerveződött. A ljubljanai orgonaiskola kapuit 1944-ig – az intézménynek a háború kényszerűségéből történő bezárásáig – 361 diplomás
egyházzenész hagyta el.25
Míg a krajnai orgonisták képzését az említett orgonaiskola szolgáltatta,
a stájer–szlovén orgonisták számára 1899-ben Celjében létesítettek tanintézményt. Ennek igazgatója, Karel Bervar (1864–1956) maga is a ljubljanai
orgonaiskolában szerzett diplomát, majd Regensburgban képezte tovább
magát. 1933-ban elvesztette az iskola a nyilvánossághoz való jogát, bár ezzel
állítólag az orgonisták elhelyezkedési lehetőségein akartak volna javítani.
Előrehaladott korából kifolyólag Bervar 1936-ban lemondott a vezetőségről, az intézményt pedig Mariborba költöztették. A II. világháborúval
sajnos itt is vége szakadt az egyházzenészképzésnek.26
A Cecília Egyesület alapításának idejét megelőző korszakra vonatkozó
vázlatunk rövid, de ahhoz mindenképp elegendő, hogy képet alkothassunk
a szlovén orgonisták kifejezetten szerény képzési lehetőségeiről. Ezáltal
ugyancsak gazdagabb színezetet nyernek Slomšek és Mašek írásai is.
24
25

26

A Cerkveni glasbenik [Az egyházzenész] zenei folyóirat ma is létezik.
Budkovič, Cvetko, Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I [A zenei
iskolai képzés Szlovéniában], Ljubljana 1992, 169–187; Podstenšek, Matej,
Šole za vzgojo organistov [Orgonaiskolák], in: Okoliš, Stane – Gruden,
Neža (szerk.), Dostopno in plemenito, Ljubljana 2016, 52–58, itt: 55–56;
Učni načrt [Tanterv], 33.
Uo., 56–58.
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3. A XIX. századi szlovén kottás egyházi énekforrások
Marijan Smolik 1963-ban megjelent disszertációja – egy alapműnek
számító munka – a régebbi szlovén egyházi énekek kutatására irányul
és a szlovén egyházi énekforrások jegyzékét tartalmazza 1800-ig.27 Hasonló forrásmunka az 1800 utáni időszakra azonban egészen mostanáig
hiányzott. Bár különböző bibliográfiai segédeszközök és tanulmányok
adtak egy kevés betekintést, a közölt adatok gyakran hiányosak voltak.
Kutatáskor szembetűnt az egyházi énekeknek és forrásoknak egy XIX.
századra vonatkozó adatbázisának a hiánya. Ezt az űrt az elmúlt évben
sikerült nagyobbrészt pótolni egy disszertációval, mely a német és szlovén
egyházi énekrepertoárt vizsgálja a tereziánus-jozefinista korszakban.28 A
munka egyik célja az volt, hogy felállítsa a szlovén egyházi énekforrások
XIX. századi bibliográfiáját, majd ennek segítségével vizsgálhatóvá tegye
a tereziánus-jozefinista egyházi énekek recepcióját a XIX. században.
A nyomtatott forrásokra alapuló bibliográfia szlovén nyelvű egyházi
énekeket és vallásos énekanyagot tartalmaz. Egészen különböző csoportú,
1800–1904 között kiadott forrásokról van itt szó, mint pl.: egyházi énekes
és imádságos könyvek, általános és tematikusan szerkesztett imádságos,
ájtatos, elmélkedő és léleképítő könyvek, egyes szerzők énekgyűjteményei,
kottás nyomtatványok, szórólapok, kötetekbe szerkesztett gyűjteményes
kiadások és folyóiratok. A sikeresen bevitt 668 tétel a legfontosabb bibliográfiai adatokon kívül tartalmazza az illető forrás énekállományát, valamint
esetlegesen kottaképre vonatkozó adatait is. El lehet képzelni az ily módon
összegyűjtött adatok sokaságát, melyek kiértékelése elsőként csak az énekrepertoár szempontjából történt meg. Számos más adat még mindig vár a
27

28

Vö. Smolik, Marijan: Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski
cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja [A szlovén egyházi
énekekben levő hitigazságok és ellentmondások visszhangja a kezdetektől a
18. század végéig], Ljubljana 1963. A disszertáció elérhető itt: http://ezb.
ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW/, lehívás: 2018.07.29.
Vö. Podstenšek, Matej: Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire
und dessen Übersetzungen ins Slowenische I-II [Tereziánus-jozefinista
egyházi énekrepertoár és szlovén fordításai], Graz 2017.
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szisztematikus feldolgozásra. E ponton fogalmazódik meg a kérdés, hogy
milyen kottás egyházi énekforrások léteztek és milyen típusú forrásokat
tárgyaltunk. Mivel ennek megválaszolása vizsgálódásaink szempontjából
meghatározó jelentőségű, ezen a ponton teszünk egy rövid, elemző kitérőt.
A bibliográfiában összesen 61 olyan tétel szerepel, amely az 1800–1904
közötti időből származó nyomtatott kottás kiadvány. Ez a vizsgált időszak
egyházi énekforrásainak valamivel több, mint 9%-át teszi ki. Mivel egyes
beviteli tételek egy publikáció több részét is tartalmazzák, pl. egy kottás
nyomtatvány vagy egy évfolyam több füzetét is, és mivel egy utólag feltárt
forrás a bibliográfiából még mindig hiányzik, a végeredmény 107 forrás,
mely mindegyike kottás; valamint 29 különböző cím, részben több kötettel
és több kiadással. Érdekességként megemlítjük, hogy az első kottás egyházi
énekforrás csak 1829-ből származik, bár már a XVII. és XVIII. században
voltak szlovén kottás énekeskönyvek. A forrásokat egyes tételek, valamint
fajtájuk folytán nyolc kategóriába sorolhatjuk. A besorolás különböző,
lejegyzett dallamokra és többszólamú harmonizációra irányul:
–
–
–
–
–
–
–
–

kóruskönyvek (21 bevitel, 8 cím),
imádságos könyvek, a fő részben kottaképpel (1 bevitel / cím),
imádságos könyvek kottamelléklettel (9 bevitel, 2 cím),
ima- és énekeskönyvek, kottaképpel (2 bevitel, 1 cím),
énekeskönyvek, kottamelléklet vagy kísérő kottás kiadás (5 bevitel / cím),
kottás énekeskönyvek (8 bevitel, 6 cím),
orgonakönyvek (10 bevitel, 9 cím),29
folyóiratok, kottaképpel (6 bevitel, 2 cím).30

29

30

Bár Spindler énekeskönyve konkrétan nem képezi bibliográfiánk részét,
egyfajta »kakukktojás«-ként ez is az orgonakönyvek csoportjába sorolható.
Spindler: Ljudska pesmarica za nabožno petje v cerkvi, šoli in doma
[Népénekeskönyv a templomi, iskolai és otthoni ájtatos énekléshez],
Ljubljana, 1904.
A Cerkveni glasbenik egyházzenei lap kottamellékletei sem bibliográfiánk,
sem jelen írás szempontjaiból nem relevánsak.
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Ezen a ponton meg kell említenünk, hogy egyes címek két kategóriába
sorolandók, mint pl. egy énekeskönyv esetében, melynek két különböző
kiadása ismert, vagy amelyiknek egy későbbi kiadásában jelentős változások
történtek. Így történt ez az Anton Foerster (1837–1926) által, a ljubljanai Cecília Egyesületnél kiadott Cecilija ima- és énekeskönyv esetében is,
amelynek a 2. kiadása (1901/02) már nem tartalmaz imádságos részt.
Noha feltétlenül szükség volna egy, a XIX. századi szlovén kottás egyházi énekforrásokra irányuló behatóbb elemzés, előadásunk kereteit ez
már szétfeszítené. Az „orgonakíséretes egyházi ének” témánk kapcsán a
továbbiakban csak az orgonakönyveket vesszük szemügyre.
3.1 Szlovén orgonakönyvek a X X. század kezdetéig
3.1.1 Besorolás

Mi is egyáltalán az orgonakönyv és mi alapján lehet felismerni? Az egyházi
népének szempontjából a meghatározás első ránézésre világos: kottás
kiadvány, mely orgonára írt, többszólamú letéteket tartalmaz. Ám a XIX.
században ez korántsem volt mindig ilyen egyszerű.
Bibliográfiánk elemzése a következőket adja ki: az 1800 és 1904 közötti
új egyházi énekforrások viszonylag egyértelműen orgonakönyvekként
azonosíthatók, bár öt kiadványunk közül az egyik zeneszerzői munkaként
létesült (majdnem kizárólag saját szerzeményeket tartalmaz). Hogy orgonakönyvről van szó, felismerhető elsősorban a borítón való konkrét utalásról,31
valamint egy másik, ugyanolyan tartalmú kiadás létezéséből, mely egyvonalas rendszerbe írt dallamokat vagy csupán énekszövegeket tartalmaz.
Ez nem ilyen egyértelmű azon egyházi énekforrások esetében, amelyek
többszólamú énekletétek, de orgonával is kísérni kell őket. Felismerhetők
néhány jellegzetességükről, mint pl. az orgonás elő-, köz- és utójátékokról.
Erre a kevert típusú énekeskönyv-formára leghíresebb példa a már említett, négyszólamú karletétes Cecilija. Ez a csak kisformátumban nyomtatott

31

A címlapon az utasítások azt mutatják, hogy egy illető kiadás orgonára,
orgonista számára vagy pedig orgonakíséret gyanánt készült.
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énekeskönyv énekesek és ugyanakkor orgonisták használatára is íródott.32
Az énekeskönyv 1883-ban megjelent, első részéhez csatolt előszavában
ez áll a könyv használatára vonatkozóan: „Az énekeskönyv dallamai vagy
négy szólamban (szoprán, alt, tenor és basszus szólamokban) énekelendők,
vagy pedig egy szólamban, orgonával.”33 De az még az előszóból kiderül,
hogy ez a nyomtatvány nem kóruskönyv: „Az írásmódot illetően az iskolai tankönyvek szolgáltak alapul, mert a mi Cecilijá nk a népéneknek van
rendeltetve, amelyet – Isten dicsőségére – a szentegyháznak az iskolákban
szorgalmasan művelnie kell!”34
Hasonló példával szolgál erre a Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim
narodom [A szlovén nép körében gyűjtött egyházi énekek] című négyrészes
gyűjtemény is, amelyet a goricai érsekség Cecília Egyesülete adott ki. Ez
a gyűjtemény a meglévő dallamoknak új, négyszólamú orgonás letétjeit
közli, számos hosszabb elő- és utójátékkal. A kiadvány – s ezzel nyilván az
orgonistákra gondoltak – nagyformátumú partitúraként is megjelent. Ha
az előbb említett két kiadványt hozzászámítjuk, összesen 11 nyilvántartott
egyházi énekforrást kapunk,35 amelyek a már említett feltételek alapján
egyértelműen „orgona-könyv” kategóriába sorolandók.36
A legkorábbi ilyen típusú nyomtatvány szembetűnően csak 1846-ból
származik (1. kép), és a korábbi századokban sem akad ehhez hasonló. Ez
több dolgot is jelenthet:
32

33
34
35
36

Az első rész 2. kiadásához (1901) csatolt előszavában ez áll: »Azon
kívánságnak, hogy a Ceciliját nagyobb formátumban is megjelentessük,
minekutána nem kell lapozni ugyanazon ének alatt, nem tudtunk eleget
tenni. Az orgonistának van rá lehetősége, hogy kikészítsen két példányt,
mely az éneknek mindkét oldalára ki lesz nyitva.« – Foerster, Anton,
Cecilija. Cerkvena pesmarica. I., Celovec 1901, [4].
Foerster, Anton, Cecilija. Cerkvena pesmarica. I., Celovec 1883, [III].
Uo., IV.
Ld. függelék.
További forrás, melyet szintén az orgonakönyvek csoportjába lehetne
sorolni, az 1864–1874 időszakban hét füzetben, sorozatként megjelent
gyűjtemény Andrej Vavken szerkesztésében: Napevi cerkvenih pesem
[Egyházi énekek]. A gyűjtemény egyaránt tartalmaz régi és újabb,
orgonakíséretes egyházi énekeket, bár letétjei elsősorban karletétekre
emlékeztetnek.
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– a XIX. század első felében a szlovén egyházi énekeket még nem kísérték
orgonán;
– az orgonisták saját kíséreteiket használták;
– más, kéziratos, esetleg ma már nem fellelhető gyűjteményeket használtak.37

Viszonylag terjedelmes, lejegyzett kísérettel ellátott kéziratot hagyott
ránk Leopold Volkmer stájer költő 1805-ből,38 ez pedig a felsorolt lehetőségek közül legalábbis az utolsóra enged következtetni. Azonban az is
elképzelhető, hogy német orgonakönyveket használtak.
3.1.2 Német példaképek és elődök

A német kultúra szlovén nyelv és irodalom fejlődésére gyakorolt hatásának jegyeit nem csak a felvilágosodás óta viseli magán a szlovén egyházi
ének. Ahogyan Kamilo Mašek az orgonisták számára a német orgonakönyvek használatát ajánlja,39 úgy elképzelhető, hogy a szlovén énekeket,
melyek egyazon dallamra íródtak német párjukkal, egyszerűen a német
orgonakönyvekből kísérték. Ilyen kategóriába tartoztak a miseénekek
szlovén fordításai, áldáshoz és prédikációhoz való énekek, egyes énekek
az egyházi évre, valamint a Te Deum-énekek. De miféle gyűjteményeket
használhattak a szlovén orgonisták a XVIII. század végén és a XIX. század
első felében? Feltételezés csupán, de talán az alábbi két nyomtatványt:
1. Katholisches Gesangbuch („auf allerhöchſten Befehl Ihrer k. k. apoſt.
Majeſtät Marien Theresiens zum Druck befördert, Wien [1776]”).
– A terjedelmes, ún. „teréziánus énekeskönyv” 87 énekszöveget és 48
37

38

39

A szakirodalomban említésre kerül egy 1820-as szlovén orgonakönyv
is, melynek írója egy bizonyos Stuchetz (vö. Čerin, Josip, Častimo te
[Dicsőítünk Téged], in: Cerkveni glasbenik 61 (1938), Nr. 9/10, 135).
Sajnos ezidáig nem sikerült pontosabbat erről megtudnunk.
A kézirat a maribori egyetemi könyvtárban található (UKM Ms 47): Pesme
k Boshji Slushbi vu rimski Katholshki Zirkvi vekshi Tal is Nemshkega, ino
Latinskega na Slovensko prestavlene. Od Leopolda Volknera. 1805.
Vö. Mašek, O cerkvenem petji in orglanji po deželi, 207.

Az orgonakíséretes egyházi ének ■ 107 ■

■

énekkíséretet tartalmaz. Három dallam,40 amely elsőként itt jelent meg,
később számos, köztük szlovén énekeskönyvben is helyet kapott. Mária
Terézia énekeskönyvét kormányzati utasításra az egész országban bevezették.41 Tehát közismertnek számított Belső-Ausztria szlovén részén
is. Bár az énekeskönyv szlovén könyvtárakban nem található, meglepő
módon Pancsován, a mai Szerbia területén fellelhető egy példánya.42
2. Kirchenlieder, welche in der Fürſt-Biſchöflichen Seckauer- und LeobnerDiöceſe das ganze Jahr hindurch geſungen und mit der Orgel begleitet
werden, Graz 1835. – August Duk már említett gyűjteménye 26 német
és két szlovén egyházi éneket tartalmaz összesen 32 dallammal, amelyek
bekerültek a XIX. század folyamán számos német és szlovén nyelvű
énekeskönyvbe. A két „vend helyeken” elterjedt éneken kívül43 legalább
12 másik dallam fellelhető más szlovén énekeskönyvekben is.44 Bár a
mai szlovén könyvtárakban ez sincs meg, egy hivatkozást mégis találni
arra, hogy a Graz-i orgonakönyvet Alsó-Stájerország szlovén orgonistái
is használták: az 1861-ből származó Drobtinice gyűjteményes kötet
énekmellékletében a 31. szám alatt megtalálható a szlovén Nizko se
zdaj priklonimo (Mélyen hajoljunk meg) kezdetű áldás-ének, melynek
orgonakísérete majdnem a Dukéval azonos (2. kép).45
40

41

42

43
44

45

Az 1., 42. és 43. dallamokról van szó, amelyek az Ím arcunkra borulunk
(Wir werfen uns darnieder), Téged , Isten, dicsérünk (Großer Gott, wir
loben dich ), illetve Uram, hiszlek és reméllek (Herr ich glaube, Herr ich
hoffe) énekekhez tartoznak.
Vö. Praßl, Franz Karl, Kirchengesangbuch, in: Oesterreichisches
Musiklexikon online, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/
Kirchengesangbuch.xml, lehívás: 2018.07.30.
Metz, Franz, Dokumente zur Kirchenmusik an der katholischen
Pfarrkirche (Minoritenkirche) zu Pantschowa / Pančevo (Serbien,
Wojwodina, Banat) [Egyházzenei dokumentumok a pancsovai – minorita
– plébániatemplomban], München 2007: http://www.edition-musiksuedost.de/html/pancevo.html, lehívás: 2018.08.05.
Következő énekekről van szó: Niſko ſe sdaj perklonímo és V’ Ozheta ino Sina.
Érdekességként megemlítjük, hogy a Laß mich Deine Leiden ſingen című
ének második dallama már hat évvel korábban megtalálható a Sveti krixni
pot című, Peter Dajnko-féle szlovén ájtatoskönyvben (Radgona, 1829).
Vö. Venec blagoslovnih pésem za Lavantinsko škofio [Áldás-ének-csokor a
Lavanti Egyházmegye számára], in: Drobtinice 15 (1861), 5.
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3.1.3 Az orgonakönyvek legfontosabb jellemzői

Az egyházi forrásoknak a hátterében, melyeket orgonakönyvként határoztunk meg, érdekes történetek húzódnak, melyek a források létrejöttével,
felépítésével kapcsolatosak; valamint vonatkoznak a szlovén egyházi
ének jelentőségére a XIX. században és a XX. század első felében. Nem
elemezzük egyenként a forrásokat; ám a közös jellemzőik alapján való
összehasonlításuk hozzásegít minket e speciális könyvtípusnak pontosabb
besorolásához és megértéséhez.
Szerepük. Mindenekelőtt megemlítjük, hogy a szlovén orgonakönyvek a
XIX. században és a XX. század első felében legtöbbször kettős szerepet
láttak el: mivel az ima- és énekeskönyvek szabályszerűen csak énekszövegeket tartalmaztak, az orgonakönyvek az énekek egyetlen dallamforrásaként nem csak az orgonisták segédeszközeinek számítottak. A vizsgált
11 orgonakönyvből csak három volt olyan önálló kiadvány, amelyet
nem kellett párhuzamosan a szöveg-, illetve dallam- és szövegkiadványnyal használni. Míg a Cecilija és a Cerkveni orglavec na deželi [A vidéki
templomi orgonista] a korszak számos más ima- és énekeskönyvében
forrásutalásként szerepel, a goricai énekgyűjtemény (Cerkvene pesmi)
elsősorban a feledésbe merülést kiküszöbölendő, a nép ajkán elterjedt
énekeket rögzíti. Ám ez utóbbinál is elmondhatjuk, hogy a gyűjtemény
ténylegesen az egyházzenei gyakorlatban is használatos volt.
Előszó. Csak a Cecilija első részének az 1883-as megjelenésével kezd
szokásossá válni, hogy az orgonakönyveket előszóval látják el (ez a több
részből álló kiadvány esetében csak az első részben található meg). Az
előszó rendszerint tájékoztat az énekeskönyv elkészítésének indítékairól, másrészt a könyv tartalmáról és használatáról, esetenként további
adatot közöl a kiadásban közreműködő személyekről. Matija Majar
(1809–1892) a Pesmarica cerkevna (1846) szöveges énekeskönyvében
orgonakönyv helyett egy részletes, 26 oldal terjedelmű előszó mellett
döntött. Majar, aki akkor a klagenfurti székesegyház káplánja volt,
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előszavában többek közt a karintiai szlovén egyházi ének sajátosságait
tárgyalja, ugyanakkor – Slomšekhez hasonlóan – óvatosságra int:
„Az orgona halkan (piano) szóljon. Minél könnyedebb, annál jobb,
másképp lehúzza az éneket s az énekesek már nem hallják a hangjukat. […] Mert hogy az az igazság, hogy a szlovénok ott énekelnek
szebben, ahol nincsen orgona. Állíthatom, ha valami miatt nem
működött az orgonálás, az olyan volt számomra, mint a mézédes
bor. Nekem az jólesett. Csakhogy ezeket a gondolatokat éppen az
orgonistának nem szabadott ismernie.”46
Tartalom. A nyomtatott szlovén egyházi énekforrások bibliográfiájának
nyomán elmondható, hogy az énekállomány meglehetősen sokszínű.
A tizenegy orgonakönyvnél a helyzet annyiban más, hogy ezek a már
használatban lévő egyházi énekek repertoárjának legtöbbször csak egy
keresztmetszetét adják. Ez pedig a következőket foglalja magába: misére
való és egyházi év szerinti énekek, prédikációhoz és keresztény tanításokhoz tartozó énekek, áldozási énekek, szentségi énekek, Mária- és más
szentekről való énekek, énekek különböző alkalmakra. Érdekes módon
Matija Majar énekeskönyvében nem találni miseénekeket. Luka Dolinar
(1794–1863) Napevi za pesmi v nedelje celega leta (1862) című gyűjteménye viszont énekeket tartalmaz az egyházi év összes vasárnapjára.
Harmonizáció, letét. A 19. századi orgonakönyvek kíséreteit a szakirodalomban gyakran elmarasztalják „pianisztikus” jellegük miatt.47 Tény,
hogy napjainkban Majar, Cvek, Dolinar és Tribnik orgonakíséreteit
gyakorlatban nem könnyű orgonára alkalmazni. Az akkordok minduntalan nyolcadokba tördelt felbontásai, valamint az oktávugrások és oktávfogások a basszusszólamban inkább egy balkéznek felelnének meg,
mint a pedálnak. Mindezt leszámítva, a hármas- és négyeshang zatokból
46
47

Majar, Matija, Pesmarica cerkevna [Énekeskönyv], Celovec 1846, XXV.
Vö. Praßl, Kirchengesangbuch; Škulj, Edo, Cerkveni ljudski napevi II –
Starejši katoliški napevi [Egyházi népénekek II – Régi katolikus dallamok],
Ljubljana 2001, 32.
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álló letétet egyszerű, a három alapfok közötti akkordösszefűzések uralják. Az egyes letéteknél különösképpen feltűnően hat az egyes szólamok
tetszőleges hozzátevése vagy elvevése, amitől a kíséret gyakorta változik,
hol teljesnek, hol pedig áttetszőnek hat.48 A vidéki orgonistákra jellemző
kíséretek és a négyszólamúságot szigorúan követő ceciliánus zeneszerzők
(pl. Anton Foerster) letétjei közötti különbség talán a Cerkveni orglavec
na deželi és a Cecilija esetében a legnyilvánvalóbb – mindkét nyomtatvány majdnem ugyanabban az időben jelent meg.
Az 1900 körül nyomtatásban megjelent orgonakíséretek nagymértékben megváltoznak, ez a változás pedig nem csak a cecilianizmus
hatásainak tudható be. Ebben kétségkívül az orgonistaképzés javulása
is szerepet játszott (3. kép).
Letétek, formátum. A letétek megjelenítését illetően a vizsgált 11 kottás
nyomtatványban két változattal találkozunk. Az esetek többségében
kettős vonalrendszert látunk; a két 1904-ben kiadott orgonakönyvben
pedig saját énekszólam van a kíséret kettős vonalrendszere fölött.49 Bár
a letét ezzel valamennyire átláthatóbbnak hat, az orgonistának mégse
könnyít a dolgán, ha tételesen énekével is kísér. Az álló formátumú
orgonakönyvek (6) túlsúlyban vannak a fekvő formátumú orgonakönyvekhez (5) képest. Továbbá elmondhatjuk, hogy Danilo Fajgelj
Cerkvena pesmarica című kiadványa 1900-ból egyúttal az utolsó fekvő
formátumú szlovén orgonakönyv.

48

49

August Duk: „A váltakozó szólamszámnak az orgonán pozitív a hatása.
Az orgonista így a hallgatóságot teljes, fényes hangzású akkordokkal
hangolhatja rá a vallásos örömre, vagy pedig gyengéd, csendesen csordogáló
harmóniákkal kalauzolja a gyermeki megadás felé.” Ueber die Begleitung der
Kirchenlieder, 413.
Szintén ez a lejegyzésmód található néhány más éneknél is, az alábbi
kiadványokban: Tribnik Cerkveni orglavec na deželi [Templomi orgonista
a vidéken] című könyvében, valamint a Lavanti Egyházmegye Josip Somrek
által kiadott énekeskönyvében: Kvišku srca [Emeljük fel szívünket],
Maribor 1908.
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Előadói útmutatók. Az orgonakönyvekben többnyire találunk előadási
útmutatókat; ez alól kivételt képeznek Luka Dolinar orgonakönyvei
1862-ből, itt a kíséreteken kívül semmilyen más információ nem
található. Érdekességként megemlítendő, hogy szlovén nyelvű előadói
útmutatás csak Majar (1846) és Cvek (1855) klagenfurti kiadványaiban
szerepel. A többi orgonakönyv a szokásos olasz kifejezéseket helyezi előtérbe. Dinamikára vonatkozó utasítás hét orgonakönyvben fordul elő.
Megjegyzendő továbbá, hogy Matija Majar gyűjteményes kiadványa a
kántor (pevec), valamint nép (ljudstvo) közötti, válaszoló előadásmódra
is tartalmaz javaslatokat.
Továbbiak. August Duk egyházi énekgyűjteményének kétségkívül
legszembetűnőbb sajátossága a számos, zenei diskurzusba beiktatott
közjáték. Míg a szlovén orgonakönyvek nagy részében időnként előfordulhatnak elő- vagy akár utójátékok, a sorok közti közjátékok teljesen
hiányoznak. Georg és Karel Tribnik gyűjteményes kiadványa (1884/85)
számos előjátékkal (ezek között egy orgonára vagy harmóniumra írt
gyászinduló is található), kidolgozott kadenciákkal, modulációkkal a
zeneileg kevésbé képzett vidéki orgonistának kíván segítséget nyújtani.

Összegzésképpen elmondható, hogy az 1846–1904 között kiadott
szlovén orgonakönyvek – e rövid periódus dacára – jelentős fejlődési
folyamatot rögzítenek. Az észlelt különbségek azzal a kérdéssel állnak
összefüggésben, hogy az illető kottás kiadványt inkább az orgonakíséretre,
vagy a többszólamú énekre szabták-e. Ezzel együtt, az idő előhaladtával a
kíséretes letét is változik: az egyszerű, szabálytalan és kevés akkordváltásra
alapuló letét átadja a helyét egy formálisan szigorúbb, orgonához igazodóbb stílusnak, mely a cecilianizmus növekvő befolyására, valamint
a mindinkább magasabb szintű zenei képzés révén alakul ki. További
eltérés, hogy egyes gyűjtemények a már ismert egyházi énekrepertoárt
veszik alapul, míg mások megpróbálnak új énekeket bevezetni.
E rövid elemzés csupán egy betekintést kíván adni a régi szlovén orgonakönyvek különlegességeibe. A jövőben remélhetőleg sor kerül az orgonakönyveknek a szlovén egyházi ének fejlődésében betöltött szerepének a
komolyabb vizsgálatára is.
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4. Zárszó

Milyen szerepe volt az orgonának és az orgonistaképzésnek? Hogyan
tükröződik ez a fejlődés a 20. századig megjelent nyomtatott orgonakönyvekben? Ezekre a kérdésekre válaszolva érdekes és részben meglepő
belátást nyertünk az elmúlt időszakok egyházzenei valóságába. Sikerült
kimutatnunk, hogy az orgonakíséretes egyházi ének a számos akadály
és szubjektív előítélet dacára is utat tört magának. Erről tanúskodnak –
mint a korabeli gyakorlat dokumentumai – az orgonakíséretes könyvek.
Bár napjainkban az orgonának mint kísérő hangszernek funkciója mindinkább háttérbe szorul, a szlovén egyházi ének szempontjából az orgona
ennek még mindig elsődleges fontosságú alkotóeleme marad.
Függelék
Szlovén orgonakönyvek 1800–1904 között:
Matija Majar: Napevi za orgle k Pesmarici cerkevnej [Dallamok
orgonára], Celovec 1846.
Leopold Cvek: Napevi za svete pesmi postavil za orgle [Szent
énekdallamok, orgonára téve], Ljubljana 1851.*
Leopold Cvek: Napevi k pesmam za cerkev, šolo in kratek čas
[Énekdallamok templomi, iskolai és rövid órai használatra], Celovec
1855.*
Luka Dolinar: Napevi za pesmi v godove in praznike [Énekdallamok
emlék- és ünnepnapokra], Ljubljana 21862.*
Luka Dolinar: Napevi za pesmi v nedelje [Énekdallamok vasárnapokra],
Ljubljana 21862.*
Anton Foerster: Cecilija I–II, Celovec 1883/84, 21901/02.**
Gregor Tribnik – Karel Tribnik: Cerkveni orglavec na deželi I–II
[Templomi orgonista a vidéken I–II], Teharje 1884/85.
Janez Kokošar – Danilo Fajgelj: Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim
narodom I–IV [Szlovén nép körében gyűjtött egyházi énekek I–IV],
Gorica/Ljubljana 1885–1893.**
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Danilo Fajgelj: Cerkvena pesmarica za učence slovenskih ljudskih šol.
Izdaja za organiste [Énekeskönyv a szlovén népiskolák tanulói
számára. Orgonakönyv], Ljubljana 1900.*
Franc Jurkovič: Veselje angelsko, napevi za dvoglasno petje in
spremljevanje na orglah [Angyali öröm. Dallamok kétszólamú
énekre, orgonakísérettel], Šmarje pri Jelšah 1904.
Frančišek Saleški Spindler: Spremljevanje k Ljudski pesmarici za
nabožno petje v cerkvi, šoli in doma [Gyülekezeti énekeskönyv.
Kíséretek a templomi, iskolai és otthoni vallásos énekléshez],
Ljubljana 1904.
* A gyűjtemények jobbára új szerzeményeket tartalmaznak.
** A gyűjtemények többszólamú karletéteket tartalmaznak.
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nyomtatásban megjelent Tribnik- és Foerster-féle
énekeskönyvekben / Unterschiedliche Notierungen
und Harmonisierungen eines Messgesangs in den
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(1883/84)
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DAS ORGELBEGLEITETE KIRCHENLIED

Zur Bedeutung der slowenischen Kirchenliedquellen
aus dem 19. Jahrhundert für die Orgelbegleitung
des Kirchengesangs und für die Organistenausbildung
Matej Podstenšek (Maribor/Slowenien)

1. Einleitung
Slavimo Gospoda [Lasst uns den Herrn preisen], das derzeitige offizielle
Gesang- und Gebetbuch der slowenischen Katholiken, gibt es mittlerweile seit 30 Jahren. Eines seiner auffälligsten Merkmale ist der vierstimmige Notensatz nicht nur im Orgelbuch, sondern auch in der kleineren
Handausgabe. Es handelt sich im Wesentlichen um einen mehrstimmigen
Vokalsatz, der so gut wie keine Anpassungen für die Orgel aufweist. Der
Organist steht jedes Mal vor der Aufgabe, die zahlreichen, den einzelnen
Silben zugeordneten kurzen Notenwerte entsprechend dem Tempo und
dem Charakter des jeweiligen Liedes unterschiedlich zu spielen.
Während es demnach bei Slavimo Gospoda [Lasst uns den Herrn preisen] keine Unterschiede im Notentext zwischen den beiden Ausgaben für
die Gläubigen (bzw. Chorsänger) und für die Organisten gibt, standen bei
den Vorgängergesangbüchern1 aus den Jahren 1961 und 1978 sehr wohl
eigenständige Orgelbücher zur Verfügung. Was aber würde ein Blick in die
entferntere Vergangenheit offenbaren?
Um die Rolle der Orgel im Kontext des slowenischen Kirchengesangs
genauer erforschen zu können, muss vornehmlich dessen Entwicklung im
19. Jahrhundert unter die Lupe genommen werden. Erst ab dieser Zeit
hinterlässt die Orgel deutliche Spuren sowohl in den einzelnen slowenischen Kirchenliedquellen als auch in den Berichten über die damalige
1

Es handelt sich um folgende zwei Orgelbücher: Cerkvena ljudska
pesmarica. Spremljava [Kirchliches Volksgesangbuch. Begleitung],
Ljubljana 1961; Cerkvene ljudske pesmi. Priročnik za organiste k pesmarici
Hvalimo Gospoda [Kirchliche Volkslieder. Handbuch für Organisten zum
Gesangbuch Lasst uns den Herrn loben], Ljubljana 1978.
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kirchenmusikalische Praxis. Um welche Art von Spuren es sich dabei handelt und welche Zusammenhänge zwischen Ausbildungsmöglichkeiten für
Organisten, tatsächlichen kirchenmusikalischen Praktiken und einzelnen
Kirchenliedquellen bestehen, das wollen wir hier untersuchen.
Die Verwendung der Orgel zur Unterstützung des Kirchengesangs in
slowenischer Sprache ist gleichzeitig ein historisches wie hochaktuelles
Thema, das hier nur relativ begrenzt erörtert werden kann. Im ersten Teil
dieses Beitrags wollen wir vor allem auf die äußeren Umstände eingehen,
die sowohl die Verwendung der Orgel als auch die Gestaltung des kirchlichen Volksgesangs im 19. Jahrhundert beeinflussten. Im zweiten Teil
wollen wir uns dann etwas genauer jene slowenischen Kirchenliedquellen
ansehen, die Noten enthalten. Die Orgelbücher bzw. deren Bedeutung und
Besonderheiten werden uns dabei am meisten interessieren.
2. Slowenischer Kirchengesang und Orgel – Rückblick
Die Anfänge der Kirchenliedbegleitung mit Orgel in der katholischen
Kirche werden allgemein in der Aufklärungszeit angesetzt, wobei sich
diese Praxis allerdings erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzen
konnte.2 So finden sich auch die ersten konkreten Hinweise auf die
Orgelbegleitung des slowenischen Kirchengesangs in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, allerdings war das Gebiet des heutigen Sloweniens damals Teil der Habsburgermonarchie und stand somit unter dem
unmittelbaren Einfluss der Entwicklungen und Prozesse, die zunächst
das deutschsprachige Kirchenlied in den österreichischen Kronländern
betrafen. Es geht hier sowohl um kirchliche und staatliche Bestimmungen
zur Verwendung der Orgel beim Gottesdienst und zur Pflege des Kirchengesangs als auch um die Besonderheiten der kirchenmusikalischen
Praxis, wie diese in den Berichten von Zeitzeugen am deutlichsten zum
2

Friedrich Wilhelm Riedel, Die Orgel in den christlichen Kirchen, in: Alfred
Reichling (Hg.), Orgel, Kassel 2001, S. 197–201, hier: S. 199; Eckhard
Jaschinski, Kleine Geschichte der Kirchenmusik, Freiburg im Breisgau
2004, S. 91.

Das orgelbegleitete Kirchenlied ■ 121 ■

■

Ausdruck kommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind natürlich die
konkreten Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Organisten.
2.1 Liturgische R ahmenbedingungen
Wie soeben angedeutet wurde das slowenische Kirchenlied in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts von der staatlichen Regelung des Kirchengesangs unmittelbar beeinflusst. Es ging natürlich nicht darum, die Gestalt
des Gottesdienstes als solchen in Frage zu stellen oder sogar zu verändern.
Unter mehr oder weniger eifriger Mitwirkung der Kirche versuchte der
Staat bloß, das „äußere Tun” bei verschiedenen Gottesdienstformen in
eine neue, den Vorstellungen der aufgeklärten Obrigkeit angepasste Richtung zu steuern. Diese Bemühungen fanden ihren konkreten Niederschlag
in der Josephinischen Gottesdienstordnung, die am Ostersonntag 1783
zunächst in Wien und in den folgenden Jahren sukzessive auch in anderen
österreichischen Diözesen eingeführt wurde.3 Für unsere Überlegungen
ist sie deshalb wichtig, weil der orgelbegleitete Kirchengesang in diesem
Dokument ausdrücklich gefordert wird. Konkret heißt es z. B. in der 1784
eingeführten Gottesdienstordnung für die Stadt Klagenfurt in Kärnten:
„Täglich wird in jeder Pfarrkirche nur eine Segenmeß, an Werktagen
mit Ausſetzung des Ciborn, an Sonn- und Feyertägen aber mit
Ausſetzung der Monſtranze gehalten, wobey der vorgeſchriebene
Normalgeſang mit der Orgel abgeſungen wird.”4

Worum geht es hier? Das Volk sollte während der Messe nicht nur
zuschauen, für sich alleine oder gemeinsam beten, sondern tatsächlich
singen, und zwar mit Orgelbegleitung! Als ‚Normalgesang‘ wird ein
eigens für diesen Zweck zusammengestellter Zyklus von sogenannten
3

4

Hans Hollerweger, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus
in Österreich, Regensburg 1976, S. 115–284.
Künftige Gottesdienſts- und Andachts-Ordnung, S. [1]. Das Dokument
befindet sich im Erzdiözesanarchiv Maribor, Fach 21, Fasz. 1.
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Messliedern bezeichnet; diese Lieder wurden jeweils nach der gleichen
Melodie gesungen und sind als eine Art erklärende Begleitung des Messgeschehens zu verstehen. Die vorgeschriebene Messliedreihe Wir werfen
uns darnieder wurde in einem speziell für die neue Gottesdienstordnung
zusammengestellten Gesang- und Gebetbuch veröffentlicht5 und bald auch
ins Slowenische übersetzt.
Die Gottesdienstordnungen für Klagenfurt und Wien gleichen sich
fast aufs Wort, es fällt jedoch auf, dass das Kärntner Dokument explizit
auch den Gottesdienst „für die Windiſchen aus den zwoen Stadt- und aus
jener der Vorſtadtpfarr” regelt;6 mit dem Ausdruck ‚die Windiſchen‘ sind
hier wohlgemerkt die slowenischen Einwohner Klagenfurts gemeint. Die
Tatsache, dass es in einem Ort sowohl deutsch- als auch slowenischsprachige
Einwohner gab, wurde auch in der Andachtsordnung für die steirischen
Städte Marburg und Pettau berücksichtigt,7 die bereits 1783 erschienene
Gottesdienstordnung für die Stadt Laibach gibt es dagegen lediglich auf
Slowenisch;8 jedenfalls ist keine deutschsprachige Fassung überliefert. Die
Laibacher Gottesdienstordnung scheint sich im Detail geringfügig von den
zuvor erwähnten zu unterscheiden: Es sollte nämlich an den Sonn- und
Feiertagen mit Orgel begleitet werden, an den Werktagen war dagegen
nur Gesang ohne Orgel vorgesehen. Außerdem sollte an den Sonn- und
Feiertagen nicht nur das Lied der hl. Messe (pejſſem od S. Maſhe)9 mit der
5

6
7
8

9

Normalmeßgeſang, Litaneyen und Gebether. Das Büchlein erschien
zwischen 1783 und 1786 unter anderem in Wien, Klagenfurt und
Innsbruck.
Künftige Gottesdienſts- und Andachts-Ordnung, S. [5].
Ebd.
Ordenga Po kateri ſe bode poſihmal ſlushba Boshja inu andoht per
lublanskimu mejiſtam dershala [Ordnung, nach der von nun an der
Gottesdienst und die Andacht in der Stadt Ljubljana abzuhalten sind],
Ljubljana 1783. Das Dokument befindet sich im Erzdiözesanarchiv
Ljubljana, Fasz. 126, Nr. 12.
Die slowenische Übersetzung des vorgeschriebenen ‚Normalgesangs‘ für
Laibach besorgte im Jahr 1784 Jurij Japelj. Die Messliedreihe „Pred tabo na
kolenih” [Vor dir auf den Knien] befindet sich im Gebet- und Gesangbuch
Zerkovne pesmi, litanie, inu molitve, per boshji slushbi [Kirchenlieder,
Litaneien und Gebete für den Gottesdienst], Ljubljana 1784.
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Orgel begleitet werden, sondern auch der Gesang beim Segen mit dem
Allerheiligsten, entweder das slowenische „Svetu, Svetu” [Heilig, heilig]10
oder das lateinische Tantum ergo.11
Die Josephinische Gottesdienstordnung ist auf jeden Fall als ein wichtiger, wenn nicht sogar als der entscheidende Anstoß für die Einführung
des orgelbegleiteten Gemeindegesangs auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens zu bewerten.
2.2 Zeitgenössische Berichte und Anweisungen
Die Vorstellungen und Vorschriften der Kirche zur Kirchenmusik sind
bekanntlich das eine, die tatsächliche kirchenmusikalische Praxis in den
Pfarren allerdings oft etwas ganz anderes. Im Folgenden möchten wir
daher auf ein paar konkrete Schilderungen und Vorstellungen zur Rolle
der Orgel und des Kirchengesangs eingehen, die für die Zeit um die Mitte
des 19. Jahrhunderts vorliegen.
Anton Martin Slomšek (1800–1862), eine der bedeutendsten slowenischen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, setzte sich unermüdlich für die
slowenische Sprache, bessere Ausbildungsmöglichkeiten sowie für die geistige und kulturelle Erweckung des slowenischen Volkes ein. Sein Interesse galt
aber auch der Musik, dem Volkslied und ganz besonders dem slowenischen
Kirchenlied und Kirchengesang.12 Bereits als Spiritual im Klagenfurter
Priesterseminar (1829–1838) und später als Pfarrer von Saldenhofen,
Untersteiermark (1838–1844) sammelte er Lieder und gab Gebetbücher
mit Kirchenliedern heraus. Unter Slomšeks zahlreichen Schriften finden
sich ganz konkrete Berichte, wie er als Kind den Volksgesang in der Kirche
erlebte, auf welche Zustände er als Priester und Bischof mancherorts stieß
und welche Probleme er im Zusammenhang mit Orgeln und Kirchenge10

11
12

Es handelt sich um den zweiten Teil des alten Segenliedes Zhaſtimo te /
Shivi kruh Angelſki, das spätestens seit 1760 in dieser Textfassung existiert;
das Lied findet sich im Gesangbuch von Ahacij Steržinar (Graz 1729).
Ordenga [Ordnung], S. [1].
Štefan Alojzij Ferenčak, Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška
[Musikalische Tätigkeit Anton Martin Slomšeks], Celje 2009, S. 34–56.
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sang sah. Anfang 1849 erschien ein Artikel, in dem Slomšek buchstäblich
ein Loblied auf den ‚schönen Gesang‘ anstimmt. Dabei geht er ziemlich
detailliert auch auf das Verhältnis zwischen Orgel und Kirchengesang ein:
„Der Kirchengesang ist wie die Flügel der Frömmigkeit. Schön singt
man in der Kirche in Krain und Steiermark, aber was ich weiß nur
aus einer Kehle [= einstimmig]. Schöner macht man es in Kärnten
aus vier Kehlen [= vierstimmig]; und noch viel schöner dort, wo es
keine Orgel gibt. Ein schönes kirchliches Ding ist die Orgel, aber
Erfahrung lehrt uns, dass sie keine Freundin des Volksgesangs ist, da
die meisten Organisten den Gesang weder erwecken noch erheben,
sondern nur ersticken.”13

Seine Abneigung gegenüber der Orgelbegleitung wiederholte Slomšek
acht Jahre später, als er in einer Bestandsaufnahme des Kirchengesangs
in der Steiermark erneut das Ersticken des Gesangs durch die Orgel anprangerte. Weil die Organisten den Gesang nicht unterstützen, sondern
mit zu starken Stimmen nur abwürgen würden, sieht er einen direkten
Zusammenhang zwischen der Vermehrung von Kirchenorgeln und der
Abnahme des frommen Gesangs. Slomšek betonte zwar, dass die Orgel
der Erhebung des gemeinsamen Singens beim Gottesdienst dienen sollte,
zugleich stellte er aber auch fest, dass es in Krain und in der Steiermark zu
jenem Zeitpunkt bereits viele Orgeln gab, diese jedoch oft „quietschend”
und somit „Feindinnen des Kirchengesangs” waren.14
Ebenfalls im Jahr 1857 erschien ein mehrteiliger Artikel über Kirchengesang und Orgelspiel auf dem Land, dessen Autor Kamilo Mašek (1831–
1859) sich einerseits als Leiter der öffentlichen Musikschule in Ljubljana
einen Namen machte und mit der Zeitschrift Cäcilia (1857–1859) einen
wichtigen Beitrag zur Ausbildung von Landorganisten leistete. In seinem
13

14

[Anton Martin Slomšek], Lepo petje, lepo serce [Schöner Gesang, schönes
Herz], in: Zgodnja Danica [Der Morgenstern] (1849), Nr. 2, S. 11–13,
hier: S. 12. Übers. d. Verf.
Anton Martin Slomšek, Cerkveno petje nekdajno in sedajno po Štajerskem
[Ehemaliger und gegenwärtiger Kirchengesang in der Steiermark], in:
Drobtince [Brotsamen] 12 (1857), S. 293–300, hier: S. 296 f.
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Text geht Mašek zunächst auf die kirchenmusikalischen Missstände ein
und berichtet nicht nur über den schlechten Gesang und das Orgelspiel
in der Kirche, sondern beschwert sich über die häufige Verwendung von
weltlichen Melodien sowohl für Kirchenlieder als auch für das solistische
Orgelspiel. Diese Situation schien der Tatsache geschuldet zu sein, dass an
den Orgeln meist schlecht ausgebildete Lehrer saßen.
Mašek nennt folgende Bereiche, in denen die Organisten entsprechende Kenntnisse besitzen sollten: Musiktheorie (allgemeine Musiktheorie,
Intervallehre, Generalbass, Harmonielehre, Modulationslehre, Choral),
Orgelkunde (Geschichte und Aufbau der Orgel) und Orgelspiel (Orgelbegleitung, Literaturspiel und freies Orgelspiel, womit er Vor-, Zwischen- und
Nachspiele meint).15 Für uns besonders interessant sind Mašeks Ansichten
zur Orgelbegleitung des Gesangs:
„Wenn das Orgelspiel mit dem Gesang verbunden ist, sollte es sozusagen dem Gesang unterworfen sein und sollte sich nicht über
diesen erheben – auch soll das Herumstöbern unterlassen werden,
welches die Sänger stören könnte. Je freier und weniger verziert das
Orgelspiel ist, desto schöner wird der Gesang erschallen, um das zu
sein, was er in Wahrheit zu sein hat, nämlich frommes Gebet eines
gläubigen Herzens. Nimm die zahmen und sanften Register und
denke nicht, dass es schöner ist, wenn der Lärm und Krach der Prinzipale und Mixturen durch die Kirche ertönt. […] Ebenfalls sollte
man sich hüten, zu oft die Pedale zu drücken. Anders ist es, wenn
die ganze Menschenmenge in der Kirche singt, denn unter solchen
Umständen muss man die Stimmen freier auslassen, das Pedal soll
nicht ruhen und überhaupt soll die Orgel kräftiger erschallen, damit
jeder die richtige Stimme trifft und es nicht auffällt, wenn jemand
ein wenig stolpert.”16

15

16

Kamilo Mašek, O cerkvenem petji in orglanji po deželi [Über den
kirchlichen Gesang und das Orgelspiel auf dem Land], in: Novice
[Nachrichten] 15 (1857), S. 170 f.
Ebd., S. 207. Übers. d. Verf.
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An dieser Stelle sollen noch kurz die Ansichten eines weiteren Musikers
dargestellt werden, der hier sozusagen die deutsche Sichtweise vertreten soll, auch wenn er ursprünglich aus Böhmen stammte. August Duk
(1798–1845), Violinist, Musikpädagoge und Komponist, wirkte zwischen
1825 und 1840 in Graz, wo er unter anderem Musiktheorie, Orgelspiel und
Kirchengesang unterrichtete.17 Zur Begleitung der Kirchenlieder mit der
Orgel äußert sich Duk einerseits im Vorwort zu seiner Kirchenliedsammlung aus dem Jahr 1835, im Jahr 1844 erschien jedoch ein Artikel, in dem er
sich noch genauer mit den Fragen der Orgelbegleitung und des Orgelspiels
befasst.18 Zum Zweck der Orgelbegleitung meint er hier, diese habe „den
Geſang der Gemeinde zu leiten, ihn feierlicher zu machen, und die Erbauung
dabei zu erhöhen”. Die Kirchenlieder sollte man „einfach, würdevoll und
der vorgeſchriebenen Melodie genau entsprechend” begleiten, wobei die
Registrierung und der Charakter der Orgelbegleitung ausschließlich vom
Inhalt des jeweiligen Liedes bestimmt würden. Duk beschreibt außerdem
die auf dem Land offensichtlich recht verbreitete Praxis, Zwischenspiele
nach jeder Zeile eines Liedes einzufügen.19 Mit einem guten Zwischenspiel könne man seiner Meinung nach einzelne Verszeilen verbinden, dem
Gesang „mehr Zuſammenhang” verleihen und die Begleitung „runder und
angenehmer” sowie „anregender und feierlicher” machen. Was Duk stört,
ist der Hang mancher Organisten zu übertriebener Virtuosität; auch die
Zwischenspiele sollten nämlich „dem Geiſte des Liedes” entsprechen und
dabei „möglichſt einfach und kurz” sein.20 Duk sieht die Zwischenspiele –
wenn sie abwechslungsreich genug sind – auch als Möglichkeit, „bei Liedern
von vielen Strophen der ſonſt unvermeidlichen Monotonie” entgegenzu17

18

19

20

Christian Fastl, Duck (Duk), Augustin (August), in: Oesterreichisches
Musiklexikon online, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/Duck_
Augustin.xml (Zugriff: 27.07.2018).
August Duk, Ueber die Begleitung der Kirchenlieder mit der Orgel, und
das Orgelspiel überhaupt, in: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 4 (1844),
Nr. 103.
Offensichtlich verstehen Mašek und Duk unter dem Begriff
‚Zwischenspiel‘ zwei unterschiedliche Arten des freien Orgelspiels: Jener
meint damit das Spiel zwischen unterschiedlichen Liedern, dieser das Spiel
zwischen den Zeilen eines Liedes.
Duk, Ueber die Begleitung, Nr. 103, S. 409.
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wirken. Man denke hier nur an den zuvor erwähnten ‚Normalgesang‘ mit
seiner immer gleichen Melodie für alle Teile der Messe! Duk meint noch,
dass Zwischenspiele ohne Pedal auszuführen seien, damit man sie besser
von der eigentlichen Begleitung unterscheiden könne, wenn dann mit dem
Anfang der nächsten Zeile das Pedal wieder einsetzt. Ähnlich wie Mašek
erteilt auch Duk allen weltlichen Melodien, die damals offenbar gerne während der Wandlung gespielt wurden, eine klare Absage: „Nichts Profanes,
nichts was an die weltliche Muſik erinnert, ſoll auf dem Gott geweihten
Inſtrumente, der Orgel, gehört werden.”21
Die Berichte und Vorstellungen von Slomšek, Mašek und Duk machen
uns deutlich, dass die Ansichten bezüglich der Orgelbegleitung des Kirchengesangs im 19. Jahrhundert durchaus unterschiedlich waren. Ob diese
Unterschiede allerdings mit den Besonderheiten des slowenischen und
deutschen Kirchengesangs im Zusammenhang stehen oder nur subjektive
Empfindungen widerspiegeln, lässt sich heute nur schwer einschätzen. Es
handelt sich jedenfalls um wertvolle Zeugnisse der damaligen kirchenmusikalischen Realität, die uns nicht zuletzt helfen, manches in den Kirchenliedquellen des 19. Jahrhunderts besser zu verstehen.
2.3 Organistenausbildung
Wenn uns Mašek von ausgesprochen schlechten kirchenmusikalischen
Verhältnissen auf dem Land berichtet, dann hat dies einen ganz einfachen Grund: die mangelnde Organistenausbildung. Warum dem so war
und welche Ausbildungsmöglichkeiten es im 19. Jahrhundert auf dem
Gebiet des heutigen Sloweniens tatsächlich gab, das wollen wir uns nun
kurz ansehen.
Aufgrund des wachsenden Bedarfs an fähigen Musikern für die Bischöfliche Kapelle, das Standestheater sowie für die Philharmonische
Gesellschaft gab es in Laibach um das Jahr 1800 zahlreiche Initiativen, eine
öffentliche Musikschule zu gründen. Nach einigen gescheiterten Versuchen
konnte dieses Anliegen erst Anfang 1816 verwirklicht werden. Die Schule
21

Ebd., S. 413.
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sollte einerseits für die musikalische Ausbildung der Jugendlichen aus allen
Sozialschichten sorgen, andererseits aber auch Lehramtskandidaten, sogenannten Präparandisten, Grundkenntnisse im Orgelspiel und Gesang vermitteln, damit die zukünftigen Lehrer später auch als Organisten tätig sein
könnten. Laut Statuten der Musikschule sollte es genügen, wenn sich die
18- bis 20-jährigen Schüler nur mit einigen Kadenzen, Präludien sowie gewöhnlichen Kirchenliedern vertraut machen.22 Wie wir den Schilderungen
von Slomšek und Mašek entnehmen können, dürften die sechsmonatigen
Kurse allerdings kaum ausgereicht haben. Nach Franc Sokol und Gašper
Mašek übernahm 1854 schließlich dessen Sohn Kamilo Mašek die Leitung
der öffentlichen Musikschule in Laibach. Die Sorge um die unzureichende
musikalische Ausbildung der künftigen Lehrer und Organisten veranlasste
ihn, im Jahr 1857 die Musikzeitschrift Cäcilia eigens „für Landorganisten,
Schullehrer und Beförderer der Tonkunst auf dem Land” zu gründen. Hier
veröffentliche er musiktheoretische Beiträge, eine Anleitung über das freie
Präludieren, Komponistenporträts sowie slowenische Kirchenlieder mit
Orgelbegleitsätzen. Dadurch wurde Cäcilia nicht nur zu einem wertvollen
Hilfsmittel für angehende und bereits praktizierende Organisten, sondern
auch zu einer wichtigen Kirchenliedquelle.
Die Gründung des Cäcilienvereins und der Organistenschule (Orglarska
šola) in Laibach im Jahr 1877 ist zweifellos als einer der entscheidenden
Momente in der Geschichte der kirchenmusikalischen Ausbildung auf dem
Gebiet des heutigen Sloweniens zu bezeichnen. Ähnlich wie zuvor Mašek
fasste auch der Cäcilienverein den Entschluss, eine eigene Musikzeitschrift
herauszugeben.23 Die Organistenschule in Laibach wurde bald zu einer der
angesehensten slowenischen Musikinstitutionen, an der unter der Leitung
22

23

Stane Okoliš, Ustanovna določila prve javne glasbene šole na Slovenskem
[Gründungsbestimmungen der ersten öffentlichen Musikschule in
Slowenien], in: Stane Okoliš und Neža Gruden (Hgg.), Dostopno in
plemenito. Razstava ob 200-letnici prve javne glasbene šole v Ljubljani
[Achtungsvoll und vornehm. Ausstellung zum 200. Jahrestag der ersten
öffentlichen Musikschule in Ljubljana], Ljubljana 2016, S. 32–37, hier:
S. 36.
Es handelt sich um die Zeitschrift Cerkveni glasbenik [Der
Kirchenmusiker], die heute noch erscheint.
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von Anton Foerster (1837–1926) und Stanko Premrl (1880–1965) zahlreiche bedeutende Musiker lehrten. Der Lehrplan im Schuljahr 1877/78
umfasste acht Fächer, im Jahr 1905 waren es bereits zwölf und im Jahr 1926
ganze 17 Fächer; Klavier- und Orgelunterricht dauerten jeweils drei Jahre.
Bis 1944, als die Schule wegen des Krieges endgültig ihre Pforten schließen
musste, wurden in Laibach 361 Kirchenmusiker ausgebildet.24
Während die Schule in Laibach vor allem für die Ausbildung von Organisten aus Krain sorgte, wurde für die steirisch-slowenischen Organisten
im Jahr 1899 eine eigene Bildungseinrichtung in Celje gegründet. Ihr Leiter
Karel Bervar (1864–1956) war selbst Absolvent der Organistenschule von
Laibach und besuchte danach die Kirchenmusikschule in Regensburg. Im
Jahr 1933 wurde seiner Schule das Öffentlichkeitsrecht verliehen, wodurch
die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Organisten verbessert werden
sollten. Nachdem Bervar 1936 aus Altersgründen die Leitung der Schule
aufgegeben hatte, übersiedelte diese nach Marburg. Der Zweite Weltkrieg
bedeutete aber auch hier das vorläufige Ende für die Ausbildung der Kirchenmusiker.25
Dieser kurze Umriss soll genügen, um sich ein Bild von den – zumindest bis zur Gründung des Cäcilienvereins – ausgesprochen bescheidenen
Möglichkeiten für eine adäquate Ausbildung von slowenischen Organisten
zu machen. Dadurch bekommen aber auch die Berichte von Slomšek und
Mašek eine wichtige zusätzliche Facette.
3. Slowenische Kirchenliedquellen aus dem
19. Jahrhundert mit Noten
Die 1963 erschienene Dissertation von Marijan Smolik stellt mit ihrem
Verzeichnis der slowenischen Kirchenliedquellen bis zum Jahr 1800
24

25

Cvetko Budkovič, Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I [Die
Entwicklung des Musikschulwesens in Slowenien I], Ljubljana 1992, S.
169–187; Matej Podstenšek, Šole za vzgojo organistov [Schulen für die
Ausbildung der Organisten], in: Okoliš – Gruden (Hgg.), Dostopno in
plemenito [Achtungsvoll und vornehm], S. 52–58, hier S. 55 f.; Učni načrt
[Lehrplan], S. 33.
Podstenšek, Šole [Schulen], S. 56–58.
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eine wichtige Grundlage für die Erforschung des älteren slowenischen
Kirchenliedes dar.26 Eine vergleichbare Quellenübersicht für die Zeit
nach 1800 fehlte allerdings bislang. Man konnte zwar auf bibliografische
Hilfsmittel und diverse Abhandlungen zurückgreifen, allerdings erwiesen
sich die darin befindlichen Angaben oft als unvollständig, so dass man
das Fehlen eines Verzeichnisses von slowenischen Kirchenliedquellen vor
allem aus dem 19. Jahrhundert sehr wohl bemerkte. Im vergangenen Jahr
konnte diese Lücke mit einer Arbeit über das deutsche und slowenische
Kirchenliedrepertoire der theresianisch-josephinischen Ära zumindest
teilweise geschlossen werden.27 Eines der Ziele dieser Arbeit war es, eine
Bibliografie der slowenischen Kirchenliedquellen aus dem 19. Jahrhundert zu erstellen, um mit deren Hilfe die Rezeption des theresianischjosephinischen Kirchenliedes zu untersuchen.
Die Bibliografie umfasst gedruckte Quellen, die Kirchenlieder und
religiöses Liedgut in slowenischer Sprache enthalten. Dabei handelt es
sich um ganz unterschiedliche Arten von Quellen: kirchliche Gesang- und
Gebetbücher, allgemeine und thematisch angelegte Gebet-, Andachts-,
Betrachtungs- und Erbauungsbücher, Liedersammlungen von einzelnen
Autoren, Notendrucke, Flugblätter, Sammelbände und Zeitschriften, die
zwischen 1800 und 1904 veröffentlicht wurden. Auf diese Weise konnten
668 Einträge erstellt werden, die neben den wichtigsten bibliografischen
Angaben auch den jeweiligen Liedbestand einer Quelle sowie Angaben zu
eventuell vorhandenen Noten enthalten. Wie man sich leicht vorstellen
kann, wurden auf diese Weise sehr viele Daten gesammelt, die vorerst aber
nur hinsichtlich des Liedrepertoires ausgewertet werden konnten. Sämtliche andere Daten harren derzeit noch einer systematischen Auswertung.
Dazu gehört nicht zuletzt auch die Frage, welche Kirchenliedquellen mit
26

27

Marijan Smolik, Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski cerkveni
pesmi od začetkov do konca 18. stoletja [Widerhall der Glaubenswahrheiten
und Kontroversen im slowenischen Kirchenlied von dessen Anfängen bis
zum Ende des 18. Jahrhunderts], Dissertation, Ljubljana 1963, S. 1–68.
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ovr/VIEW/ (Zugriff: 29.07.2018).
Matej Podstenšek, Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire und
dessen Übersetzungen ins Slowenische, 2 Bände, Dissertation, Graz 2017,
hier: Bd. II.
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Noten es gab und um welche Art von Quellen es sich dabei handelt. Weil
diese Frage für unsere Untersuchung sehr wichtig ist, wollen wir an dieser
Stelle eine erste kurze Analyse in diese Richtung vornehmen.
In der Bibliografie gibt es insgesamt 61 Einträge für gedruckte Quellen
aus dem Zeitraum 1800–1904, die Noten enthalten, was etwas mehr als 9 %
aller erfassten Kirchenliedquellen aus dieser Zeit entspricht. Weil einige
Einträge mehrere Teile einer Publikation beinhalten, z. B. mehrere Hefte
eines Musikdrucks oder Jahrgangs, und weil eine nachträglich gefundene Quelle in der Bibliografie noch fehlt, beträgt die Gesamtanzahl 107
einzelne Quellen mit Noten bzw. 29 unterschiedliche Titel mit teilweise
mehreren Bänden und Auflagen. Interessant ist, dass die erste slowenische
Kirchenliedquelle mit Noten im 19. Jahrhundert erst 1829 erschien, allerdings gab es slowenische Gesangbücher mit Noten auch schon im 17. und
18. Jahrhundert. Anhand von einzelnen Einträgen konnten insgesamt acht
Kategorien bzw. Arten von Quellen ermittelt werden, die unterschiedliche,
mit Noten aufgezeichnete Melodien und mehrstimmige Sätze enthalten:
–
–
–
–
–

Chorbücher (21 Einträge, 8 Titel)
Gebetbücher mit Noten im Hauptteil (1 Eintrag/Titel)
Gebetbücher mit einem Notenanhang (9 Einträge, 2 Titel)
Gesang- und Gebetbücher mit Noten (2 Einträge, 1 Titel)
Gesangbücher mit Notenanhängen oder Begleitausgaben mit Noten (5
Einträge/Titel)
– Gesangbücher mit Noten (8 Einträge, 6 Titel)
– Orgelbücher (10 Einträge, 9 Titel)28
– Periodika mit Noten (6 Einträge, 2 Titel)29

28

29

Als ein ‚Eintrag‘ wird hier auch das Orgelbuch zu Spindlers Gesangbuch
Ljudska pesmarica za nabožno petje v cerkvi, šoli in doma [Volksgesangbuch
für den andächtigen Gesang in der Kirche, Schule und zu Hause], Ljubljana
1904, gezählt, obwohl es bei der Zusammenstellung der Bibliografie nicht
berücksichtigt werden konnte.
Weder in der Bibliografie noch hier wurde die Zeitschrift Cerkveni
glasbenik [Der Kirchenmusiker; 1878–] mit ihrer Notenbeilagen
berücksichtigt.
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Hier muss hinzugefügt werden, dass einzelne Titel, wenn z. B. ein Gesangbuch aus zwei unterschiedlichen Ausgaben besteht oder wenn eine
spätere Auflage wesentlich verändert wurde, zwei Kategorien zugeordnet
wurden. So ein Beispiel ist das von Anton Foerster (1837–1926) herausgegebene Gebet- und Gesangbuch des Cäcilienvereins in Ljubljana Cecilija
[Cäcilia], das in seiner 2. Auflage (1901/02) keinen Gebetsteil mehr enthält.
Eine genauere Analyse sämtlicher slowenischer Kirchenliedquellen
aus dem 19. Jahrhundert mit Noten würde den Rahmen dieses Beitrags
sprengen. Um dem Thema ‚orgelbegleitetes Kirchenlied‘ gerecht zu werden,
wollen wir uns im Folgenden zumindest einer der soeben aufgelisteten
Kategorien widmen – den Orgelbüchern.
3.1 Slowenische Orgelbücher bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts
3.1.1 Zuordnung zur Kategorie

Was ist überhaupt ein Orgelbuch bzw. woran erkennt man eines? Im
Kontext des kirchlichen Volksgesangs scheint die Definition relativ klar
zu sein: Es handelt sich um eine Notenausgabe mit mehrstimmigen Begleitsätzen für die Orgel. Die Situation im 19. Jahrhundert ist allerdings
nicht immer ganz so klar.
Die Analyse unserer Bibliografie ergibt Folgendes: Im Zeitraum zwischen 1800 und 1904 sind neun unterschiedliche Kirchenliedquellen
relativ eindeutig als Orgelbücher zu identifizieren, allerdings sind gleich
fünf davon als Werke eines einzigen Komponisten entstanden und enthalten somit fast ausschließlich dessen Neuvertonungen. Dass es sich um
Orgelbücher handelt, ist einerseits an der konkreten Zuweisung auf der
Titelseite erkennbar30 oder aber an der Existenz einer weiteren Ausgabe
gleichen Inhalts, die nur Liedtexte oder Melodien auf einem Notensystem
enthält. Nicht ganz so eindeutig ist dagegen die Lage bei jenen Kirchen30

Entsprechende Angaben auf der Titelseite weisen z. B. darauf hin, dass
die jeweilige Ausgabe entweder für die Orgel, für Organisten oder für die
Orgelbegleitung eingerichtet ist.
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liedquellen, deren Sätze zwar für den mehrstimmigen Gesang eingerichtet
sind, jedoch mit der Orgel begleitet werden sollen. Dies kann man nicht
zuletzt an gewissen Elementen erkennen, wie z. B. hinzugefügten Vor-,
Zwischen- und Nachspielen für die Orgel.
Das wohl prominenteste Beispiel dieser ‚Mischform‘ stellt das bereits erwähnte Gesangbuch Cecilija [Cäcilia] mit seinen vierstimmigen Chorsätzen
dar. Dieses Gesangbuch existiert nur als eine kleinformatige Ausgabe, die
aber nicht nur für Sänger, sondern auch für Organisten vorgesehen war.31
Zur Verwendung des Gesangbuches sagt die Vorrede im 1883 erschienenen
ersten Teil Folgendes: „Die Melodien des Gesangbuches kann man entweder vierstimmig (für Sopran, Alt, Tenor und Bass) oder aber einstimmig
mit der Orgel singen.”32 Dass der Druck dennoch kein Chorbuch ist, geht
ebenfalls aus der Vorrede hervor: „Was die Schrift betrifft, richteten wir uns
nach dem Prinzip von Schulbüchern, denn unser Gesangbuch ‚Cecilija‘ ist
für den Volksgesang bestimmt, welcher in den Schulen zur Ehre Gottes und
der heiligen Kirche fleißig gepflegt werden soll!”33 Ein ähnliches Beispiel
ist auch die vierteilige Sammlung Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim
narodom [Kirchenlieder gesammelt unter dem slowenischen Volk] des
Cäcilienvereins für die Erzdiözese Görz (heute: Gorizia, Italien). Sämtliche
Melodien wurden hier für den vierstimmigen Gesang neu harmonisiert,
allerdings enthalten zahlreiche Sätze auch längere Vor- und Nachspielen
für die Orgel. Der Druck erschien außerdem als großformatige Partitur
und war somit offensichtlich für Organisten gedacht. Wenn wir diese zwei
Drucke mitzählen, kommen wir auf insgesamt elf unterschiedliche Kirchen-

31

32

33

In der Vorrede zur 2. Auflage des ersten Teils (1901) heißt es dazu:
„Dem Wunsch, ‚Cecilija‘ auch in größerer Form drucken zu lassen, um
bei ein- und demselben Lied nicht umblättern zu müssen, konnte nicht
nachgekommen werden; der Organist kann sich dadurch behelfen, für
den Gebrauch zwei Exemplare vorzubereiten, die beidseitig geöffnet
sind.” Anton Foerster, Cecilija. Cerkvena pesmarica. I. del. [Cäcilia.
Kirchengesangbuch. I. Teil], Celovec 21901, S. [4]. Übers. d. Verf.
Anton Foerster, Cecilija. Cerkvena pesmarica. I. del [Cäcilia.
Kirchengesangbuch. I. Teil], Celovec 11883, S. [III]. Übers. d. Verf.
Ebd., S. [IV]. Übers. d. Verf.
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liedquellen,34 die anhand von vorgestellten Kriterien relativ eindeutig der
Kategorie ‚Orgelbuch‘ zuzuordnen sind.35
Es ist auffallend, dass der früheste Druck dieser Art erst aus dem Jahr
1846 stammt (Abb. 1),36 vergleichbare Veröffentlichungen gab es aber
auch in den früheren Jahrhunderten nicht. Dies könnte dreierlei bedeuten:
– Slowenische Kirchenlieder wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht mit der Orgel begleitet.
– Die Organisten bedienten sich selbst verfasster Begleitsätze.
– Man griff auf andere entweder handschriftliche oder heute unbekannte
Sammlungen zurück.

Eine relativ umfangreiche Handschrift des steirischen Dichters Leopold
Volkmer aus dem Jahr 1805 mit notierten Begleitsätzen37 ist zumindest ein
Hinweis, die letzte Option in Betracht zu ziehen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit: die Verwendung von deutschsprachigen Orgelbüchern.
3.1.2 Deutschsprachige Vorbilder und Vorläufer

Der vielfältige Einfluss der deutschen Kultur auf die Entwicklung der
slowenischen Literatur und Sprache ist nicht erst seit der Aufklärung
auch im slowenischen Kirchenlied deutlich spürbar. So wie es Kamilo
34
35

36

37

Siehe Anhang.
Eine weitere Quelle, die man ebenfalls den Orgelbüchern zuordnen
könnte, ist die Sammlung Napevi cerkvenih pesem [Kirchenliederweisen]
von Andrej Vavken, die zwischen 1864 und 1874 in sieben Einzelheften
erschienen ist. Die Sammlung enthält sowohl ältere als neuvertonte
Kirchenlieder mit Begleitsätzen für die Orgel, allerdings scheint sie primär
für den Chorgesang mit Orgelbegleitung gedacht zu sein.
In der Literatur wird ein slowenisches Orgelbuch aus dem Jahr 1820
erwähnt, dessen Autor ein gewisser Stuchetz sein sollte (vgl. Josip Čerin:
Častimo te [Wir ehren dich], in: Cerkveni glasbenik [Der Kirchenmusiker]
61 (1938), Nr. 9/10, S. 135), dieses muss heute allerdings als verschollen
gelten.
Die Sammlung befindet sich in der Universitätsbibliothek Maribor (UKM
Ms 47).
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Mašek slowenischen Organisten empfiehlt, auf deutsche Sammlungen
mit Orgelkompositionen zurückzugreifen,38 so ist es zumindest denkbar,
dass man für die Begleitung jener slowenischen Kirchenlieder, die mit der
gleichen Melodie wie deren deutschsprachige Vorlagen gesungen wurden,
einfach deutsche Orgelbücher benutzte. Zu solchen Liedern zählen z. B.
slowenische Übersetzungen der Messlieder, von Liedern zum Segen und
zur Predigt, von Liedern für das Kirchenjahr und des Te Deum-Liedes.
Aber auf welche Sammlungen hätten die slowenischen Organisten am
Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts denn überhaupt zurückgreifen können? Rein hypothetisch würden dafür vor allem
folgende zwei Drucke in Frage kommen:
1. Katholisches Gesangbuch („auf allerhöchſten Befehl Ihrer k. k. apoſt.
Majeſtät Marien Theresiens zum Druck befördert, Wien [1776]”). – Die
umfangreiche Sammlung enthält 87 Liedtexte und 48 Begleitsätze. Drei
Melodien, die hier zum ersten Mal veröffentlich wurden,39 sind später in
zahlreichen anderen Gesangbüchern zu finden, auch in slowenischen.
Das Gesangbuch Maria Theresias sollte auf Anweisung der Regierung
im ganzen Land eingeführt werden,40 so dass es auch im slowenischen
Teil Innerösterreichs bekannt gewesen sein muss. In den öffentlichen
slowenischen Bibliotheken ist es heute zwar nicht auffindbar, erstaunlicherweise blieb aber ein Exemplar dieser Sammlung in Pantschowa
erhalten.41

38

39

40

41

Mašek, O cerkvenem petji in orglanji po deželi [Über den kirchlichen
Gesang und das Orgelspiel auf dem Land], S. 207.
Es handelt sich um die Melodien Nr. 1, 42 und 43, die für folgende Lieder
vorgesehen sind: „Wir werfen uns darnieder”, „Großer Gott, wir loben
dich” und „Herr, ich glaube”.
Franz Karl Praßl, Kirchengesangbuch, in: Oesterreichisches Musiklexikon
online, http://www.musiklexikon. ac.at/ml/musik_K/Kirchengesangbuch.
xml (Zugriff: 30.07.2018).
Franz Metz, Dokumente zur Kirchenmusik an der katholischen Pfarrkirche
(Minoritenkirche) zu Pantschowa / Pančevo (Serbien, Wojwodina, Banat),
München 2007; http://www.edition-musik-suedost.de/html/pancevo.
html (Zugriff: 05.08.2018).
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2. Kirchenlieder, welche in der Fürſt-Biſchöflichen Seckauer- und LeobnerDiöceſe das ganze Jahr hindurch geſungen und mit der Orgel begleitet
werden, Graz 1835. – Die bereits erwähnte Sammlung von August Duk
enthält 26 deutsche und zwei slowenische Kirchenlieder mit insgesamt
32 Melodien, die im Laufe des 19. Jahrhunderts in zahlreiche deutschsprachige und auch slowenische Gesangbücher aufgenommen wurden.
Neben den beiden Liedern, die damals „in windiſchen Orten” verbreitet
waren,42 sind Melodien von mindestens zwölf weiteren Gesängen aus
Duks Sammlung in slowenischen Gesangbüchern nachweisbar.43 Das
Grazer Orgelbuch ist heute in den slowenischen Bibliotheken ebenfalls
nicht auffindbar, es gibt allerdings einen möglichen Hinweis darauf,
dass es unter den Slowenen in der Untersteiermark bekannt war: Im
Liedanhang zum Sammelband Drobtinice [Brotsamen] aus dem Jahr
1861 befindet sich nämlich für das slowenische Segenslied „Nizko se
zdaj priklonimo” [Lasst uns tief verbeugen] ein nahezu identischer
Begleitsatz (hier unter der Nummer 31) wie bei Duk (Abb. 2).44
3.1.3 Die wichtigsten Merkmale

Hinter allen Kirchenliedquellen, die wir als Orgelbücher identifizieren
konnten, verbergen sich spannende Geschichten zu deren Entstehung,
Aufbau und Bedeutung für den slowenischen Kirchengesang im 19.
und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Anstatt hier auf jedes Orgelbuch
einzeln einzugehen, wollen wir diese anhand von einigen Merkmalen
vergleichen, um die besondere Buchgattung dadurch besser einordnen
und verstehen zu können.
42

43

44

Es handelt sich um das Segenslied „Niſko ſe sdaj perklonímo” [Jetzt
verneigen wir uns tief] und das Predigtlied „V’ Ozheta ino Sina” [Im
Namen des Vaters und des Sohnes].
Interessanterweise findet sich die zweite Melodie für das Lied „Laß
mich Deine Leiden ſingen” bereits sechs Jahre früher im slowenischen
Andachtsbuch Sveti krixni pot [Heiliger Kreuzweg] von Peter Dajnko
(Radgona 1829).
Venec blagoslovnih pésem za Lavantinsko škofio [Kranz der Segenlieder
für die Diözese Lavant], in: Drobtinice [Brotsamen] 15 (1861), Anhang: S.
1–25, hier: S. 5.
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Funktion. Zuerst soll darauf hingewiesen werden, dass slowenische
Orgelbücher im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts meist eine
zweifache Funktion hatten: Weil Gesang- und Gebetbücher in der Regel
nur Liedtexte enthielten, waren Orgelbücher nicht nur ein wichtiges
Hilfsmittel für die Organisten, sondern oft auch die einzige verfügbare
Quelle von Kirchenliedmelodien. Von den elf Orgelbüchern wurden
eigentlich nur drei als eigenständige Veröffentlichungen konzipiert,
also ohne die Parallelausgabe mit Texten bzw. Texten und Melodien.
Während aber auf Cecilija [Cäcilia] und Cerkveni orglavec na deželi
[Der Kirchenorganist auf dem Land] in vielen anderen Gesang- und
Gebetbüchern aus dieser Zeit als Melodiequelle verwiesen wird, sollte
die Görzer Sammlung Cerkvene pesmi [Kirchenlieder] vor allem die
unter dem Volk verbreiteten Kirchenliedweisen vor dem Vergessen
bewahren; trotzdem ist auch hier davon auszugehen, dass die Sammlung
in der kirchenmusikalischen Praxis verwendet wurde.
Vorwort. Erst mit dem Erscheinen des ersten Teils von Cecilija [Cäcilia]
im Jahr 1883 wurde es üblich – natürlich nicht ohne Ausnahmen
–, Orgelbüchern eine Vorrede voranzustellen, wobei diese bei
mehrteiligen Drucken jeweils nur am Anfang des ersten Teils zu finden
ist. Neben Beweggründen für die Vorbereitung eines Gesangbuches
enthält das Vorwort in der Regel noch Hinweise zum Inhalt und
zum Gebrauch sowie Angaben zu weiteren beteiligten Personen.
Anstatt im Orgelbuch entschied sich Matija Majar (1809–1892), das
ausführliche, 26-seitige Vorwort in der Textausgabe seiner Pesmarica
cerkevna [Kirchengesangbuch] (1846) zu veröffentlichen. Majar, damals
Domkaplan in Klagenfurt, geht in seinem Vorwort unter anderem auf
die Besonderheiten des Kirchengesangs in Kärnten ein und warnt ganz
im Sinne von Slomšek:
„Die Orgel soll leicht (piano) erklingen, je leichter desto schöner,
sonst reißt sie den ganzen Gesang nieder und der Sänger hört sich
selbst nicht. […] Die Wahrheit ist, die Slowenen singen immer dort
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schöner, wo es keine Orgeln gibt, und ich muss zugeben, dass es für
mich immer wie Honigwein war und dass ich es gut fand, wann
immer bei der Orgel etwas schief ging; nur der Organist durfte
meine Gedanken nicht kennen.”45
Inhalt. Der Bibliografie der slowenischen gedruckten Kirchenliedquellen
aus dem 19. Jahrhundert ist zu entnehmen, dass deren Liedbestand
recht unterschiedlich ist. Bei den elf Orgelbüchern ist die Situation ein
wenig anders. In den meisten Fällen enthalten diese einen Querschnitt
des gebräuchlichen Kirchenliedrepertoires: Lieder zur Messe und zum
Kirchenjahr, Lieder zur Predigt und Christenlehre, Kommunionslieder,
Lieder zum Segen, Marien- und Heiligenlieder sowie einige Lieder für
besondere Anlässe. Interessanterweise enthält das Gesangbuch von
Matija Majar keine Messlieder, eine Besonderheit stellt aber auch die
Sammlung Napevi za pesmi v nedelje celega leta [Weisen für die Lieder
an den Sonntagen] (1862) von Luka Dolinar (1794–1863) dar, die, wie
der Titel besagt, Lieder für alle Sonntage des Kirchenjahres umfasst.
Harmonisierung, Satz. Im Zusammenhang mit den Orgelbüchern des
19. Jahrhunderts findet man in der Literatur nicht selten den Hinweis,
dass die Begleitsätze ‚klavieristisch‘ seien.46 In der Tat ist es heute nicht
leicht, sich die Sätze aus den Sammlungen von Majar, Cvek, Dolinar und
Tribnik an der Orgel vorzustellen. Die in der Bassstimme immer wieder
eingesetzten Akkordbrechungen in Achteln sowie Oktavsprünge und
-griffe sind eher für die linke Hand als für das Pedal geeignet. Der dreibis vierstimmige Satz wird außerdem von einfachen Harmonien auf den
drei Haupttonstufen beherrscht. Was bei manchen Sätzen ebenfalls
auffällt, ist das willkürliche Hinzufügen und Weglassen von einzelnen

45

46

Matija Majar, Pesmarica cerkevna [Kirchengesangbuch], Celovec 1846,
S. XXV. Übers. d. Verf.
Praßl, Kirchengesangbuch; Edo Škulj, Cerkveni ljudski napevi II – Starejši
katoliški napevi [Kirchliche Volkssingweisen II – Ältere katholische
Singweisen], Ljubljana 2001, S. 32.
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Stimmen, wodurch die Begleitung relativ oft zwischen vollgriffig und
durchsichtig wechselt.47 Der fast schon drastische Unterschied zwischen dem Begleitsatz, wie er für die Organisten auf dem Land wohl
typisch war, und dem strengen cäcilianischen Satz ist am Beispiel von
Cerkveni orglavec na deželi [Der Kirchenorganist auf dem Land] und
Cecilija [Cäcilia] am deutlichsten zu sehen, denn beide Musikdrucke
erschienen nahezu gleichzeitig.
Dass sich der Satz in den Orgelbüchern, die dann um 1900 veröffentlich
wurden, so sehr veränderte, liegt aber nicht nur am Einfluss des Cäcilianismus. Man kann diesen Umstand zweifellos auch als unmittelbare
Folge der verbesserten Organistenausbildung bezeichnen (Abb. 3).
Notensatz, Format. Hinsichtlich des Notensatzes gibt es in den elf Musikdrucken zwei unterschiedliche Varianten: In den meisten Fällen finden
wir die übliche Notation auf zwei Systemen vor, die beiden Orgelbücher
aus dem Jahr 1904 verwenden dagegen für die Gesangsstimmen ein
eigenes System oberhalb des Begleitsatzes.48 Der Notensatz erscheint
auf diese Weise um einiges übersichtlicher, das eventuelle Mitsingen
des Organisten wird dadurch aber nicht unbedingt einfacher. An dieser
Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass Orgelbücher im Hochformat (6) gegenüber jenen im Querformat (5) überwiegen. Danilo
Fajgeljs Cerkvena pesmarica [Kirchengesangbuch] aus dem Jahr 1900
scheint überhaupt das letzte im Querformat gedruckte slowenische
Orgelbuch zu sein.

47

48

Duk (Ueber die Begleitung, S. 413) erklärt diese Praxis folgenderweise: „Die
abwechſelnde Minder- oder Mehrſtimmigkeit macht auf der Orgel eine
gute Wirkung. So kann der Organiſt ſeine Zuhörer bald mit vollſtimmigen,
helltönenden Accorden und fröhlichen Tönen zur religiöſen Freudigkeit,
bald mit ſanft tönenden, ruhig dahinfließenden Harmonien zur kindlichen
Ergebung ſtimmen.”
Diese Form des Notensatzes findet sich bei ein paar Liedern ebenfalls
in Tribniks Cerkveni orglavec na deželi [Der Kirchenorganist auf dem
Land] sowie in dem von Josip Somrek herausgegebenen Lavanter
Diözesangesangbuch Kvišku srca [Erhebet unsere Herzen], Maribor 1908.
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Vortragsangaben. In den einzelnen Orgelbüchern finden sich unterschiedliche Vortragsbezeichnungen, eine Ausnahme sind die beiden
Musikdrucke von Luka Dolinar aus dem Jahr 1862, die zusätzlich zum
notierten Begleitsatz keine weiteren Angaben enthalten. Interessanterweise setzen lediglich die beiden in Klagenfurt veröffentlichten Drucke
von Majar (1846) und Cvek (1855) auf slowenische Vortragsbezeichnungen, während in den anderen Orgelbüchern die üblichen italienischen Ausdrücke bevorzugt werden. Zusätzliche Dynamikangaben im
Notensatz gibt es in sieben Orgelbüchern. Als eine nennenswerte Besonderheit sind hier noch die Anweisungen für den Wechsel zwischen
Kantor („pevec”) und Volk („ljudstvo”) in der Sammlung von Matija
Majar zu erwähnen.
Sonstiges. Eines der auffälligsten Merkmale der Kirchenliedsammlung
von August Duk sind zweifellos die zahlreichen Zwischenspiele im
Notentext. Während es in den slowenischen Orgelbüchern gelegentlich
Vor- und sogar Nachspiele gibt, fehlen hier die Zeilenzwischenspiele
vollständig. Durch zusätzliche Orgelpräludien – darunter befindet sich
sogar ein Marche funèbre für Orgel oder Harmonium – sowie durch
zahlreiche ausnotierte Kadenzen und Modulationen unterstreicht die
Sammlung von Georg und Karel Tribnik (1884/85) ihre Absicht, als
praktisches Hilfsmittel für die Organisten auf dem Land, die damals
kaum Zugang zur entsprechenden Ausbildung hatten, eingesetzt zu
werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass slowenische Orgelbücher zwischen
1846 und 1904 – trotz dieser relativ kurzen Zeitperiode – eine nennenswerte Entwicklung durchliefen. Die bemerkten Unterschiede hängen
dabei mit der Frage zusammen, ob die einzelnen Musikdrucke eher auf
die Orgelbegleitung oder auf den mehrstimmigen Gesang zugeschnitten
sind. Aber auch der Begleitsatz als solcher ändert sich beträchtlich mit
der Zeit: Der schlichte, unregelmäßige und auf wenigen Harmoniewechseln basierende Satz weicht unter dem wachsenden Einfluss des
Cäcilianismus und mit der besseren Ausbildung involvierter Musiker
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einem formal strengeren und der Orgel angepassteren Stil. Ein weiterer
Unterschied betrifft die Tatsache, dass einige Sammlungen auf bereits
bekanntem Kirchenliedrepertoire basieren, während andere versuchen,
neue Kirchenlieder einzuführen.
Diese kurze Analyse soll uns jedenfalls nur einen ersten Einblick in die
Besonderheiten von älteren slowenischen Orgelbüchern geben. Dabei ist
zu hoffen, dass deren Rolle für die Entwicklung des slowenischen Kirchengesangs in Zukunft noch genauer untersucht werden kann.
4. Schluss
Die Frage, welche Rolle das Instrument Orgel sowie die Organistenausbildung für die Entwicklung des slowenischen Kirchengesangs hatten
und wie sich diese Entwicklung in den gedruckten Orgelbüchern bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts widerspiegelt, brachte einige interessante und teilweise überraschende Einblicke in die kirchenmusikalische
Realität vergangener Zeiten an den Tag. Es wurde gezeigt, dass sich
orgelbegleiteter Kirchengesang trotz aller Hindernisse und subjektiver Bedenken letztlich durchsetzen konnte und mit Orgelbüchern ein
wichtiges Zeugnis der damaligen Praxis hinterließ. Auch wenn die Orgel
in ihrer Funktion als Begleitinstrument heutzutage wieder hinterfragt
wird, bleibt sie – zumindest vorerst – ein bedeutender Bestandteil des
slowenischen Kirchengesangs.
Anhang
Slowenische Orgelbücher zwischen 1800 und 1904:
Matija Majar: Napevi za orgle k Pesmarici cerkevnej [Weisen für die
Orgel zum Kirchengesangbuch], Celovec 1846.
Leopold Cvek: Napevi za svete pesmi postavil za orgle [Weisen zu den
heiligen Liedern, für die Orgel gesetzt], Ljubljana 1851.*
Leopold Cvek: Napevi k pesmam za cerkev, šolo in kratek čas [Weisen zu
den Liedern für Kirche, Schule und Kurzweil], Celovec 1855.*
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Luka Dolinar: Napevi za pesmi v godove in praznike [Weisen für die
Lieder an den Gedenk- und Feiertagen], Ljubljana 21862.*
Luka Dolinar: Napevi za pesmi v nedelje [Weisen für die Lieder an den
Sonntagen], Ljubljana 21862.*
Anton Foerster: Cecilija I–II [Cäcilia I–II], Celovec 1883/84,
2
1901/02.**
Gregor Tribnik und Karel Tribnik: Cerkveni orglavec na deželi I–II
[Der Kirchenorganist auf dem Land I–II], Teharje 1884/85.
Janez Kokošar und Danilo Fajgelj: Cerkvene pesmi nabrane med
slovenskim narodom I–IV [Kirchenlieder gesammelt unter dem
slowenischen Volk I–IV], Gorica/Ljubljana 1885–1893.**
Danilo Fajgelj: Cerkvena pesmarica za učence slovenskih ljudskih
šol. Izdaja za organiste [Kirchengesangbuch für die Schüler der
slowenischen Volksschulen. Ausgabe für Organisten], Ljubljana
1900.*
Franc Jurkovič: Veselje angelsko, napevi za dvoglasno petje in
spremljevanje na orglah [Engelsfreude, Weisen für den
zweistimmigen Gesang und Orgelbegleitung], Šmarje pri Jelšah
1904.
Frančišek Saleški Spindler: Spremljevanje k Ljudski pesmarici
za nabožno petje v cerkvi, šoli in doma [Begleitung zum
Volksgesangbuch für den frommen Gesang in Kirche, Schule und zu
Hause], Ljubljana 1904.
* Die Sammlungen enthalten (meist) Neuvertonungen eines Autors.
** Die Sammlungen enthalten mehrstimmige Chorsätze.
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A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS
KÁNTOR-TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA

Történet, jelen, távlatok
Benkő Timea (Marosvásárhely/Románia)

Hogyan alakul az egykori monarchia utódállamaiban az egyházzene jelenkori helyzete? A Nemzetközi Himnológiai Társaság (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, IAH) által szervezett első délkeleteurópai regionális konferencia témája mindenekelőtt arra késztet, hogy
megkíséreljünk átfogó képet nyújtani arról, milyen szerepe van az egyházzenének saját régiónk, közelebbről saját egyházunk életében. Másfelől az
egyházzene jelenlegi helyzetének értékelése előtt elengedhetetlen, hogy
áttekintsük és módszeresen elemezzük azokat a történelmi folyamatokat,
melyek szerepet játszottak az egyházzene, valamint az egyházzenészképzés
mai erdélyi viszonyainak kialakulásához. A gondolatmenetet követve
ki kell emelnünk, hogy az egyházzene szerepe Erdélyben is túlmutat a
felekezeti határvonalakon, és ilyen értelemben kulturális hidat képez az
egyes közösségek, felekezetek között. Ez a protestáns egyházzenei jelleg
fokozottan kifejezésre jut Erdély egyetlen egyházzenész-képző intézményének, a Marosvásárhelyi Református Kántor-Tanítóképző Főiskolának
a példáján keresztül. Ahhoz, hogy megértsük, milyen jelentősége volt a
főiskola megalakulásának az 1990-es években, és milyen szerepet tölt be
az intézmény az erdélyi egyházzenész-képzésben, szükségszerű egy rövid
történeti visszatekintés az erdélyi protestáns kántorképzés történetére.
1. Az erdélyi protestáns kántorképzés történetének
vázlatos története
Az erdélyi és magyarországi protestánsokat évszázadokon keresztül szorosan összekötötte közös történelmük. A közös múlt a magyar protestáns egyházzene alakulásában is megmutatkozott. Ebben a folyamatban
meghatározó tényező volt, hogy a protestáns egyházak az első, majd a
második világháború előtt ugyan gondoskodtak arról, hogy a gyüleke-
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zetekben legyenek egyházzenészek, pontosabban gyülekezeti kántorok,
mégsem működtettek kimondottan az egyházzenészek képzésére fenntartott külön intézményt. A gyülekezeti egyházzenei szolgálatba álló
zenészek legtöbbször általános képzésben részesültek valamely egyházi
kollégiumban vagy líceumban. Erdélyben a református és unitárius
kollégiumokban lehetett egyházzenei alapismereteket elsajátítani, melyek
birtokában a kollégiumok végzettjei később el tudták látni a gyülekezeti
kántor feladatait, meg tudták szervezni a gyülekezetek zenei életét. Hogy
mire vonatkoztak ezek a feladatok, nem volt mindig egyértelmű, és nem
volt mindig azonos. Hosszú ideig a kántor feladata volt elsősorban a gyülekezeti ének vezetése, eleinte főként a cappella, valamint a schola, azaz
a liturgikus tételeket megszólaltató énekkar irányítása. A többszólamú
kóruséneklés csak hosszú idő után és nem minden ellenkezés nélkül nyert
teret, főként a református gyülekezetekben. Hogy ez mennyire így volt,
jól szemlélteti egy Bethlen Gábor (1580–1629) fejedelem (1613–1629)
udvarából dokumentált eset. Témánk tekintetében nem érdektelen, hogy
a fejedelem többek között akadémiai szintű tanintézetté igyekezett
emelni a gyulafehérvári református kollégiumot, ezzel közvetve pedig a
protestáns kántorképzést is. Bethlen Gábor meggyőződéses támogatója
volt a graduál-éneklésnek, azaz a magyar protestáns istentiszteleten a
reformáció óta átörökített, magyarra fordított középkori latin liturgikus
tételek kíséret nélkül való éneklésének. Mégis, a fejedelem nagyon megharagudhatott udvari kántorára, aki egyben a kollégium „regenschori”
tisztjét is betöltötte, amikor a kollégium bizonyos szebeni szász diákjai
előadták magyar nyelven Melchior Vulpius egyik többszólamú motettáját
az udvari templomban. A motetta Vulpius Vater, Abraham, erbarme dich
mein című szerzeménye volt. A kórusmű elhangzása után a fejedelem
ráripakodott a kántorra:
„Miért akartátok ti elhitetni velem, hogy magyarul lehetetlen a zenei
mesterség törvényei és hangjai szerint énekelni? Te, agancsos ha
nem tanulod meg a zenét és az összehangzó éneklést, elmozdítalak
az állásodból!” 1
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Bethlen Gábor nevéhez fűződik egy orgona felállítása is a gyulafehérvári
templomban. Mégis ez a két példa kivételes esetnek számított. Az orgonák
felállítását az erdélyi reformátusok például csak jóval később, 1754-ben engedélyezték (Bögözi zsinat). Körülbelül ugyanerre az időszakra, az 1750-es
évekre tehető az erdélyi magyar protestánsok körében a többszólamú éneklés
elterjedése is – leginkább gyülekezeti énekek homofon feldolgozásának
megszólaltatása.
A kollégiumokban a zenének nem csupán egy jövendőbeli hivatásra
való felkészülésben volt fontos szerepe. A zenélés és éneklés a kollégiumi
diákok mindennapi gyakorlatához és lelkiségéhez is hozzátartozott, hiszen
az énekórákon elsajátított énekeket, liturgikus tételeket és többszólamú
kórusműveket előadták a hétköznapi áhítatokon, valamint a vasárnapi
gyülekezeti istentiszteleteken.2
Az iskolai rendszeres gyülekezeti énektanítás és a zeneoktatás már a 16.
század óta nyomon követhető – akkoriban még főként a katolikus és evangélikus iskolák jártak élen ebben. Az iskolaszabályzatok meghatározták az
iskolák zenetanárainak feladatait, másrészt az énektanulást szolgáló énekórák rendjét, valamint azt is, hogy milyen alkalmakon kellett a diákoknak
zenei-liturgikus szolgálatot végezniük. A reformáció első időszakában a
reggeli, még a tanórák előtt sorra kerülő énekórák anyaga általában a latin
1

2

„Quare vos mihi persuadere vultis, quasi impossibile sit, hungarice ad
leges et notas artis musicae canere? Tu corniger, nisi didiceris musicam, et
harmonice canere, amovebo te ab officio…” Chronicon Fuchsio-LupinoOltardinum sive annales Hungarici et Transsilvanici. Ed. Josephus Trausch
Coronensis. P. I. Complectens annales annorum 990–1630, Coronae
1847, 311. Idézi Kovács András, Josef Trausch krónikaszerkesztményének
Bethlen Gábor fejedelemről szóló anekdotái, in: Papp Klára – Balogh Judit
(Szerk.), Bethlen Gábor képmása (Speculum Historiae Debreceniense 15),
Debrecen 2013, 271–279, itt 277.
A református és unitárius kollégiumok, valamint az erdélyi evangélikusok
által is látogatott felső-magyarországi evangélikus líceumok zenei
oktatásáról vö.: Bartha Dénes, Erdély zenetörténete, Budapest 1936,
609–613; Szabolcsi Bence, A XVIII. század magyar kollégiumi zenéje, in:
Szabolcsi Bence, A magyar zene évszázadai, II. Tanulmányok. XVIII–XIX.
század, Budapest 1961, 5–120, itt 20–31; Csomasz Tóth Kálmán, Maróthy
György, Budapest 1978; Dobszay László, Magyar zenetörténet, Budapest
1998, 107–109, 119–123.
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himnuszok gyakorlása volt. A déli énekórákon aztán új énekeket tanultak,
vagy a már ismert énekeket gyakorolták.3
A református kollégiumok tananyagában és iskolai szabályzataiban csak
a 17. századtól találkozunk a zene rendszeres oktatásával. A gyulafehérvári
kollégiumban Alstedius–Bisterfeld–Piscator Bethlen Gábor javaslatára
(Utasítás, 1620) felvette az iskola szabályzatába a rendszeres énektanítást
és zeneoktatást (Leges illustris scholae Transylvaniae, 1630).4 Bartha Dénes szerint a 17. századra állandósult az a gyakorlat, mely szerint szerdán
és szombaton gyülekezeti énekeket tanultak az énekórán. Erről előbb a
kolozsvári kollégiummal kapcsolatosan olvashatunk, majd a székelyudvarhelyi kollégiumban, és 1651 óta a nagybányai iskolában is (Schola Rivulina)
éltek ezzel a gyakorlattal. A nagyenyedi kollégium tovább bővítette a zeneoktatást, hiszen ott a 17. században már zeneleméletet és orgonajátékot
is tanulhattak a diákok. Utóbbi feladatot a városi orgonistának kellett
ellátnia: a jobb módú diákokat fizetség ellenében tanította orgonára, a
szegényebbeket azonban mindennemű anyagi ellenszolgáltatás nélkül.5
Az eddig említett példák ellenére a zeneoktatás nem lehetett a kollégiumokban a 18. században teljesen kielégítő. A feltevést erősíti a kolozsvári
református konzisztórium egyik rendelete, melyben 1739. szeptember 25én felpanaszolták a kollégiumi éneklés felháborítóan gyenge színvonalát.
Ugyanebben a rendeletben egyben felszólították az erdélyi kollégiumok
3

4

5

Az egyes iskolák tanterveiről, különösen Johannes Honterus brassói
Constitutio-járól (1543), a besztercei iskolaszabályzatról (1596), valamint a
szebeni szabályzatról (1598) vö. Bartha Dénes, Erdély zenetörténete, 610.
Bartha Dénes, uo.; A javaslatot (Articuli concementes illustrem
Transylvaniae scholam), valamint a főiskola szabályzatát (Leges illustris
scholae Transylvaniae) közli magyar fordításban Koncz József, A
marosvásárhelyi evang. ref. kollégium története, Marosvásárhely 1896,
544–555, itt 552. Latin eredetiben közli Szabó Károly, A gyula-fehérvári
Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata, in: Történelmi Tár (1879),
797–895. Ehhez még vö. V. Ecsedy Judit, Újabb adatok a gyulafehérvári
fejedelmi nyomda történetéhez, in: Magyar Könyvszemle 107 (1991)1–2,
41–61, itt 41.
P. Szathmáry Károly, A gyulafehérvár‒nagyenyedi Bethlen-főtanoda
története, Nagy-Enyed 1868, 120. Idézi Bartha, Erdély zenetörténete, 610.
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vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az énektanítás megreformálása érdekében.6
A kolozsvári kollégiumban 1746-ben már többszólamú éneklésről hallunk. 1753-tól pedig Székelyudvarhelyen igazolható a többszólamú kóruséneklés, melyet harmóniának, vagy „cantus harmonicus”-nak is neveztek.7
A kollégiumokban végzett diákok többféle hivatásban is elhelyezkedhettek. Lehettek lelkészek, tanítók és gyülekezeti kántorok is. Ehhez
azonban a kollégium abszolválásán túl mindenkinek külön egyházi minősítő
vizsgát kellett tennie a saját szakterületén. Megemlítjük ezen a ponton, hogy
az egyházzenészeket vagy kántorokat a századok folyamán különböző megnevezésekkel illették. A vidéken vagy kisebb településeken oktató tanítók
nem ritkán ellátták egy személyben a helyi gyülekezet kántori feladatait is.
Az orgonák felállításával a kántori állásban tevékenykedő személy megjelölésére új kifejezések is születtek. Pulpitus-kántornak hívták azt a kántort,
aki a szentélyben elhelyezett pulpitustól, azaz az éneklőszéktől csupán
énekhangjával vezette a gyülekezet énekét. Az orgonista-kántor többnyire
a karzaton elhelyezett orgonától, értelemszerűen orgonakíséretével vezette
a gyülekezet énekét. Mindkét szolgálattípus egyszerre is létezhetett, különösen tehetősebb gyülekezetekben, ahol a közösség hozzá tudott járulni
anyagiakkal két személy istentiszteleti zenei szolgálatának a fenntartásához.8
A gyülekezeti lelkészekhez hasonlóan a kántorok és a kántortanítók fizetségéről is a patrónusok, a helyi nemesi családok vagy pedig városokban a városi
tanács, valamint a gyülekezetek gondoskodtak. Hogy olykor milyen megbecsülésben tartották a kántorokat, illetve kántortanítókat, jól szemlélteti
egy 1920-as évekből fennmaradt bérlevél: „Papnak tisztességes megélhetés, a
kántornak ennek a fele.”9 Ez általában 10–20 forintos évi fizetést jelentett,
6

7
8

9

Török István, A kolozsvári ev. ref. collegium története, Kolozsvár 1905, I.
118 és III. 135. Idézi Bartha, uo., 611.
Bartha, uo., 611.
Kicsi Noémi, Kántor, tanító vagy kántortanító? Magyarosi Sándor
kisfülpösi református kántortanító életpályája a 20. század történelmi
eseményeinek tükrében, in: Erdélyi Múzeum 77/2 (2016), 103–113, itt:
105.
Máté János, A református egyházi zene helyzete, in: Magyar Egyházzene I
(1993/1994), 84–86; Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító?, 106.
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amihez még hozzájött valamennyi gabona, tűzifa, olykor valamennyi bor, és
a fizetett szolgálatokból, többnyire kazuáliákból még néhány dénár. Ezért
a fizetségért a kántorok, valamint a kántortanítók hihetetlenül sokrétű
szolgálatot teljesítettek: oktatták a gyermekeket az iskolában, alkalmanként
akár harangoztak is, az istentiszteleten énekükkel vagy orgonajátékukkal
vezették a gyülekezeti éneket, szükség esetén azonban akár szószéki, azaz
lévita lelkészi szolgálatot is végeztek.10
A 19. században az egyházi kollégiumok mellett gimnáziumi rangú tanítóképzők is megnyitották kapuikat az ifjak előtt. Ezzel annyiban változott
a kántorrá válás folyamata, hogy az egyházi kántorvizsga letételére immár
nem csak kollégiumokban, hanem tanítóképző iskolákban is felkészítették
a fiatalokat. Érdemes megjegyezni, hogy ezt a feladatot nem csak az egyházi
iskolák, hanem az ezekkel párhuzamosan működő állami tanítóképzők is
felvállalták.11
Az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnésével és Magyarország feldarabolását követően Erdélyt Romániához csatolták, és ezzel megszűntek vagy
meggyengültek az addigi politikai, művelődési, társadalmi és egyházi struktúrák is. A két világháború közötti időszakban az egyházi iskolarendszerre
különösen fontos feladat hárult az erdélyi nemzeti kisebbségeket illetően,
nem utolsósorban az egyházi szolgálatban álló lelkészek és egyházzenészek
folyamatos képzésének biztosítása végett. Mivel az éppen létrejött ún.
Nagy-Romániában akkoriban a kisebbségek iskolái nem részesültek állami
támogatásban, az egyházi iskoláknak, melyekben anyanyelven tanulhattak
a diákok, általában a tanítók képzésében is jelentős szerepe volt.12 Érdekes
módon azonban éppen erre az időszakra esik az erdélyi protestáns egyházzene felvirágzása, hiszen az akkoriban alapított zeneművészeti főiskolának, a kolozsvári zeneakadémiának köszönhetően a jól képzett zenészek
10

11
12

Kicsi, uo., 106–109; Benkő András, Kántorképzésünkről, in: Barabás
László (szerk.), Iskola a magasban, a mélyben. 20 éves a marosvásárhelyi
kántor-tanítóképző főiskola, Marosvásárhely 2010, 157–160, itt: 158.
Benkő, Kántorképzésünkről, 157.
Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító?, 108; Vincze Gábor, A romániai
magyar kisebbség oktatásügye 1944–1989 között, in: Magyar Kisebbség
3 (1997), I–II. 393–412 és III–IV. 3–4, 377–401, valamint 4 (1998) I.
289–317.
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és orgonisták egyházi, kántori szolgálatot is vállaltak, főként a nagyobb
városok gyülekezeteiben.
A tanítóképző iskolákban oktató tanárok munkájukkal az erdélyi
egyházzenei irodalmat gazdagították: korálkönyvek és orgonáskönyvek
jelentek meg, mint például a mai napig is használt Borsay Samu vagy Veress
Gábor féle korálkönyv,13 valamint Fövényessy Bertalannak, a nagyenyedi
kollégium egykori igazgatójának az orgonakönyve. Mások zeneelméleti
műveket adtak ki, mint például Zoltai Mátyás.14 A kolozsvári tanítóképző
iskola igazgatója, Sarudi Ottó pedig egy kórusgyűjteményt állított össze.15
A két világháború között, 1937-ben az Erdélyi Református Egyházkerület a kántorképzésről egy 19 pontból álló szabályzatot állított össze.
Ennek értelmében az egyházi kollégiumok és tanítóképzők sorából kiemeltek két intézményt: a nagyenyedi református tanítóképzőt, valamint a
székelykeresztúri tanítóképzőt. Ezek az iskolák lettek az erdélyi református
kántorképzés hivatalos tanintézményei. A szabályzat két különböző szintű
kántorképesítő záróvizsgát tartalmazott, továbbá részletesen ismertette
az elvárásokat, a vizsgarendet és a vizsgák tartalmát is. Ez a szabályzat
1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig volt érvényben. Az államosítást
követően az akkori államhatalom választás elé állította a kántorokat és a
kántortanítókat: vagy egyházi szolgálatban maradnak kántorként, vagy pedig állami iskolákban, tanítóként dolgoznak tovább, azaz mostantól állami
alkalmazottként helyezkednek el.16 Ezekkel a rendelkezésekkel azonban az
egyházzenészképzés sorsa is megpecsételődött az elkövetkező ötven évre.
13

14

15
16

Borsay Samu, Erdélyi ev. ref. chorálkönyv. Egyházi dallamok gyűjteménye,
négyszólamú tételben orgonára alkalmazva, közjátékokkal ellátva, 50 elő- és
utójátékkal megtoldva. Erdélyi tanitóképző-intézetek és ev. ref. kántorok
használatára, Nagyenyed 1908; Veress Gábor, Református chorálkönyv.
Az erdélyrészi egyházi énekek gyűjteménye. Tanítóképzők és kántorok
számára, orgonára vagy vegyeskarra átírta, Nagyenyed 1908 (a megújított
énekeskönyvre alkalmazott 2. kiadás Nagyenyed 1909).
Zoltai Mátyás, Zeneelmélet és összhangzattan a tanító- és tanítónőképző
intézetek számára, I–II, Arad 1910–1912.
Benkő, Kántorképzésünkről, 157.
Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító?, 113; Benkő, Kántorképzésünkről,
158; Almási István, Kántorképzésünk tanulságai és távlatai, in: Erdélyi
Múzeum 63 (2001), I–II. 129–133, itt 129.
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A második világháború után már csak magánúton lehetett egyházzenét
tanulni. Ritka esetben jól képzett zenészek mégis megtehették, hogy egyházzenészi szolgálatot vállaltak.
1945-ig tehát kántortanítónak nevezték azokat a tanítókat, akik az egyházi iskolákban végzett tanítói állásuk mellett a gyülekezetekben a kántori
teendőket is ellátták.17 A második világháború után az erdélyi protestáns
kántori szolgálat biztosítása a szervezett kántorképzés hiányából keletkezett
gondokkal szembesült. A protestáns egyházak lelkipásztorait az államhatalom nyomására létrehozott Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai
Intézetben képezték ki. Ez a közös protestáns intézmény a Református Teológiai Fakultásból alakult ki. Hasonló intézményt, mely a kántorok képzését
biztosította volna, nem sikerült létrehozni. Csak az 1989-es változásokat
követően alakult meg Marosvásárhelyen egy kántortanító főiskola, ahol az
intézmény célja a hagyományos kántortanítói modell továbbvitele volt.
A főiskolán ezt a mintát követve olyan egyházzenészeket képeznek, akik
– állami, esetleg egyházi iskolában – betölthetik egy személyben a tanítói
munkakört is. A főiskola ökumenikus intézményként alakult, kezdetben nem
viselt nevében felekezeti hovatartozásra utaló megnevezést. Az alapítók csak
az állami akkreditálási folyamat alatt kényszerültek rá arra, hogy a főiskolát
besorolják valamely felekezet fennhatósága alá, mivel csak így lehetett törvényesen beiktatni mint egyházi oktatási intézményt. Azóta a főiskola neve
szerint ugyan református, ám nyitva áll minden felekezet (így: református,
evangélikus, unitárius, római katolikus) egyházzenészei és tanítói előtt.
2. A főiskola alapítása és megszervezése
A főiskola egyik sajátossága abban áll, hogy azt nem felsőbb egyházi vagy
állami szervek tervezték és valósították meg. A tanintézmény „alulról”
szerveződött, olyan értelmiségiek, tanárok, zenészek és lelkipásztorok
17

Vö. „Kántortanító” szócikk, in: Bárczi Géza–Országh László (Szerk.),
A magyar nyelv értelmező szótára, III., Akadémiai Kiadó, Budapest
1959–1962. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonoka-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/k-33922/kantortanito-33E32/,
lehívás: 2018.09.08.
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„kollektív bölcsességéből”, akik az 1989 decemberét követő hónapok
átláthatatlan körülményei között is új utakat kerestek az addigi, korlátok
közé szorított egyházi élet megújítására.18
„Népünk, nemzetiségünk gyermekeiért. A jövő generáció neveléséért
érzett felelősségünk tudatában az 1990/91-es iskolai évtől egyházi
összefogással egy érettségi utáni 3 éves ökumenikus kántortanító
főiskolát szerveztünk a marosvásárhelyi 500 éves Református Vártemplom mellett” – hirdette meg a vártemplom akkori református
lelkésze.19

A főiskola alapító okiratában a szervezők azt tűzték ki az új oktatási intézmény céljaként, hogy az ismét felelevenítse az egyház életében egykor
oly fontos szerepet betöltő kántortanítói hivatást:
„Célunk olyan magyar kántor-tanítók nevelése, képzése, akik alapos
felkészülés után az ország bármely magyarlakta vidékén hivatástudattal fogják teljesíteni nevelői feladataikat, egyházi kötelezettségeiket,
akik a hit, tudomány, a kultúra és az emberszeretet lámpásaiként
fognak világítani.”20

Miért választották éppen Marosvásárhelyt? A főiskola helyszínének
meg választásának fő oka az volt, hogy ebben a városban adottak voltak
a szükséges feltételek, hiszen mindkét szak (zene, illetve egyházzene, és
tanítóképző) működtetéséhez voltak képzett szaktanárok. A város fontos
egyetemi központnak számított, ez ma sincs másként. A kommunizmus
idején a magyar egyetemi szintű zeneművészeti képzés egyik utolsó bástyájaként tartották számon Marosvásárhelyt, hiszen az 1970-es évek közepéig itt
tanárképző főiskola működött. Ennek keretén belül több más szak mellett

18

19
20

Barabás László, Huszonöt kegyelmi esztendő. 25 éves a marosvásárhelyi
kántor-tanítóképző főiskola. Jubileumi évkönyv, Marosvásárhely 2015, 10.
Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő, 10.
Barabás, uo., 10.
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létezett egy zeneművészeti fakultás is, ahol általános iskolai zenetanárokat
képeztek ki. A kolozsvári zeneakadémia mellett jelentős szerepe volt a marosvásárhelyi zeneművészeti főiskolának, ahol elismert tanárok biztosították
a minőségi képzést: Birtalan József zeneszerző, karnagy, a Kodály-módszer
egyik erdélyi művelője, valamint Szász Károly és mások. A főiskola ugyan
megszűnt az 1970-es években, a tanárok mégis a városban maradtak és itt
folytatták zenei és művelődésápoló munkásságukat. Ezenkívül Erdély-szerte
elismerésnek örvendett a marosvásárhelyi gimnáziumi szintű állami tanítóképző, az iskola kiváló tanárai úgyszintén. Szakmai szempontból tehát
minden adott volt a városban, ami biztosíthatta volna az egyházzenészeknek
és a tanítóknak a minőségi képzést.
Sajnos a politikai és bizonyos értelemben az egyházi viszonyok sem voltak teljes mértékben kedvezők abban az időben. Az állam nem volt hajlandó
elfogadni egy egyházi tanítóképző intézetet, mondván: Van elég állami
hasonló intézmény, miért akarja most az egyház egyetemi, illetve főiskolai
szintén képezni a tanítókat? Másrészt a tanügyminisztérium azon a nézeten volt, hogy az egyházzenészeket, kántorokat magának az egyháznak
kell kiképeznie, tehát saját elképzelései szerint, de saját költségén. Egyházi
körökben teljes volt a konszenzus egy ilyen jellegű főiskola szükségességéről, létesítéséről és fenntartásáról. Ennek ellenére, az intézmény mégsem
részesült a felsőbb egyházi vezetés fenntartások nélküli támogatásában – bár
kezdetben a főiskolán a kántori szak tanmenetét a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet tanáraival együtt dolgozták ki, és az volt az elképzelés,
hogy a főiskola intézményileg a hasonlóan ökumenikus jellegű kolozsvári
protestáns teológiához kapcsolódjon.21 Az egyházi vezetők közül egyesek
úgy vélekedtek, talán felesleges egy egyházzenei főiskolát létesíteni, hiszen
nem volt ilyen intézmény a háborút megelőző időben sem, a kántorok
valamely kollégium vagy tanítóképző elvégzése után, egy vizsga letételét
követően lettek kántorok. Sőt, magánoktatás révén az utolsó végzett kántortanítók gondoskodtak arról, hogy az államosítást követően is biztosítva
legyen a kántorok felkészítése a kántorvizsgára, és ezzel a maguk módján
biztosították a kántorok folytonosságát a gyülekezetekben.
21

Barabás, uo., 11.
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Tervükkel a Kántor-Tanítóképző Főiskola alapítói minden jel szerint
megelőzték korukat. A kezdeti években az állami tanügyi hatóságok még
nem nagyon tudták elképzelni, hogy a tanítóképzés nem csak gimnáziumi,
hanem főiskolai képzési rendszerben – mint például a kántor-tanítóképző
esetében – is kivitelezhető. Néhány évvel később azonban már az állami
tanügyi képzés is ezt a modellt követte. A kilencvenes években újraindították a régi egyházi kollégiumokat, így az is elképzelhető lett volna, hogy
újrainduljon ezekben az intézményekben a kántortanítók képzése. Mivel
azonban az egyházi kollégiumok is kötelezően csak a tanügyminisztérium
által megszabott gimnáziumi tanmenetre csatlakozhattak, erre nem volt
lehetőség. Ebből kifolyólag így éppen az egyházi szolgálatra való nevelés és
képzés, vagyis az a tartalom szorult háttérbe, ami egykor a kollégiumokat a
többi gimnáziumoktól megkülönböztette. A Marosvásárhelyi Református
Kántor-Tanítóképző Főiskola máig az egyetlen hivatalos erdélyi protestáns
kántorképző intézmény. A gyülekezetek kántorai, orgonistái – szerencsés
esetben – rendelkeznek valamilyen zeneművészeti képzéssel, leginkább
zongoratanári végzettséggel; mióta újra működik a zeneakadémiákon
orgonaszak, megtörténik hogy orgonaművészi végzettségük van, de ez
esetben sem részesülhettek a többi egyházzenei tantárgy oktatásából, mint
amilyen a liturgikus-orgonajáték, himnológia stb. Immár több mint 10
éve működik Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református
Tanárképző Fakultásán egy színvonalas zenepedagógiai szak. Azonban itt
sem térhetnek el a más zenepedagógiai fakultásokra is érvényes tantervtől,
vagy erre csak kis mértékben van lehetőség. Ezért az egyházzenei tárgyak a
zenepedagógiai szakon sem, vagy csak elenyésző mértékben lehetnek jelen.22
A Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola huszonnyolc éves történetében sok hullámvölgyet és hullámhegyet élt át. Az iskola vezetősége ez
idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy az egyházi vezetést is meggyőzze
annak szükségességéről, hogy az egyház gondoskodjon egyházzenészeink és
kántoraink képzéséről. Az is a hullámvölgyek része volt, hogy minduntalan
tartani kellett a lépést az állandóan változó tanügyi rendelkezésekkel, annak
22

V.ö. a Fakultás curriculumát és szyllabuszait az intézmény honlapján:
https://rt.ubbcluj.ro/zenepedagogia-alapkepzes/, lehívás: 2018.09.19.
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érdekében, hogy elnyerhessék, majd meg is tarthassák az állami elismerést,
avagy akkreditálást. Az intézmény általános elismerésének és hírnevének
minden bizonnyal nem tett jót, hogy fennállásának első évtizedében nem
volt főállású tanára, hanem a kezdeti bizonytalan időszakban a tanerők
csupán óraadó tanárként oktattak a főiskolán, miközben megtartották fő
állásként a biztos állásukat valamely más iskolában.23
A következőkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen koncepcióra épül a főiskola tanmenete, és hogyan sikerült a főiskolának követnie
eredeti célkitűzéseit, s hogy miként mutatkozik meg mindez elméletben
és gyakorlatban.
A főiskola tehát a régi kántortanítói kettős képzés modelljére épül.
A tanmenet két egységből áll:
1. A tanítói képzés tanmenete
2. A kántori, illetve egyházzenészi képzés tanmenete.

Az első – tanítói – szak időközben a nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolai Karának kihelyezett tagozatára költözött. A tanítóképző végzettjei magyarországi államilag elismert oklevelet
kapnak, amit még Romániában is el kell ismertetni.
A második szak, a kántorképzés máig az egyes felekezetek – református,
unitárius, evangélikus, illetve katolikus – hatásköre alá tartozik. A szak
tanmenetét az egyes felekezetek által az egyházkerületi kántorvizsgára
összeállított elvárások alapján állították össze. A vizsgarendek a régi kántorvizsga-mintákat követik. A jelölteknek a következő tárgyakból kell vizsgát
tenniük: zeneelmélet (szolfézs, zenediktálás), formatan, összhangzattan,
zenetörténet, orgonaismeret, orgonajáték (kizárólag a gyülekezeti énekek
vezetése), karvezetés, liturgika, egyházi törvények. A főiskola azon diákjai,
akik az abszolutórium után sikeresen letették az egyházkerületi kántorvizsgát, a németországi C-kántorvizsgának megfelelő oklevelet kapnak.
Csakúgy, mint a két háború közötti időszakban, a kántor-tanítóképző
főiskola megalapítása óta is megjelent néhány, vizsgai segédanyag jellegű
23

Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő, 11–56.
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kiadvány. Ezeket nem csak erdélyi reformátusok, hanem evangélikusok és
unitáriusok is haszonnal forgathatják.24
A marosvásárhelyi kántor-tanítóképzőnek a Nagykőrösi Tanárképző
Főiskolával való testvérkapcsolata új esélyt jelent az erdélyi protestáns
kántorok színvonalasabb képzésére. 2015 óta adott a lehetőség, hogy a
marosvásárhelyi diákok részt vegyenek az időközben Nagykőrösön elindított egyetemi szintű egyházzenészképzésben, majd ugyanott egyházzenészi oklevelet szerezzenek. Ez a képzés már magasabb fokú és színvonalú
egyházzenei ismereteket feltételez.25
A marosvásárhelyi főiskola megalapítása óta eltelt évek során nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos kántortanítói – kettős – képzés már nem
felel meg a jelen elvárásainak és feltételeinek. A kétezres évek elején a főiskola vezetősége egyre világosabban látta, hogy az ifjú nemzedéknek évről
évre kevesebb az érdeklődése a kettős képzés iránt. Ennek a jelenségnek
különbözőek lehetnek az okai. Egyrészt az ilyen képzéstípussal járó szakmai
elvárások nagy kihívást jelentenek a jelentkezők számára. Ami még száz
évvel ezelőtt a kántorképzés és tanítóképzés egyidejű elvégzésében lehetséges volt, az mára, például a szerteágazó pedagógiai iskolák korszakában
felesleges többletmegterhelést jelent a diákok számára. A kettős képzés
következményeként, a diákok napi órarendje és heti munkaprogramja
túlságosan zsúfoltnak mutatkozik: minden kötelezettséget – óralátogatás,
gyakorlat végzése – kétszeresen kell a diákoknak teljesíteni.26
A főiskola vezetősége stratégiát dolgozott ki olyanformán, hogy a tanintézet eredeti célkitűzései is megmaradjanak, de ugyanakkor figyelembe
vegyék a jelentkezők megváltozott elvárásait is. Az új megoldást abban látták, hogy a két – kántori és tanítói – szakot elválasztották egymástól. Ezzel
lehetősége nyílt az egyetemi hallgatónak arra, hogy az egyházzenét önálló
szakként, távoktatási rendszerben tanulhassa (2008 óta ez egyetemi fokú
24

25
26

László Éva–Guttmann Gabriella–Dávid István–Székely Árpád–Kovács
László Attila, A református kántor kézikönyve. Zeneelmélet – Karvezetés –
Orgonaismeret, az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, Kolozsvár
2002.
Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő, 51–52.
Barabás, u. a., 37.
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képzésnek számít). A régi kettős képzés lehetőségével továbbra is élhetnek
az azt felvállaló hallgatók, viszont a tanítóihoz kapcsolt kántorszak ezzel a
vezetőségi lépéssel választható szak lett a kötelező helyett.
Érdekes kép tárul elénk, ha az eltelt 28 év után annak szeretnénk
utánajárni, hogy milyen arányban helyezkedtek el a vásárhelyi főiskola
végzettjei egyházzenészként, illetve kántorként. Az első 25 év alatt 300
hallgató végzett a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolán. Ebből
185 református, 82 római katolikus, 25 unitárius, 3 lutheránus és 4 baptista hallgató volt.27 Ez a szám azonban távolról sem jelenti azt, hogy az
említett évek alatt 300 kántorral gyarapodott volna az erdélyi protestáns
gyülekezetek kántorainak száma. Sajnos ez nem csak a diákok érdeklődésének a függvénye. Az erdélyi protestáns egyházakban a kántor szolgálata
nem tartozik a kellően megbecsült szolgálatok közé. A református egyházi
törvények értelmében a kántornak sokfajta egyházzenei feladatain túl még
irodaszolgálatot is teljesítenie kell. Ezt a szolgálatot általában minimálbérért
és gyakran csupán másodállásban végzik a kántorok.28
Érdemes egy pillantást vetni arra a kimutatásra, mely összegzi, hogy
a főiskola végzettjei milyen szakterületeken helyezkedtek el, és milyen
mértékben vállaltak kántori szolgálatot. A főiskola által elkészített
kimutatás értelmében 2000-ig összesen 244 hallgató végzett a tanintézményben. A végzett hallgatók a következő szakterületeken helyezkedtek
el: 146 tanító, 25 kántor/tanító, 11 kántor, 23 óvónő, 2 kántor-óvónő,
10 zenetanár, 6 végzett hallgató tovább tanult, 9 hallgatónak végzettségével rokon szakterületen sikerült elhelyezkednie (zenész, énekes, nevelő,
könyvtáros). Csak 3 hallgató volt, aki bizonyítottan teljesen eltérő szakterületen keresett állást. A kimutatás továbbá egy érdekes adattal is szolgál:
annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben erőteljes mértékben megnőtt
a kivándorlási arány, a főiskola hallgatói közül csupán 6 végzett hallgató
telepedett le külföldön.29
27
28

29

Barabás, u. a., 52–53.
Vö. Almási István, Kántorképzésünk tanulságai és távlatai, in: Erdélyi
Múzeum, 63(2001)1–2, 129–133, itt: 132.
Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő, 21.
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A Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola folyamatos fejlődésére
utal, hogy amíg a kezdeti években a főiskolára való felvételi vizsgához nem
volt szükséges szinte semmilyen zenei előképzettség, az utóbbi években
ezen a téren jelentős változások történtek. Az utolsó felvételi vizsgarend
értelmében a jelentkezők a következő zenei tárgyakból tesznek felvételi
vizsgát: alkalmassági vizsga (zenei hallás, ritmusérzék, zenei memória),
szolmizáció (az V–VIII. osztályos tananyag szerint), zeneelmélet (a középiskolák tananyaga), népdaléneklés (10 népdal eléneklése), egyházi ének (20
gyülekezeti ének kívülről való eléneklése).30
3. Összefoglalás
A Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola alapítói felismerték
koruk egyházi iskolarendszerének egyik nagy hiányosságát, és megteremtették annak lehetőségét, hogy egyházzenei alapképzésben részesüljenek a kántori szolgálatra készülő jelentkezők. A főiskola története
arról tanúskodik, hogy az intézménynek sikerült teljesíteni az induláskor
kitűzött célt, mely a jelentkező diákok egyházi szolgálatra való nevelése
és az egyházak elvárásainak megfelelő egyházzenei alapképzés biztosítása.
Almási István kolozsvári néprajzkutató – maga is hosszú évekig kántori
szolgálatot végzett a kolozsvári Kétágú templomban – keserűen jegyezte
meg egy 2000-ben írt tanulmányában: nincs tudomása arról, hogy akár
a kántor-tanítóképző, akár a kántor-továbbképző kurzusok neves orgonaművészeket termeltek volna ki diákjaik sorából.31 Az valóban magáért
beszél, hogy a kántor-tanítóképző főiskolán az egyházzenét nem oktatják
azon a színvonalon, amelyet a más országok hasonló tanintézményei
nyújtanak. Viszont a főiskolai oktatás – a tanmenet az egyes egyházak
elvárásaihoz igazodik – kielégíti az egyházak által támasztott elvárásokat:
a kántorképzés az egykori kántor-tanítói szintnek megfelelően, felzárkózik
a külföldi C-oklevél képzési szintjéhez.
30

31

Vö. a felvételi vizsga kiírása a főiskola honlapján: https://ktkf.
ro/?page=tajekoztato, lehívás: 2018.09.14.
Almási, Kántorképzésünk, 129–133.

■ 158 ■ Benkő Timea

■

A kántor-tanítóképző főiskola célkitűzéseit szem előtt tartva meg kell
állapítanunk, hogy a célok maradéktalan elérésének érdekében szükségszerű,
egyházi szolgálatra jellemző felkészítő tárgyak, mint pl. a liturgikus orgonajáték és liturgika, hosszú ideig hiányoztak a tanmenetből. A Károli
Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolájával való kapcsolatnak
köszönhetően ezen a területen is örvendetes változás tapasztalható a
marosvásárhelyi főiskolai képzésben. Jó döntésnek bizonyult, hogy a főiskola vezetősége, belátva a kettős képzés idejétmúlt voltát, nem erőltette
tovább a kántor és tanító összekapcsolt képzésének fenntartását, ezzel
biztosítva, hogy egyházzenét is lehessen tanulni önálló szakként a főiskolán.
A jelenlegi kilátások szempontjából meg kell állapítanunk, hogy bár az
egyes egyházak szerveznek kántor-továbbképző tanfolyamokat, az ezeken
való részvétel még mindig nincs szabályozva. Ez legfeljebb egy elhanyagolhatatlan kötelessége lehet a mindenkori gyülekezeti kántornak. Így aztán
sejthető, hogy a legtöbb gyülekezetben a kántor esetleg a kántorvizsga
időpontjáig megszerzett egyházzenei alapismeretek szintjén stagnálhat.
Az egyes egyházak részéről kívánatos lenne az egyházzenének és az egyházzenészeknek az egyház életében betöltött szerepének és lényegének az
újragondolása – a továbbiakban ennek függvényében módosulnának az
egyházi törvények is. Mindez hozzájárulhatna ahhoz, hogy általában az
egyházzenészi – különösen a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola
által nyújtott – képzés új irányt vegyen.
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DIE REFORMIERTE HOCHSCHULE FÜR PÄDAGOGIK
UND KIRCHENMUSIK IN NEUMARKT AM MIERESCH
(TÂRGU MUREȘ, RUMÄNIEN)

Geschichte, Entwicklung und Zukunft
Timea Benkő (Târgu Mureș/Rumänien)

Wie sieht die Gegenwart der kirchenmusikalischen Ausbildung in den
Nachfolgeländern der ehemaligen Doppelmonarchie aus? Das Thema
der ersten Südosteuropäischen IAH-Regionaltagung bringt uns dazu,
einerseits einen Überblick über die Rolle der Kirchenmusik innerhalb
der eigenen Region bzw. Kirche zu schaffen, andererseits eine möglichst
systematische Analyse der historischen Hintergründe derselben zu erstellen. Um diesem Gedankengang weiter zu folgen, ist die wichtige Rolle
der Kirchenmusik in Siebenbürgen zu betonen, die überkonfessionell
glaubensstärkend und im kulturellen Sinne brückenbauend wirkt. Diese
Wirkung wird durch die Aktivitäten der Hochschule für Kirchenmusik
und Pädagogik in Neumarkt am Mieresch, die zurzeit die einzige Einrichtung für die Ausbildung protestantischer Kirchenmusiker in Rumänien
ist, betont. Um ihre Notwendigkeit in den 1990er Jahren sowie ihre
Gegenwart verstehen zu können, ist ein kurzer historischer Rückblick auf
die Geschichte der kirchenmusikalischen Ausbildung der Protestanten
in Siebenbürgen erforderlich.
1. Überblick: Geschichte der Kirchenmusikerausbildung
in den protestantischen Kirchen in Siebenbürgen 1
Die Protestanten in Siebenbürgen und Ungarn haben eine jahrhundertelange, geschichtlich bedingt gemeinsame Geschichte. Vor dem
Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg wurde zwar seitens der Kirchen für die
1

In Siebenbürgen gibt es zwei lutherische Kirchen, die allein durch
ihre Amtssprache zu unterscheiden sind. An dieser Stelle wird darauf
hingewiesen, dass es in dem Beitrag nur um die protestantischen Kirchen
geht, deren Amtssprache Ungarisch ist.
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Kirchenmusiker – besser gesagt für die Gemeindekantoren – gesorgt,
es gab jedoch keine eigene kirchenmusikalische Ausbildungsstätte. Die
Kirchenmusiker hatten in der Regel einen allgemeinen Abschluss an
einem der kirchlichen Kollegien oder Gymnasien erworben. In den
reformierten Kollegien Siebenbürgens konnte man das Grundwissen
über die Kirchenmusik erlangen, womit die Absolventen für die allgemeinen Aufgaben eines Gemeindekantors vorbereitet wurden. Ihre
Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die Gestaltung und Organisation
des Musiklebens der Gemeinden zu übernehmen. Was man darunter
verstand, war auch nicht immer eindeutig. Lange Zeit konzentrierte
sich diese Arbeit vor allem auf die Leitung des Gemeindeliedes, anfangs
nur a cappella, bzw. auf die Leitung der Schola, welche die liturgischen
Gesänge auf Ungarisch vorgetragen hat. Der mehrstimmige Chorgesang
konnte sich besonders unter den reformierten Gläubigen helvetischen
Bekenntnisses nur mühsam durchsetzen, wie es in einem Vorfall am Hofe
des siebenbürgischen Fürsten Gábor Bethlen (1613–1629) geschildert
wurde. Eines der wichtigsten Ziele des Fürstens war die weitgehende
Modernisierung des Reformierten Kollegiums in Weißenburg, wodurch
auch die protestantische Kirchenmusikausbildung in Siebenbürgen
auf ein höheres Niveau gebracht werden sollte. Gábor Bethlen war ein
überzeugter Befürworter des mittelalterlichen, in ungarischer Übersetzung seit der Reformation überlieferten gregorianischen Chorals, also
des einstimmigen Chorgesangs ohne Orgelbegleitung. Der Fürst geriet
jedoch in Zorn gegenüber seinem ungarischen Hofkantor, der zugleich
der „Regenschori” des Kollegiums war, als einige sächsische Schüler aus
Hermannstadt am fürstlichen Hof die mehrstimmige Motette „Vater,
Abraham, erbarme dich mein” von Melchior Vulpius in ungarischer
Sprache vortrugen:
„Wieso hast Du, gehörntes Tier, mir bislang ständig behauptet, dass
es in ungarischer Sprache nach den Regeln und Noten der Musikkunst zu singen unmöglich sei? Wenn du dich nicht bemühst die
Weise des Musizierens und des harmonischen (mehrstimmigen)
Singens zu erlernen, wirst du von deinem Dienst entlassen werden.”2

■

Die Reformierte Hochschule für Pädagogik...

■ 161 ■

Gábor Bethlen war auch der Initiator für die Aufstellung einer Orgel in
der Hofkirche zu Weißenburg. Doch diese Beispiele sind als Einzelfälle zu
betrachten. Die allgemeine Genehmigung der Orgeln in protestantischen
Kirchen folgte in Siebenbürgen erst viel später, in der reformierten Kirche
helvetischen Bekenntnisses 1754 durch die Synode von Begesen. Auch die
Verbreitung des mehrstimmigen Chorgesangs – des Singens homophoner
Chorsätze der Kirchenlieder – hat bis zu den 1750er Jahren noch auf sich
warten lassen.
An den Kollegien hatte die Musik als Disziplin (Kirchengesang und Kirchenmusik) nicht nur in der Vorbereitung für eine künftige Amtsausübung
der Kirchenmusiker eine bedeutende Rolle. Sie gehörte zur täglichen Praxis
und Spiritualität der Schüler, indem diese die in Singstunden erlernten Lieder, liturgischen Gesänge und später die mehrstimmigen Chorsätze in den
täglichen Andachten und in den sonntäglichen Gemeindegottesdiensten
mitgesungen haben.3

2

3

„Quare vos mihi persuadere vultis, quasi impossibile sit, hungarice ad
leges et notas artis musicae canere? Tu corniger, nisi didiceris musicam, et
harmonice canere, amovebo te ab officio…” Chronicon Fuchsio-LupinoOltardinum sive annales Hungarici et Transsilvanici. Ed. Josephus
Trausch Coronensis. P. I. Complectens annales annorum 990–1630,
Coronae 1847, S. 311. Zitiert nach András Kovács, Josef Trausch
krónikaszerkesztményének Bethlen Gábor fejedelemről szóló anekdotái
[Die Anekdoten über Gábor Bethlen in der Chronik von Josef Trausch],
in: Klára Papp und Judit Balogh (Hgg.), Bethlen Gábor képmása [Das
Porträt von Gábor Bethlen], Debrecen 2013 (= Speculum Historiae
Debreceniense 15), S. 271–279, hier: S. 277. Übers. d. Verf.
Über die Musik in reformierten und unitarischen Kollegien sowie in
von Siebenbürger Lutheranern auch besuchten lutherischen Lyzeen
Oberungarns vgl. Dénes Bartha, Erdély zenetörténete [Musikgeschichte
Siebenbürgens], Budapest 1936, S. 609–613; Bence Szabolcsi, A XVIII.
század magyar kollégiumi zenéje [Die Musik der ungarischen Kollegien
im 18. Jahrhundert], in: Bence Szabolcsi, A magyar zene évszázadai. II.
Tanulmányok. XVIII–XIX. század [Die Jahrhunderte der ungarischen
Musik. II. Aufsätze. 18.–19. Jahrhundert], Budapest 1961, S. 5–120, hier:
S. 20–31; Kálmán Csomasz Tóth, Maróthy György, Budapest 1978; László
Dobszay, Magyar zenetörténet [Ungarische Musikgeschichte], Budapest
1998, S. 107–109 und 119–123.
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Der geregelte Kirchenlied- und Musikunterricht – besonders in den
lutherischen und katholischen Schulen – ist bereits im 16. Jahrhundert
in Siebenbürgen dokumentiert. Die Schulregeln bestimmten die Aufgaben der Musiklehrer der Schulen genauso exakt wie die Ordnung der
Gesangsstunden oder die Anlässe, bei denen die Schüler zur Verrichtung
musikalisch-liturgischer Dienste verpflichtet waren. Für gewöhnlich bildete
das Singen von lateinischen Hymnen den Schwerpunkt der Gesangsstunde
am Morgen, noch vor der Unterrichtsstunde. Mittags um 12 Uhr fand dann
eine weitere Gesangsstunde statt, in der neue Lieder erlernt sowie bekannte
Kirchenlieder wiederholt wurden.4
In den Lehrplänen und Schulregeln der reformierten Kollegien ist die
Kirchenmusik erst ab dem 17. Jahrhundert regelmäßig zu finden. Im Collegium Academicum von Weißenburg hatte auf Anweisung vom Fürsten
Gábor Bethlen (Utasítás, 1620) Professor Alstedius-Bisterfeld-Piscator
den geregelten Kirchengesangs- und Musikunterricht in seine Schulordnung aufgenommen („Leges illustris scholae Transylvaniae”, 1630).5 Nach
Feststellung des Musikhistorikers Dénes Bartha war der Kirchengesangsunterricht am Mittwoch und Samstag schon im 17. Jahrhundert zu einer
4

5

Siehe die Kronstädter „Constitutio” von Johannes Honterus (1543) und
die Schulordnungen aus Bistritz (1596), und Hermannstadt (1598). Vgl.
Bartha, Erdély zenetörténete [Musikgeschichte Siebenbürgens], S. 610.
Bartha, Erdély zenetörténete [Musikgeschichte Siebenbürgens]. Die
Vorlage („Articuli concementes illustrem Transylvaniae scholam”)
und die Hochschulordnung („Leges illustris scholae Transylvaniae”)
sind in ungarischer Übersetzung wiedergegeben in: József Koncz, A
marosvásárhelyi evang. ref. kollégium története [Die Geschichte des
evangelisch-reformierten Kollegiums in Neumarkt am Mieresch],
Marosvásárhely 1896, S. 544–555, hier: S. 552. Der Text der Ordnungen
auf Latein ist wiedergegeben in: Károly Szabó, A gyula-fehérvári
Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata [Die Ordnung der BethlenPräparandenschule in Karlsburg], in: Történelmi Tár [Geschichtliche
Sammlung] (1879), S. 797–895. Dazu vgl. auch Judit V. Ecsedy, Újabb
adatok a gyulafehérvári fejedelmi nyomda történetéhez [Neue Angaben
zur Geschichte der Fürstlichen Druckerei in Weißenburg], in: Magyar
Könyvszemle [Ungarische Buchrundschau] 107 (1991), Bd. 1–2, S. 41–61,
hier: S. 41.
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fester Ordnung geworden, zuerst in Klausenburg und Odorhellen, ab 1651
auch in Neustadt. Einen Schritt weiter ging die Leitung des Kollegiums von
Straßburg am Mieresch, wo im 17. Jahrhundert auch Musiktheorie und Orgelunterricht in den Unterrichtsplan eingeführt wurden. Im letzteren Fall
sollte der Orgelunterricht vom Organisten der Stadtkirche übernommen
werden. Er hatte den wohlhabenden Schülern für eine Gegenleistung, den
armen Schülern aber kostenlos das Orgelspiel beizubringen.6
Trotz der erwähnten Bemühungen soll das Niveau des Gesangs- und
Musikunterrichts an Kollegien des 18. Jahrhunderts nicht restlos befriedigend gewesen sein. Diese Vermutung wird durch eine Verordnung des
reformierten Konsistoriums aus Klausenburg vom 25. September 1739 an
die Direktoren der siebenbürgischen Kollegien bestätigt, in welcher der
empörende Untergang des gottesdienstlichen Singens vehement beklagt
und eine Reform des Kirchengesangsunterrichts an den Kollegien gefordert wurde.7
Mehrere Dokumente erwähnen schon im Jahr 1746 das Praktizieren
des mehrstimmigen Gesanges am Kollegium von Klausenburg. Seit 1753
hat sich in Odorhellen das Singen von mehrstimmigen Chorsätzen, auch
„cantus harmonicus” genannt, eingebürgert.8
An kirchlichen Kollegien ausgebildet, konnten die Absolventen mehrere
Berufe ausüben: vom Pfarrer, Lehrer bis zum Gemeindekantor. Dafür hatte
jeder eine kirchliche Prüfung in seinem Fach zu bestehen. An dieser Stelle
soll noch darauf hingewiesen werden, dass für Kirchenmusiker im Laufe der
Zeit unterschiedliche Begriffe verwendet wurden. Die Schullehrer haben
meist in Dorfgemeinden oder kleineren Stadtgemeinden gleichzeitig die
6

7

8

P. Károly Szathmáry, A gyulafehérvár‒nagyenyedi Bethlen-főtanoda
története [Die Geschichte der Bethlen-Hochschule in Weißenburg –
Straßburg am Mieresch], Nagy-Enyed 1868, S. 120. Zitiert nach Bartha,
Erdély zenetörténete [Musikgeschichte Siebenbürgens], S. 610.
István Török, A kolozsvári ev. ref. collegium története [Die Geschichte des
evangelisch-reformierten Kollegiums in Klausenburg], Kolozsvár 1905,
Bd. I, S. 118, Bd. III, S. 135. Zitiert nach Bartha, Erdély zenetörténete
[Musikgeschichte Siebenbürgens], S. 611.
Bartha, Erdély zenetörténete [Musikgeschichte Siebenbürgens], S. 611.
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Aufgaben eines Gemeindekantors in Personalunion erfüllt. Andererseits –
mit der Aufstellung von Orgeln in den Kirchen – haben sich neue Bezeichnungen für den kirchenmusikalischen Dienst herausgebildet: Als „PulpitusKantor” wurde ein Kantor bezeichnet, der den Gesang der Gemeinde vom
im Chorraum aufgestellten Singstuhl („pulpitus”) aus mit seiner Singstimme leitete. Ein sogenannter „Organisten-Kantor” war der Kirchenmusiker,
der sinngemäß seinen kirchenmusikalischen Dienst von der Orgel aus mit
Begleitung des Gemeindegesangs verrichtete. Nicht selten, besonders in
wohlhabenden Gemeinden, waren beide Dienste gleichzeitig vorhanden.9
Wie die Gemeindepfarrer wurden auch die Kantoren und Kantor-Lehrer
vom Patronat der adeligen Familien oder in den Städten vom Stadtrat und
von der Gemeinde bezahlt. Ein Lohnbrief aus den 1920er Jahren zeigt eindeutig, wie viel die Leistung eines Kantors bzw. eines Kantor-Lehrers wert
war: „Für den Pfarrer angemessene Belohnung, für den Kantor die Hälfte
davon”.10 Das bedeutete meist 10-20 Forint im Jahr, dazu noch mehr oder
weniger Getreide, Feuerholz, gelegentlich vielleicht etwas Wein und einige
Denar von bezahlten Diensten, meistens Kasualien. Für diese Belohnung
haben die Kantoren bzw. die Kantor-Lehrer eine vielfältige Arbeit geleistet:
Sie unterrichteten die Kinder in der Volksschule, gelegentlich läuteten sie
die Glocken, sie sangen im Gottesdienst und wenn Orgel vorhanden war,
spielten sie die Orgel und leiteten damit den Gesang der Gemeinde. Sie
übten ebenfalls den Dienst eines Kanzlisten aus.11
Im 19. Jahrhundert wurden neben kirchlichen Kollegien pädagogische
Schulen mit Rang eines Gymnasiums eröffnet. Damit veränderte sich der
9

10

Noémi Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító? Magyarosi Sándor
kisfülpösi református kántortanító életpályája a 20. század történelmi
eseményeinek tükrében [Kantor, Lehrer oder Kantor-Lehrer? Der
Lebenslauf des reformierten Kantor-Lehrers Sándor Magyarosi
aus Kleinphlepsdorf im Lichte der historischen Ereignisse des 20.
Jahrhunderts], in: Erdélyi Múzeum [Siebenbürgisches Museum] 77/2
(2016), S. 103–113, hier: S. 105.
János Máté, A református egyházi zene helyzete [Die Lage der reformierten
Kirchenmusik], in: Magyar Egyházzene [Ungarische Kirchenmusik] I
(1993/1994), S. 84–86; Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító? [Kantor,
Lehrer oder Kantor-Lehrer?], S. 106.
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Prozess der Kantor-Ausbildung insoweit, als dass neben Kollegien nun
ebenso die pädagogischen Schulen die Vorbereitung der Schüler für die
kirchliche Kirchenmusiker-Prüfung übernahmen, also sowohl die kirchlichen als auch die staatlichen pädagogischen Schulen.12
Mit dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie
und der Teilung Ungarns wurde Siebenbürgen an Rumänien angegliedert;
damit zerfielen alle bisherigen politischen, kulturellen, gesellschaftlichen
und kirchlichen Strukturen. In der Zwischenkriegszeit erhielt das kirchliche
Schulwesen eine ausgesprochen wichtige Rolle für die nationalen Minderheiten in Siebenbürgen, nicht zuletzt auch für die kontinuierliche Sicherung
der Ausbildung eigener Pfarrer und Kirchenmusiker. Da in Groß-Rumänien
die Schulen der Minderheiten in der damaligen Zeit keine staatliche Finanzierung bekamen, spielten die kirchlichen Schulen auch allgemein für die
Ausbildung der Lehrer eine große Rolle.13 Währenddessen ist in besonderer
Weise eine Blütezeit der Kirchenmusik in den protestantischen Kirchen
Siebenbürgens zu bemerken, da mit der Gründung der Musikakademien
hochgebildete Musiker und Organisten im Dienst der Kirchenmusik in
die städtischen Gemeinden kamen.
Die Musiklehrer, die an den pädagogischen Schulen unterrichteten,
leisteten nicht zuletzt auch zur damaligen kirchenmusikalischen Literatur
einen Beitrag. Sie haben Choral- und Orgelbücher herausgegeben wie die
11

12
13

Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító? [Kantor, Lehrer oder KantorLehrer?], S. 106–109; András Benkő, Kántorképzésünkről [Über unsere
Kantorenausbildung], in: László Barabás (Hg.), Iskola a magasban, a
mélyben. 20 éves a marosvásárhelyi kántor-tanítóképző főiskola [Schule
in Höhen und Tiefen. Die Kantor-Lehrer-Hochschule in Neumarkt am
Mieresch ist 20 Jahre alt], Neumarkt am Mieresch 2010, S. 157–160, hier:
S. 158.
Benkő, Kántorképzésünkről [Über unsere Kantorenausbildung], S. 157.
Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító? [Kantor, Lehrer oder KantorLehrer?], S. 108; Gábor Vincze, A romániai magyar kisebbség oktatásügye
1944–1989 között. [Schulwesen der ungarischen Minderheit in Rumänien
zwischen 1944–1989], in: Magyar Kisebbség [Ungarische Minderheit] 3
(1997), Bd. 1–2, S. 393–412 und Bd. 3–4, S. 377–401 sowie 4 (1998) Bd.
1, S. 289–317.
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bis heute verwendeten Choralbücher von Samu Borsay oder Gábor Veress,14
oder musiktheoretische Arbeiten verfasst wie die Harmonielehre von Zoltai,15 das von Otto Sarudi, dem Direktor der Klausenburger pädagogischen
Schule, zusammengestellte Chorbuch und das von Bertalan Fövényessy,
dem ehemaligen Direktor der pädagogischen Schule in Straßburg am
Mieresch, publizierte Orgelbuch.16
Für die Reformierte Landeskirche in Siebenbürgen wurde 1937 eine
aus 19 Punkten bestehende Ordnung der Kirchenmusiker-Ausbildung
erlassen. Diese hob aus der Vielfalt der kirchlichen Kollegien und kirchlichen pädagogischen Schulen zwei Orte als offizielle Ausbildungsstädte
für die kirchliche Kantorenausbildung hervor: die Reformierte Pädagogische Hochschule in Straßburg am Mieresch und die in Székelykeresztúr.
Außerdem wurden zwei Niveaus von Kirchenmusikern geschaffen und
eine detaillierte Prüfungsordnung mit den nötigen Prüfungsinhalten
bekannt gegeben. Diese Ordnung hatte bis zur Verstaatlichung der kirchlichen Schulen im Jahr 1948 Gültigkeit. Danach wurden die Kantoren
bzw. Kantor-Lehrer vom Staat dazu gezwungen, sich für den einen oder
den anderen Dienst zu entscheiden: Entweder blieben sie im kirchlichen
14

15

16

Samu Borsay, Erdélyi ev. ref. chorálkönyv. Egyházi dallamok gyűjteménye,
négyszólamú tételben orgonára alkalmazva, közjátékokkal ellátva, 50 elő- és
utójátékkal megtoldva. Erdélyi tanitóképző-intézetek és ev. ref. kántorok
használatára [Siebenbürgisches evangelisch-reformiertes Choralbuch.
Sammlung kirchlicher Melodien, in vierstimmigen Sätzen für Orgel
bearbeitet, mit Vorspielen versehen, mit 50 Vor- und Nachspielen
ergänzt. Für Pädagogische Schulen und evangelisch reformierte
Kantoren in Siebenbürgen], Straßburg am Mieresch 1908; Gábor Veress,
Református chorálkönyv. Az erdélyrészi egyházi énekek gyűjteménye.
Tanítóképzők és kántorok számára, orgonára vagy vegyeskarra átírta
[Reformiertes Choralbuch. Sammlung siebenbürgischer Kirchenlieder.
Für Pädagogische Schulen und Kantoren, Orgel oder Gemischten Chor
bearbeitet], Straßburg am Mieresch 1908 (2., nach dem erneuerten
Gesangbuch bearbeitete Auflage: Straßburg am Mieresch 1909).
Mátyás Zoltai, Zeneelmélet és összhangzattan a tanító- és tanítónőképző
intézetek számára [Musiktheorie und Harmonielehre für Pädagogische
Schulen für Lehrer und Lehrerinnen], I. Teil, Arad 1910, II. Teil,
Arad 1912.
Benkő, Kántorképzésünkről [Über unsere Kantorenausbildung], S. 157.
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Dienst als Kantoren oder sie entschieden sich für eine staatliche Stelle als
Lehrer in einer nun verstaatlichten Schule.17 Damit wurde aber auch das
weitere Geschick der Kirchenmusik und Kirchenmusiker-Ausbildung für
die nächsten fünfzig Jahre bestimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte
man nur mehr die Möglichkeit, sich privat in Kirchenmusik ausbilden zu
lassen. In wenigen Fällen konnten es sich gute Musiker und Organisten
leisten, im Dienst der Kirche zu stehen.
Bis 1945 wurden also diejenigen Lehrer der kirchlichen Schulen als
Kantor-Lehrer bezeichnet, die auch den Dienst eines Kantors in den
Gemeinden ausübten.18 Die Protestanten in Siebenbürgen mussten nach
dem Zweiten Weltkrieg ohne ein organisiertes Ausbildungsinstitut für
Kirchenmusiker auskommen. Die Pfarrer der reformierten, lutherischen
und unitarischen Kirchen wurden in einem gemeinsamen Institut unterrichtet, doch durfte man eine ähnliche Institution für die Ausbildung der
Kirchenmusiker nicht organisieren. Erst nach 1989 entstand in Neumarkt
am Mieresch eine Hochschule für Pädagogik und Kirchenmusik, die das
alte traditionelle Kantor-Lehrer-Modell für Kirchenmusiker (beiden Geschlechts), welche gleichzeitig in ihren Gemeinden als Volksschullehrer
tätig sein konnten, übernahm. Die Hochschule trug anfangs in ihrem
Namen keine konfessionelle Angabe, da sie sich als ökumenisch verstand.
Erst im Laufe der staatlichen Akkreditierung wurde sie dazu gezwungen,
sich konfessionell zu binden. Seitdem ist die Hochschule zwar reformiert,
es werden aber Kirchenmusiker aller Konfessionen ausgebildet (reformiert,
lutherisch, unitarisch und auch römisch-katholisch).
17

18

Kicsi, Kántor, tanító vagy kántortanító? [Kantor, Lehrer oder
Kantor-Lehrer?], S. 113; Benkő, Kántorképzésünkről [Über unsere
Kantorenausbildung], S. 158; István Almási, Kántorképzésünk tanulságai
és távlatai [Lehre und Perspektive unserer Kantorenausbildung], in: Erdélyi
Múzeum [Ungarisches Museum] 63 (2001), Bd. 1–2, S. 129–133, hier:
S. 129 f.
Vgl. dazu den Artikel Kántortanító, in: Géza Bárczi und László Országh
(Hgg.), A magyar nyelv értelmező szótára [Etymologisches Wörterbuch
der Ungarischen Sprache], Budapest 1959–1962, Bd. 3, https://www.
arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezoszotara-1BE8B/k-33922/ kantortanito-33E32/ (Zugriff: 08.09.2018).
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2. Gründung und Organisation der Hochschule
Die Besonderheit der Hochschule besteht darin, dass sie nicht von kirchlichen oder staatlichen Gremien geplant und umgesetzt wurde, sondern
aus dem „kollektiven Wissen” derjenigen Gelehrten, Lehrer, Pfarrer und
Musiker, die in den Wirren der Monate nach dem Dezember 1989 unter
den neuen Bedingungen neue Wege für die Wiederbelebung des bis dahin
beschränkten kirchlichen Lebens suchten.19
„Im Bewusstsein unserer Verantwortung für die Bildung und Erziehung der Kinder unseres Volkes, unserer Ethnien und der künftigen
Generationen haben wir durch den Zusammenschluss der Kirchen
eine 3-jährige ökumenische Hochschule für Kirchenmusik und Pädagogik, beginnend mit dem Schuljahr 1990–1991, die neben der
500-jährigen Reformierten Burgkirche funktioniert [, gegründet.]”20

kündigte der damalige reformierte Pfarrer der Burgkirche an. In der Satzung der Hochschule wurde als Hauptziel die Wiederbelebung des im
ungarischen kirchlichen und weltlichen Leben einst so wichtigen Berufes
des Kantor-Lehrers bezeichnet:
„Unser Ziel ist die Erziehung und Ausbildung solcher Kantor-Lehrer,
die nach gründlicher Vorbereitung in allen Gebieten des Landes ihre
erzieherischen Aufgaben, ihre kirchlichen Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen werden, die als Fackel des Glaubens, der Wissenschaft,
der Kultur und der Menschenliebe leuchten werden.”21

19

20
21

László Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő. 25 éves a marosvásárhelyi
kántor-tanítóképző főiskola. Jubileumi évkönyv [Fünfundzwanzig
Gnadenjahre. Die Hochschule für Pädagogik und Kirchenmusik in
Neumarkt am Mieresch ist 25 Jahre alt. Jubiläumsjahrbuch], Neumarkt am
Mieresch 2015, S. 10.
Ebenda.
Ebenda.
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Wieso wurde als Ort der Hochschule eben Neumarkt am Mieresch
gewählt? Der Hauptgrund war, dass in dieser Stadt die nötigen Lehrkräfte
für beide Fächer (Musik bzw. Kirchenmusik und Pädagogik) vorhanden
waren. Sie war und ist ein wichtiges Universitätszentrum. Noch unter der
kommunistischen Regierung zählte sie als letzte Festung der ungarischen
akademischen musikwissenschaftlichen Ausbildung, da dort bis 1975 eine
pädagogische Hochschule angesiedelt war, an der auch eine Fakultät für
Musikwissenschaft mit Lehramt existierte. Neben der Musikakademie in
Klausenburg war diese Hochschule sehr bedeutend, da hervorragende
Dozenten für die Qualität der Ausbildung garantierten: Prof. József Birtalan, berühmter Komponist, Dirigent, Vertreter der Kodály-Methode,
Károly Szász u. a. Außer dieser pädagogischen Hochschule gab es in der
Stadt auch ein pädagogisches Gymnasium, an dem Volksschullehrer ausgebildet wurden. Die Lehranstalt war sehr anerkannt, ebenso die Lehrer
der Schule. Es gab also aus professioneller Hinsicht alle Voraussetzungen
für eine qualitätvolle Ausbildung von Kirchenmusikern. Leider waren die
politischen und kirchlichen Umstände zu der Zeit problematisch. Der
Staat war nicht bereit, eine kirchliche pädagogische Hochschule anzuerkennen, da es ja genug staatliche Schulen mit ähnlicher Ausbildung gäbe.
Das Bildungsministerium verweigerte die finanzielle Unterstützung der
Ausbildung von Kirchenmusikern mit der Begründung, die Kirchen sollten
selbst dafür aufkommen. Von Seiten der Kirchenleitungen herrschte zwar
lokal größte Übereinstimmung hinsichtlich Notwendigkeit einer solchen
Hochschule, doch bekam die Initiative auch auf höherer kirchlicher Ebene
keine bedingungslose Unterstützung. Zunächst hatte man den Lehrplan
für Kirchenmusik mit den Dozenten des protestantisch-theologischen
Instituts in Klausenburg ausgearbeitet und geplant, die Hochschule unter
die Obhut des Theologischen Instituts zu stellen.22 Einige Stimmen von
Seiten der Kirchenleitung brachten Argumente gegen dieses Projekt, da
die Kirchenmusiker vor dem Weltkrieg mit Hilfe einer Ausbildung an
kirchlichen Kollegien – wie bereits erwähnt – später als Kantoren wirken
konnten. Diese hätten sogar während des Kommunismus die neue Gene22

Ebenda, S. 11.
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ration der Kantoren im Privatunterricht ausgebildet und auf diese Weise
für die Kontinuität der Kirchenmusik gesorgt.
Die Gründer dieser Hochschule waren einen Schritt vor ihrer Zeit.
Wenngleich sich anfangs die staatlichen Behörden die Ausbildung der
Volksschullehrer innerhalb eines Hochschulsystems nicht vorstellen konnten, wirkte das Modell doch inspirierend, denn wenige Jahre später wurde
es allgemein üblich für die Volksschullehrer-Ausbildung übernommen.
Die Kollegien, sowohl die reformierten als auch die unitarischen, wurden
in den neunziger Jahren wieder neu gegründet, so dass es möglich war, das
alte System der Kantor-Lehrer-Ausbildung in diesen weiter zu führen. Die
Kollegien aber, im System der Ordnung der staatlichen Schulen unterstellt,
hatten nicht mehr die Möglichkeit die Rolle zu übernehmen, die früher ein
Kollegium von einer anderen Schule unterschied – nämlich die Erziehung
und die Ausbildung für den kirchlichen Dienst. Bis heute gibt es keine
andere Ausbildungsstätte für protestantische Kirchenmusiker in Siebenbürgen als die Hochschule für Pädagogik und Kirchenmusik in Neumarkt
am Mieresch. Im besten Falle haben die Kirchenmusiker, Organisten der
größeren Gemeinden eine musikalische Ausbildung, meistens als Klavierlehrer, oder seit 1990 wieder als Organisten, die allerdings das Orgelspiel
nicht als liturgisches Orgelspiel studiert haben. Es gibt inzwischen seit etwa
zehn Jahren eine musikpädagogische Fakultät an der Reformierten Theologischen Fakultät für Lehramt in Klausenburg. Der offizielle staatliche
Lehrplan ermöglicht aber auch hier nur eine geringe Abweichung von dem
durch das Ministerium akkreditierten, allgemeinen musikwissenschaftlichen Lehrplan, so dass spezifische Fächer einer Kirchenmusikausbildung
gar nicht oder nur beschränkt vorkommen.23
Die 25-jährige Geschichte der Hochschule zeigt viele Höhen und Tiefen. Ihre Direktion versuchte immer wieder, die Kirchenleitungen von der
Notwendigkeit der Kirchenmusik-Ausbildung zu überzeugen. Andererseits
bemühte man sich, den sich ständig ändernden gesetzlichen Vorausset23

Siehe dazu das Curriculum und den Syllabus auf der Internetseite der
Fakultät: https://rt.ubbcluj.ro/zenepedagogia-alapkepzes/ (Zugriff
19.09.2018).
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zungen des Staates zwecks Erhaltung und Bewahrung der Akkreditierung
zu entsprechen. Ein weiteres Hindernis auf dem Weg der staatlichen Anerkennung war der Mangel an hauptamtlich tätigen Lehrkräften in den
ersten zehn Jahren.24 Die Unsicherheit durch den ungeklärten Status der
Hochschule zwang die Dozenten, hauptamtlich an anderen Lehranstalten
tätig zu bleiben und an der Hochschule nur stundenweise zu unterrichten.
Im Folgenden sollen das Konzept für die Grundlage der Lehrpläne und
die gesteckten Ziele der Hochschule erörtert werden. Wie lassen sich Theorie und Praxis in der Ausbildung vereinbaren? Die Hochschulausbildung
steht auf der Grundlage des alten Modells der Doppel-Ausbildung zum
Kantor-Lehrer in einem Institut. Der Lehrplan besteht aus zwei Einheiten:
1. Lehrplan für die Volksschulausbildung
2. Lehrplan für die Kantoren- bzw. Kirchenmusikausbildung

Die Lehrerausbildung gibt es inzwischen an einer Außenstelle der
Pädagogischen Fakultät der Reformierten Universität Károlyi Gáspár in
Nagykőrös (Ungarn). Die Absolventen erhalten ein in Ungarn staatlich
akkreditiertes Diplom, das in Rumänien noch zusätzlich durch ein Anerkennungsverfahren überprüft und akkreditiert wird.
Die Kirchenmusik-Ausbildung selbst liegt immer noch in der Hand
der Kirchen. Im Lehrplan sind die von den einzelnen Kirchen (reformiert,
unitarisch, katholisch, evangelisch) zusammengestellten Programme für
eine Diplomprüfung als Kirchenmusiker aufgeführt. Diese orientieren sich
am alten Modell. Die Kandidaten werden in folgenden Fächern geprüft:
Musiktheorie (Notendiktat, Formenlehre, Musikgeschichte usw.), Orgelkunde, Orgelspiel (ausschließlich Kirchenliedbegleitung), Chorleitung. Die
Absolventen erhalten ein kirchliches Diplom, das etwa dem KirchenmusikDiplom C entspricht. Als Literatur für die Kirchenmusiker-Prüfung wurden
einige Publikationen herausgegeben. Sie werden aber nicht nur für die
Prüfung der reformierten Landeskirche, sondern auch für die lutherische
Kirche mit ungarischer Dienstsprache (evangelisch-lutherische Kirche in
24

Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő [25 Gnadenjahre], S. 11–56.
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Rumänien) und für die unitarische Kirche in Siebenbürgen verwendet.25
Seit 2015 besteht die Möglichkeit, das gesamte Studium nach dem Lehrplan
der vor einigen Jahren in Nagykőrös gegründeten Kirchenmusik-Institution
zu absolvieren und ein Kirchenmusik-Diplom in Nagykőrös zu erhalten.26
Im Laufe der Zeit wurde klar, dass das Kantor-Lehrer-AusbildungsModell nicht mehr zeitgemäß ist. Die ersten Jahre des zweiten Millenniums
haben immer deutlicher gezeigt, dass unter jungen Leuten weniger Interesse
für eine Doppelausbildung als Kirchenmusiker und Lehrer besteht. Dies
hat unterschiedliche Gründe: Einerseits werden die Studenten durch die
Komplexität einer solchen Ausbildung vor enorme Herausforderungen
gestellt. Was vor hundert Jahren im parallelen Studium der Kirchenmusik
und Pädagogik als Lehramt durchführbar war, erweist sich im Zeitalter
der unterschiedlichen reformpädagogischen Modelle, der immer komplexeren Lehrpläne der Hochschulen als unerwünschter Druck. In der Folge
des Doppelausbildungsprogramms ist der Wochenplan der Studierenden
überfüllt: Viele Pflichtfächer erscheinen mehrfach.27
Um den verschiedenen Erwartungen der Kandidaten zu entsprechen
und um unter allen Umständen die Ziele der Hochschule zu erfüllen, hat
man die beiden Fächer unterschiedlich zusammengestellt: Es gibt nun
Kirchenmusik als eigenständiges Fach im Fernunterricht (Universitätsgrad,
seit 2008) und immer noch als Doppelfach Kirchenmusik-Pädagogik mit
optionaler Kirchenmusik (kein Pflichtfach).
Nach fast drei Jahrzehnten bietet sich ein kurzer Rückblick für die
Frage an: Wie viele Absolventen sind als Kirchenmusiker angestellt? In
fünfundzwanzig Jahren haben 300 Studierende ihr Studium an der Hochschule absolviert. Davon sind 185 reformiert, 82 römisch-katholisch, 25
unitarisch, 3 lutherisch und 4 baptistisch.28 Diese Zahlen bedeuten aber
nicht, dass inzwischen 300 neue Kirchenmusiker im Dienst der Kirche tätig
25

26
27
28

Éva László u. a., A református kántor kézikönyve. Zeneelmélet – Karvezetés
– Orgonaismeret [Handbuch des reformierten Kantors. Musiktheorie –
Chorleitung – Orgelkunde]. Erdélyi Református Egyházkerület kiadása
[Ausgabe des Kirchendistrikts aus Siebenbürgen], Klausenburg 2002.
Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő [25 Gnadenjahre], S. 51 f.
Ebenda, S. 37.
Ebenda, S. 52 f.
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sind. Das hat nicht unbedingt etwas mit der Orientierung der Studierenden
zu tun. Der Status der Kirchenmusiker erfreut sich bei keiner Konfession
sehr großer Anerkennung. Nach dem Kirchenrecht der reformierten Kirche sollen die Kirchenmusiker 20 Wochenstunden Kanzleidienst machen
und bekommen meist nur den Mindestlohn. Ihr Status ist häufig nicht
hauptamtlich.29
Interessant ist auch ein Blick auf die Bereiche, in denen die Absolventen der Hochschule tätig sind. Laut Statistik der Hochschule fanden von
insgesamt 244 Absolventen (bis zum Jahr 2000) 146 als eine Anstellung als
Volksschullehrer, 25 als Kantor-Lehrer, elf als Kantoren, 23 als KindergärtnerInnen, zwei als Kantor-KindergärtnerInnen, zehn als Musiklehrer. Sechs
Absolventen haben ihr Studium an anderen Universitäten weitergeführt,
neun sind in ähnlichen Bereichen angestellt (Musiker, Sänger, Erzieher,
Bibliothekar) und drei sind in ganz anderen Fachbereichen tätig. Trotz der
starken Tendenz zur Auswanderung aus Rumänien sind in den letzten Jahrzehnten nur sechs Absolventen der Hochschule ins Ausland übersiedelt.30
In den ersten Jahren des Bestehens der Hochschule wurden bei der Aufnahmeprüfung keine oder nur wenige musikalische Vorkenntnisse verlangt.
Diese Situation hat sich geändert. Entsprechend den jüngsten Vorgaben
werden die Kandidaten in folgenden Fächern geprüft: Eignungsprüfung
(musikalisches Gehör, Rhythmus, musikalisches Erinnerungsvermögen),
Solmisation (auf dem Niveau der 5.–8. Gymnasialklasse), Musiktheorie
(Stoff des Gymnasiumlehrplans), Volksliedgesang (zehn mitgebrachte
Volkslieder), Kirchenlied (auswendiges Vorsingen von Kirchenliedern).31
3. Zusammenfassung
Die Gründer der Hochschule für Pädagogik und Kirchenmusik in Neumarkt am Mieresch haben den Mangel im kirchlichen Bildungswesen in
Siebenbürgen wahrgenommen und sich bemüht, eine Grundausbildung
29
30
31

Vgl. Almási, Kántorképzésünk [Kantorenausbildung], S. 132.
Barabás, Huszonöt kegyelmi esztendő [25 Gnadenjahre], S. 21.
Vgl. dazu die Ausschreibung zur Aufnahmeprüfung auf der Webseite der
Hochschule: https://ktkf.ro/?page= tajekoztato (Zugriff: 14.09.2018).
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in Kirchenmusik zu ermöglichen. Die Geschichte der Hochschule zeigt
einerseits, dass sie ihre gesteckten Ziele erfüllt hat, indem sie die Heranbildung für den kirchlichen Dienst und die Ausbildung in der Kirchenmusik
entsprechend den Erwartungen der Kirchen vollzieht. Allerdings stellte
István Almási, der anerkannte Ethnograph und Musikologe aus Klausenburg, der jahrzehntelang auch als Kantor in reformierten Kirchengemeinden gewirkt hat, im Jahr 2000, also zehn Jahre nach der Gründung der
Hochschule, fest, dass weder die Hochschule noch die von den Kirchen
organisierten Weiterbildungskurse herausragende Organisten hervorgebracht haben.32 Die Ausbildung steht zwar nicht auf dem Niveau anderer
Länder, sie entspricht aber den Erwartungen der Kirchenleitungen, indem
sie ihre Studierenden für die Kirchenmusikprüfung der Kirchen etwa auf
das Niveau des Diploms C vorbereitet.
Wenn man die Zielsetzungen der Hochschule betrachtet, kann man
feststellen, dass leider die spezifischen Merkmale einer Ausbildung für
den Gottesdienst, wie liturgisches Orgelspiel, lange Zeit gefehlt haben.
Durch die Kooperation mit der Pädagogischen Fakultät der Károly Gáspár
Reformierten Universität in Nagykőrös (Ungarn) hat sich aber auch in
dieser Hinsicht viel geändert. Es war eine gute Entscheidung der Hochschulleitung, die Doppelausbildung als Volksschullehrer und Kantor als
nicht mehr zeitgemäß einzustufen und nicht zu forcieren, und stattdessen
an der Hochschule das Kirchenmusik-Studium als eigenständiges Fach zu
ermöglichen. Die einzelnen Kirchen organisieren zwar Weiterbildungskurse
für die Kantoren, diese zu besuchen, ist aber immer noch keine dezidierte
Pflicht der Kirchenmusiker, wodurch das Niveau einiger Kantoren stagnieren könnte. Wünschenswert wäre, dass seitens der Kirchen die Rolle und
Bedeutung der Kirchenmusiker im kirchlichen Leben wieder durchdacht
und in den Kirchengesetzen berücksichtigt werden. Das könnte auch eine
andere Richtung der Ausbildung an der Hochschule für Pädagogik und
Kirchenmusik in Gang setzten.

32

Almási, Kántorképzésünk [Kantorenausbildung], S. 129–133.
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ÚJ REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNY V MAGYARORSZÁGON
Bódiss Tamás (Budapest/Magyarország)

1. Visszapillantás
Előadásomban a jövő énekeskönyvéről szólok, mégsem hagyhatom ki
a múltat – különösképpen azért, mert mindez itt kezdődött, ebben a
városban.
1939-ben – mintegy 80 évvel ezelőtt – Szabadkán magyar énekeskönyv
jelent meg református keresztyének számára,1 mely jelentős hatást gyakorolt a
jelenlegi magyarországi református énekeskönyv megszületésére is. Szerkesztője, Árokháty Béla,2 egy európai színvonalú, sokoldalú egyházzenész volt.
Árokháty vetette fel először a genfi zsoltárdallamok eredeti, 16. századi
alakjainak helyreállítását, valamint a reformáció elfeledett és elhagyott
dallamkincsének újrafelfedezését. Törekvéseit legelőször itt, az első világháború után Magyarországtól elszakított területen – a Jugoszláv Királyság
területén önállósult református egyházban – tudta megvalósítani.

1

2

Énekeskönyv református keresztyének számára. A Jugoszláv Királyság
Református Keresztyén Egyház kiadása, Subotica 1939.
Árokháty Béla (1890–1942) lelkész, egyházzenész. Filozófia, latin és
német egyetemi tanulmányokat követően a budapesti Teológián, valamint
Zeneakadémián orgona és zeneszerzés tanulmányokat folytatott, utóbbit
többek közt Kodály Zoltánnál. 1923 és 1925 között Edinburgh-ba kapott
ösztöndíjat. Sokirányú képzettsége ellenére hazatérve „csupán” vallásoktató
lelkészként helyezkedett el és ez mellett folytatta két évtizedes, igen
sokoldalú zenei munkásságát. Korál kamarakórust és zenekart alapított a
régi protestáns egyházzene megismertetésére, ennek egyszerűbb darabjaiból
kottakiadási sorozatot indított Szentek kórusa címmel. Az európai
orgonareform elveit követve számos hangszert tervezett, mindezek mellett
foglalkozott a gyülekezeti éneklés és az énekeskönyv kérdéseivel is. 52 éves
korában, 1942 tavaszán hirtelen jött betegségben hunyt el. Fekete Károly,
Orgonáink szerepének újragondolója, in: Zsoltár X (2003), 18, https://
silver.drk.hu/zsoltar/, lehívás: 2019.09.28.
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Miért volt szükség e reformra? Mert a reformáció öröksége 1806 után,
a racionalizmus és a felvilágosodás hatására feledésbe merült. A korábbi
énekeskönyv 362 régi énekéből 311-et elhagytak, a megmaradt 51 tételhez
pedig 202 új énekszöveget társítva egy teljesen más énekeskönyv jött létre.3
Mintegy 130 évvel később Árokháty új utat választott: szerkesztésében
elhagyott 161 ritkábban használt éneket, valamint bevett 161 reformáció
korabeli magyar, illetve nemzetközi keresztény énekkincstárból származó
éneket. Az ún. „jugoszláviai énekeskönyv” 1939-ben jelent meg Szabadkán.
Az énekeskönyv megjelenése jó visszhangot váltott ki Magyarországon.
Ravasz László és Révész Imre püspökök javaslatára Árokhátyt bízták meg
az anyaországi énekeskönyv megújításával is, azonban korai halála miatt
ez a feladat utódjára, Csomasz Tóth Kálmánra hárult. Csomasz Tóth
Kálmán 1943-ban elkezdte a régi énekek korabeli források alapján történő
lexikális feldolgozását.4 Munkáját bő egy év múlva megszakította a második
világháború. A front miatt el kellett hagyja szolgálati helyét és másfél évig
kényszerűségből a bajorországi Coburgban szolgált lelkészként és egyházzenészként.5 1946-ban, visszatérésekor folytatta a megkezdett munkát, ám
lakása leégett, könyvtára nagy része odaveszett, a munkát igen rossz körülmények között tudta csak tovább végezni. Az idő sürgetett, már látszottak a
szovjet típusú politikai átalakulás jelei, melyek a nyugattól való elzárkózást
és az egyház lehető legteljesebb visszaszorítását – iskolák, egyházi vagyonok,
intézmények 1948-as államosítását – célozták és eredményezték.
Az 1948-as énekeskönyv ebben a helyzetben egyrészt túl későn, másrészt túl korán jött. Énekanyagát tekintve rendkívül merész lépés volt,
hogy a reformáció törzsanyagát – több mint 100 éneket – próbálta viszszaplántálni, valamint az európai reformáció koráljainak egy jelentős (ám
3

4

5

Az ún. Benedek-énekeskönyvról van szó, melyet Benedek Mihály püspök
adatott ki 1806-ban.
Erre alapozva készült el másfél évtizeddel később a ma is forrásértékű
monográfia. Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Régi
Magyar Dallamok Tára, I., Budapest 1958; átdolgozott, új kiadása két
kötetben: Ferenczi Ilona (szerk.), A XVI. század magyar dallamai. Régi
Magyar Dallamok Tára, I., I–II., Budapest 2017.
Az életrajzi adatok Csomasz Tóth Kálmánnak a Ráday Levéltárban
található személyes hagyatékából származnak (C/222, felső fiók).
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magyar reformátusoknál mindeddig ismeretlen) részét emelte be az új
énekeskönyvbe. Utóbbi sikeresnek mondható, előbbi azonban azért sem
járhatott átütő sikerrel, mert a régi magyar dallamok helyes alakjának
megtalálását a hiteles korabeli források hiánya, a meglévők hibás volta igen
megnehezítette, ráadásul a régies szövegek is nagy ellenállást váltottak ki.
Ezzel egy időben – 1948 folyamán – zajlott az iskolák államosítása, ami
a kántortanítói állások megszűnését jelentette. De fokozatosan mindenhol
megszűntek a hittanórák – ahol a felnövekvő generációnak az új énekeket
meg lehetett volna tanítani.
A nehéz történelmi-egyházi helyzet ellenére az 1948-as énekeskönyv
merészen szakított a racionalista múlttal, amikor a 124 régi reformációs
ének, valamint a 92 régi és újabb, idegen eredetű dicséret felvételével a
dicséretanyagot 60%-ban megújította. Bátor lépés és nagy feladat volt az
új énekeskönyv megjelentetése és bevezetése, melyet a politikai helyzet
méginkább csak nehezített. Az énekeskönyv megjelent, az arra épülő liturgiai reform azonban Ravasz László püspöki székből történő, politikai
hátterű eltávolítása következtében elmaradt, így az 1948-as énekeskönyv
liturgiai tételei – Kyrie, Sanctus, Agnus, Gloria Patri – liturgiai funkció
nélkül, ma is kihasználatlanul állnak az énekeskönyv lapjain.
A második világháború után 3 évvel elkészült gyűjtemény a század
második felében más egyházak számára is irányadóvá vált. Mindez látható
a testvéregyházak későbbi énekeskönyveiben is.6
Hetvenéves énekeskönyvünk megújítását sokan, sokféle igénnyel és
reménnyel várják. Egyesek teljesen új tartalmú gyűjteményt szeretnének
kezükbe venni. Mások az értékek megmaradását féltve inkább azt kívánják,
hogy maradjon minden változatlanul. Csomasz Tóth Kálmán már 1964-ben
kijelentette, hogy egy énekeskönyv élettartama ideális esetben 30–50 év.
Tovább életben tartani „az élő holttestté válásának veszélyével jár.”7

6

7

A hit hangjai, Magyar Baptista Egyház 1960, Evangélikus énekeskönyv,
Budapest 1982; Éneklő Egyház. Római Katolikus Népénektár liturgikus
énekkel és imádságokkal, Budapest 1985.
Kézirat cím nélkül, 1964.03.05-i keltezéssel, Csomasz Tóth hagyatékából
(Ráday Archívum C/222), idézve itt: Zsoltár, X (2003), 67, https://silver.
drk.hu/zsoltar/, lehívás: 2020.07.18.
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2. Az énekeskönyv megújításának kezdetei
1990-ig szóba se jöhetett az énekeskönyv megújításának a gondolata.
1995-ben, a beinduló egyházzenei munka folytán Ó és Új címmel egy
füzet jelent meg. Bár a Második Református Világtalálkozó alkalmából
sietve napvilágott látott új énekeskönyv nem helyettesíthette a régit,
mégis támpontokat szolgáltatott a Kárpát-medence térségében az erdélyi
és kárpátaljai gyülekezetek lehetséges megújulási folyamataihoz.
A Magyar Református Egyház Zsinata 2009-ben határozta el az akkor
már több mint 60 éves énekeskönyv megújítását. A megalakított bizottságban a négy anyaországi egyházkerületen kívül a határon túli egyháztestek is
képviseleti lehetőséget kaptak. 2015-ben az Énekeskönyvi Bizottság – a liturgia és az énekeskönyv egységét demonstrálva, valamint a két terület egymásra
utaltságát felismerve – a már 2007-ben megalakult Liturgiai Bizottsággal
formailag is egyesült. A kettős-egy bizottság püspök-elnöke Fekete Károly
debreceni püspök, titkára Bódiss Tamás országos egyházzenei vezető lett.
3. Az új énekeskönyv
Elsődleges célunk az anyaországban és Felvidéken (Szlovákia) használt
énekeskönyv és liturgia megújítása. Mindezt abban a reményben tesszük,
hogy ez hosszabb távon Kárpát-medencei, illetve még szélesebb körű
egységet eredményezhet a magyar reformátusok között.
Helyi szokásokat, hagyományokat, kegyességi típust tekintve sokféle
gyülekezeti közösségben élünk, s erre az új énekeskönyv összeállításánál is
figyelemmel kell lenni. A vidéki gyülekezetek még ma is erősen őrzik a régi
énekeskönyv dallamait és azok lassú, kiegyenlített éneklésmódját. Leginkább a fiatalabb városi gyülekezetek fogadták be az 1948-ban visszahozott
régi reformációs dicséreteket. Sok gyülekezetben kedvelik az „ébredési”
énekanyagot, egyes helyeken szinte kizárólagosan ezeket éneklik. A fiatalos, modern hangot előtérbe helyező gyülekezetekben istentiszteleten
is gyakran használnak énekeskönyvön kívüli énekeket, a fiatalok körében
ugyanakkor a reformáció korához köthető régi, gazdagabb liturgiai világ
iránti érdeklődés is tapasztalható.
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Arra törekszünk, hogy az új énekeskönyv őrizze meg a magyar reformátusság évszázados énekkincsét, de vegye figyelembe a liturgiai tradíciók
mellett az „egyháziasodó divatzenék” térhódítását is.
Mai énekeskönyvünk anyagának nagy része a Heidelbergi Kátét követő
szerkezetben helyezkedik el. Noha ez a teológiai-hitvallási alapelv helyes, a
gyakorlatban nem vált be. A teológiai-hitvallási helyett a liturgikus-funkcionális szempontokra ezért most nagyobb hangsúly kerül.
A megújítás során a mostani énekanyag 80%-ának megtartása mellett
az énekek számának bővülése a cél. A régi-új tartalmat teljesen új beosztásban, új szerkezetben (az énekeket átszámozva) tervezzük megvalósítani,
mely látásunk szerint az énekek szélesebb körű felhasználását, tudatosabb,
irányítottabb énekválasztást, az értékek jobb megőrzését segítheti. Az
énekeskönyv megújítása természetesen együtt jár a modern nyomdai és
digitális technika alkalmazásával, gyakorlati kérdések átgondolásával,
dallamok és szövegek átvizsgálásával, az énekanyag stiláris és műfaji kiszélesítésével. Az énekeskönyv szerkesztése összefonódik az istentiszteleti
liturgia megújításával – ezért a tematikai és hitvallási felépítés helyett a mai
európai gyakorlatot és saját régi hagyományunkat egyaránt figyelembe vevő
liturgikus-funkcionális szempontú, ugyanakkor „értékalapú” elrendezést
részesítjük előnyben. Az új számrendszer a francia nyelvű reformátusoktól
átvett elv alapján lehetőséget ad arra, hogy az énekanyag bővíthető legyen
és későbbi bővítés során az újonnan bekerülő énekek a megfelelő fejezet
végére, számozás tekintetében szabadon maradt helyekre kerülhessenek.
Tervünk szerint az énekek beosztásának egyik fő jellemzője, hogy a genfi
zsoltárok után külön részben zsoltárparafrázisok következnek. 201-től kezdődnek az istentiszteletre szánt, állandó funkciójú énekek. Itt, szeretnénk
a régi reformációs énekek nagy részének állandó helyet biztosítani, majd
következnek az egyházi év és ünnepek énekei, a napszaki (reggeli-esti) és
hétközi fejezettel zárva.
Az énekeskönyv második részében található énekek – a német Evangelisches Gesangbuchhoz hasonlóan – csak részben istentiszteleti jellegűek,
helyüket inkább egyéni, családi és bibliaórai használatban találhatják meg.
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4. Az új énekeskönyv felépítése
ZSOLTÁROK
Genfi zsoltárok (1–150)
Zsoltárdicséretek (151–196)
DICSÉRETEK
Istentisztelet
Kezdőénekek (201–214)
Főénekek (221–252)
Könyörgések, fohászkodások (261–269)
Záróénekek (281–301)
Hitünk alapjai
A Szentírás (311–315)
A hitvallás (321–326)
Az imádság (331–334)
A keresztség (341–347)
Az úrvacsora (351–364)
Az egyházi év
Advent – Jézus Krisztus eljövetele (371–396)
Karácsony – Jézus Krisztus születése (401–423)
Óév, újév – Jézus Krisztus a kezdet és a vég (431–440)
Epifánia ideje – Jézus Krisztus messiási küldetése (441–455)
Böjt – Jézus Krisztus szenvedése és halála (461–477)
Nagyhét – Jézus Krisztus szenvedése és halála (481–499)
Húsvét – Jézus Krisztus feltámadása (501–521)
Mennybemenetel – Jézus Krisztus megdicsőülése (531–536)
Pünkösd – A Szentlélek eljövetele (541–554)
Szentháromság ideje – Keresztyén élet a Szentlélek erőterében (561–570)
Anyaszentegyház, reformáció (581–591)
Keresztyén reménység – Jézus Krisztus visszajövetele (601–630)
Egyéb ünnepek énekei (636–638) – Himnusz, Szózat, Magyar ének
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Napi énekek
Reggel (641–658)
Napközben, asztali áldások (661–667)
Este (671–695)
BIBLIAKÖRI ÉNEKEK
Könyörgés, bűnbánat (701–721)
Bizalom Istenben (731–770)
Hitvallás, hála (781–800)
Keresztyén élet (811–824)
Áldás (831–836)

5. Próbafüzet
Lélekkel és értelemmel címen 2018 februárjában 92 új éneket tartalmazó
füzet jelent meg. A közel száz éneket tartalmazó gyűjteményben már
kirajzolódnak az alapvető énekcsoportok. Megfigyelhető az ünnepekhez,
ünnepkörökhöz vagy az istentisztelet elemeihez kapcsolódó beosztás,
ám a füzet fő célja, hogy az új énekek már most használatba kerüljenek
istentiszteleteken és bibliaórákon.
Különleges, új fejezet az utolsó énekcsoport, mely az Ifjú egyház címet
kapta. A francia reformátusok legújabb énekeskönyvéből vett megnevezés
nemcsak azokra az énekekre utal, amelyeket az ifjúsági kategóriába sorolunk.
Tágabb értelemben ezek a törzsanyagtól stílusukban és/vagy témájukban
eltérő énekek: középkori hangulatú reggeli ének, népi köszöntő, ír áldás,
spirituálé stb. Az énekeskönyv nem válik ezzel ifjúsági gyűjteménnyé, de
tartalmaznia kell e repertoár legfontosabb, saját stílusában legértékesebb
és széles körben használt darabjait. „Nem az elsőrendű kérdés, hogy minek
van és minek nincs helye, hanem inkább az, hogy minek hol van a helye?”
– állapítottuk meg már az alapelvek során.
Az új értékek, új énekek beemelése mellett a régi megőrzésére is törekszünk: Zsoltári énekek felirattal hét, a reformáció évszázadában keletkezett
ének sorakozik egymás mellett. Ezek jobbára magyar dallamok, de kivételként szerepel itt az Evangelisches Gesangbuchból is ismert Wohl denen,
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die da wandeln. A zsoltárparafrázis nálunk a genfi zsoltárokkal egyidős, a
reformációban gyökerező énekörökség.
Az énekgyűjtemény közreadásával párhuzamosan dolgozunk azon,
hogy hangszeres énekkíséreteket, kórusletéteket, különösen a második
rész énekeihez pedig a gitárkísérethez is használható akkordos kidolgozást
is közöljünk. Egy partnerprogram keretén belül ingyenesen adjuk oda az
énekfüzetet rendszeres használatot vállaló gyülekezeteknek. Egyre bővül
a partnergyülekezetek köre a 10 ezer példányban kinyomtatott füzet szétosztásával.
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DAS NEUE GESANGBUCH DER REFORMIERTEN KIRCHE
IN UNGARN
Tamás Bódiss (Budapest/Ungarn)

1. Rückblick
In meinem Beitrag geht es um ein Gesangbuch der Zukunft, aber auch
der Vergangenheit – weil alles an diesem Tagungsort 1939 begonnen
hat. Vor fast 80 Jahren erschien an dieser Stelle ein Gesangbuch, dessen
großer Einfluss auch noch heute in Ungarn spürbar ist.1 Sein Herausgeber
war Béla Árokháty (1890–1942), ein vielseitiger Kirchenmusiker mit
europäischer Qualifikation.2
Árokháty war der Erste, der eine Rückkehr zu den Genfer Psalmen
aufgrund der Neuentdeckung des reformatorischen Melodieschatzes vorgeschlagen hat. Die originalen Melodien wurden im Laufe der Jahrhunderte
verändert bzw. sind in Vergessenheit geraten. Árokhátys Ziele wurden zum
1

2

Énekeskönyv református keresztyének számára. A Jugoszláv Királyság
Református Keresztyén Egyház kiadása [Gesangbuch für reformierte
Christen, herausgegeben von der Reformierten Kirche aus dem Königreich
Jugoslawien], Subotica 1939.
Nach dem Studium der Philosophie, Latein, Deutsch und Theologie an
der Theologischen Akademie in Budapest studierte Árokháty Orgelspiel
und Komposition (bei Zoltán Kodály u. a.) an der Musikalischen
Hochschule Budapest sowie zwischen 1923 und 1925 Theologie und
Musik in Edinburgh. Trotz seiner vielfältigen Ausbildung war er „nur”
einfacher Religionslehrer von Beruf. Neben diesem Beruf arbeitete er als
Kirchenmusiker: Er gründete einen Kammerchor und ein Orchester, um
die alte protestantische Kirchenmusik kennenzulernen. Unter Árokháty
ist auch eine Notenreihe mit einfacheren Stücken der Reformationszeit
Szentek kórusa – Der Chor der Heiligen erschienen. Er hat zahlreiche
Orgeln unter Berücksichtigung der Prinzipien der europäischen
Orgelreform entworfen. Daneben beschäftigte er sich auch mit Fragen
des Gemeindesingens und des Kirchengesangbuches. Mit 52 Jahren ist
er 1942 gestorben. Károly Fekete, Orgonáink szerepének újragondolója
[Der die Rolle unserer Orgeln neu konzipierte], in: Zsoltár. Zeitschrift
der Arbeitsgruppe der Reformierten Kirchenmusikern X (2003), S. 18,
https://silver.drk.hu/zsoltar/ (Zugriff: 28.09.2019).
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ersten Mal hier in der Reformierten Kirche im jugoslawischen Königreich
verwirklicht.
Warum war diese Reform unbedingt nötig? Schlicht gesagt, weil nach
1806 – unter dem Einfluss der Aufklärung und des Rationalismus – eine
große Zahl (150+371 Lieder des alten Gesangbuches, also insgesamt 311
Gesänge) entfernt worden ist und dadurch auch zahlreiche Lieder der Reformation, die vergessen worden sind. Der Verlust wurde durch 202 neue
Liedtexte ersetzt.3 Ungefähr 130 Jahre später versuchte Árokháty einen
neuen Weg einzuschlagen: Er hat 161 wenig verwendete Lieder weggelassen und 161 Lieder aus dem Zeitalter der ungarischen Reformation und
dem internationalen christlichen Liedgut inkludiert. Das „jugoslawische”
Gesangbuch wurde 1939 herausgegeben.
Das Erscheinen dieses Gesangbuchs wurde in Ungarn günstig aufgenommen. Auf Anraten von Bischof László Ravasz und Imre Révész erhielt
Árokháty nun den Auftrag, das Gesangbuch der Ungarischen Reformierten
Kirche zu erneuern. Nach dem frühen Tod von Árokháty übernahm diese
Aufgabe Kálmán Csomasz Tóth. Er begann mit der lexikalischen Verarbeitung der alten Lieder auf der Grundlage der Urquellen.4 Der Zweite
Weltkrieg hat aber die Vollendung dieser Arbeit nach nur einem Jahr unterbrochen. Wegen der herannahenden Front musste Csomasz Tóth seinen
Dienstort verlassen und lebte anderthalb Jahre im bayerischen Coburg.5
Nach seiner Rückkehr 1946 setzte er seine Arbeit fort – allerdings unter
extrem problematischen Arbeitsumständen. Ein Großteil seiner Bibliothek
war verbrannt. Gleichzeitig verschärfte sich eine politisch ungünstige Lage.
3

4

5

Das war das Liederbuch, das vom Bischof Mihály Benedek bearbeitet und
1806 veröffentlicht wurde.
Siehe dazu die ausführliche Monographie Die ungarischen Melodien
des 16. Jahrhunderts von Csomasz Tóth aus dem Jahr 1958. Eine Folge
der weiteren Forschung: A XVI. század magyar dallamai. Régi Magyar
Dallamok Tára, I. [Ungarische Melodien des 16. Jahrhunderts. Sammlung
alter Ungarischer Melodien I], Budapest 1958; Neue überarbeitete
Ausgabe: Red. von Ilona Ferenczi, Budapest 2017.
Die biographischen Dateien stammen aus seinen persönlichen Briefen, die
sich in der Ráday Bibliothek in Budapest befinden. Ráday Archiv C/222,
1d, oberes Fach.

■

Das neue Gesangbuch der Reformierten Kirche in Ungarn

■ 185 ■

Die Zeit drängte. Zeichen für die sowjetischen politischen Änderungen
waren: Isolierung vom Westen, Unterdrückung der kirchlichen Tätigkeiten
und Verstaatlichung der kirchlichen Schulen, Institutionen und Vermögen
nach 1948.
Unter diesen Bedingungen wurde das Gesangbuch 1948 – einerseits
zu spät, andererseits aber viel zu früh – veröffentlicht. Ein mutiger Schritt
von Csomasz Tóth war die Wiederaufnahme von mehr als 100 Stammliedern aus der Reformationszeit in das Gesangbuch. Damit hat er einen
besonderen Teil des Choralschatzes der europäischen Reformation – auch
solche Lieder, die in der Ungarischen Reformierten Kirche noch unbekannt
waren – gerettet. Da die alten Melodien nicht zugänglich waren – es gab
damals nämlich fast keine originalen und authentischen Quellen – waren
die Bemühungen von Csomasz Tóth nicht immer erfolgreich. In seiner Zeit
wurden die aktuellen Lieder oft auf falsche Melodien gesungen, dazu kamen
die altmodischen Liedtexte, die in den Gemeinden Unwillen auslösten.
Zur selben Zeit – im Jahr 1948 – wurden die kirchlichen Schulen
verstaatlicht. Das bedeutete gleichzeitig den Abbau der Lehrer- und Kantorenposten. Der Religionsunterricht in den Schulen wurde auch aufgelöst, und die junge Generation hatte keine Möglichkeit mehr, kirchliche
Gesänge zu erlernen.
Trotz dieser problematischen Situation hat das Gesangbuch 1948
couragiert mit der Vergangenheit abgeschlossen, als 60 % der Lobgesänge
erneuert und stattdessen 124 alte reformatorische Lieder und 92 alte und
neuere ausländische Gesängen aufgenommen wurden. Es war ein äußerst
mutiger Schritt und ein großer Auftrag, 1949 das neue Gesangbuch zu
veröffentlichen und einzuführen. Allerdings konnte die auf das Gesangbuch aufbauende Liturgie-Reform nicht im Buch aufgenommen werden,
nachdem Bischof László Ravasz aus politischen Gründen von seinem
Bischofsamt entfernt worden war. Deswegen spielen die liturgischen Teile
des Gesangbuches von 1948 – Kyrie, Sanctus, Agnus, Gloria Patri – kaum
mehr eine Rolle, sie stehen bloß funktionslos im Gesangbuch.
Die drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herausgegebene Sammlung
des Gesangbuches war auch für andere Kirchen in der zweiten Hälfte des
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20. Jahrhunderts richtungsweisend. Dies wird in den später veröffentlichten
Gesangbüchern der anderen ungarischen Kirchen offensichtlich.6
Die Erneuerung unseres 70-jährigen Gesangbuches eröffnete für viele
neue Erwartungen und Hoffnungen. Manche wünschten eine ganz neue
Sammlung mit einem völlig neuen Inhalt, andere wollten alles unverändert
behalten, um die Werte bewahren zu können. Kálmán Csomasz Tóth erklärte
bereits 1964, dass die Lebensdauer eines Gesangbuches im Idealfall 30–50
Jahre betrage. Dies solle akzeptiert werden und die Lebensdauer nicht artifiziell verlängert werden, damit „ein lebendiges Wesen eine Leiche wird”.7
2. Anfang der Erneuerung des Gesangbuches
Bis 1990 konnte man nicht an eine Erneuerung unseres Gesangbuches
denken. 1995, als sich die Kirchenmusikarbeit straffer organisierte, wurde
ein Heft mit dem Titel Ó és Új [Altes und Neues] veröffentlicht. Zum
zweiten Welttreffen der ungarischen Reformierten wurde das Gesangbuch
der reformierten Kirchen in der Welt in Eile fertiggestellt. In Ungarn
konnte dieses neue Buch das alte zwar nicht ersetzen, aber in manchen
Teilen des Karpatenbeckens (Siebenbürgen, Transkarpatien) wurde es als
Möglichkeit des Fortschritts empfunden.
Die Synode der Reformierten Kirche in Ungarn beschloss bereits 2009,
das mehr als 60 Jahre alte Gesangbuch zu erneuern. Eine Kommission wurde
ins Leben gerufen, deren Aufgaben sich Mitarbeiter der vier ungarischen
Kirchenkreise des heutigen Ungarns sowie Mitglieder der Kirchenkreise
der anderen reformierten Kirchen im Karpatenbecken teilten. 2015 haben
sich die Gesangbuch-Kommission und die seit 2007 existierende Liturgische Kommission vereinigt, nicht zuletzt um durch diesen Schritt die
6

7

A hit hangjai [Die Glaubensstimme], Ungarische Baptistenkirche 1960,
Evangélikus énekeskönyv [Evangelisch-Lutherisches Gesangbuch], Budapest
1982; Éneklő Egyház [Singende Kirche]. Römisch-Katholisches Gesangbuch
mit liturgischen Gesängen und Gebeten, Budapest 1985.
Manuskript ohne Titel aus dem Nachlass von Kálmán Csomasz Tóth mit
dem Datum 05.03.1964 (Ráday Archiv C/222), in: Zsoltár. Zeitschrift der
Arbeitsgruppe der Reformierten Kirchenmusikern X (2003), S. 67 f.
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Einheit von Liturgie und Gesangbuch und die gleichzeitige Abhängigkeit
dieser beiden Bereiche voneinander zu demonstrieren. Der Vorsitzende der
neuen Kommission ist der Debrecener Bischof Károly Fekete, der Sekretär
Landeskirchenmusikdirektor Tamás Bódiss.
3. Das neue Gesangbuch
Unser Ziel ist die Erneuerung des Gesangbuches und der Liturgie von
1948, die vor allem in Ungarn und in der Slowakei verwendet werden.
Wir handeln in der Hoffnung, dass diese Erneuerung eine Einheit von
Liturgie und Gesangbuch nicht nur im Karpatenbecken, sondern auch
weltweit unter den ungarischen Reformierten verwirklichen wird.
Wir müssen auch die Möglichkeiten und Bräuche in unseren Gemeinden
berücksichtigen. Die Landesgemeinden bewahren noch heute die Melodien
des alten Gesangbuches und ihre langsame, ausgeglichene Vortragsweise.
Am ehesten akzeptierten die neueren Stadtgemeinden die alten reformatorischen Lieder. In vielen Gemeinden sind „geistlich-charismatische Lieder”
sehr populär, und es gibt auch Gemeinden, in denen nur diese verwendet
werden. In den Gemeinden, in denen die jungen, modernen Melodien beliebt sind, werden ebenso andere Lieder gesungen, die nicht im Gesangbuch
zu finden sind; die heutige Jugend interessiert sich aber auch für das alte,
reichere liturgische Liedgut, das sich auf die Reformation bezieht.
Wir streben danach, dass das neue Gesangbuch den jahrhundertealten
Liedschatz der ungarischen Reformierten bewahrt. Neben den liturgischen
Traditionen wird gleichzeitig ein Akzent auf die Verbreitung der „neuen
kirchlichen Musikmode” auf dem Weg der Sakralisierung gesetzt.
Ein größerer Teil des Liedmaterials unseres neuen Gesangbuches ist
nach dem Heidelberger Katechismus strukturiert. Obwohl dieses Prinzip
theologisch richtig ist, funktioniert es in der Praxis nicht, deswegen sollte
mehr Gewicht auf die liturgisch-funktionalen Standpunkte gelegt werden.
Mit der Erneuerung haben wir uns das Ziel gesetzt, 80 % des aktuellen
Liedmaterials zu bewahren und gleichzeitig die Anzahl der Lieder zu erhöhen. Der alte-neue Inhalt wird in einer neuen Abfolge erscheinen, die
Lieder erhalten eine neue Nummerierung. Dies alles kann zur umfassen-
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deren Verwendung der Lieder, einer bewussten Liedauswahl und letztlich
auch zur besseren Bewahrung der Werte helfen. Die Erneuerung des Gesangbuchs enthält natürlich sämtliche modernen digitalen Anwendungen
in neuester Drucktechnik, die eine Reflexion zu praktischen Fragen, die
Durchsicht von Melodien und Texten sowie die stilistische Verbreitung
des Liedmaterials ermöglichen. Die Bearbeitung geht Hand in Hand
mit der Erneuerung der Gottesdienstliturgie; deshalb folgen wir einer
liturgisch-funktionalen und dennoch wertorientierten Systematisierung,
die sowohl die heutige europäische Praxis als auch unsere alten Traditionen
berücksichtigt; gleichzeitig verlassen wir den thematischen und aus dem
Glaubensbekenntnis kommenden Aufbau. Das neue Nummerierungssystem ermöglicht – nach dem Prinzip der französischen Reformierten – eine
Erweiterung des Liedmaterials und die Einfügung neuer Lieder am Ende
des entsprechenden Kapitels oder an freien Plätzen ohne Nummerierung.
Unserem Plan folgend ist eine der Haupteigenschaften der Liedzuteilung, dass einige Psalmengesänge in einem besonderen Teil des Buches den
Genfer Psalmen nachfolgen. Mit der Nummer 201 beginnen die üblichen
Funktionslieder für den Gottesdienst. Für alte reformatorische Lieder
gibt es im Buch einen bestimmten, feststehenden liturgischen Ort. Ab der
Nummer 301 sind die Lieder für das Kirchenjahr und für die kirchlichen
Feste zu finden, danach folgt das Kapitel „Lieder des Tageskreises und des
Wochenkreises”.
Im zweiten Teil des Gesangbuches – ähnlich wie im Evangelischen
Gesangbuch in Deutschland – gibt es Lieder, die nur teilweise für den
Gottesdienst vorgesehen sind. Sie sind vielmehr für den Alltag im Leben,
den Familienkreis oder für die Bibelstunden bestimmt.
4. Aufbau des neuen Gesangbuches
1–150 GENFER PSALMEN
151–200 ANDERE PSALMENGESÄNGE
201–300 ZUM GOTTESDIENST
Einleitungslieder
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301–630

631–700
701–900

ab 900
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Coram Deo (Wort Gottes, Bußgebet, Schuldbekenntnis,
Vergebung)
Anrufung vor der Predigt
Glaubensbekenntnis
Taufe, Konfirmation
Abendmahl
Gebet, Vaterunser
Segen, Schlusslieder, Doxologie
LIEDER ZU KIRCHLICHEN FESTEN UND FESTZEITEN
Advent – Weihnachten – Neujahr – Epiphanias – Fastenzeit –
Palmsonntag – Karwoche – Ostern – Himmelfahrt – Pfingsten
– Trinitatis – Allgemeine Sonntagsgesänge – Reformation –
Hoffnung auf das Reich Gottes
LIEDER DES TAGESKREISES
LIEDER DES CHRISTLICHEN LEBENS
u. a. Lobgesänge – Buße – Vertrauen – Leben und Handeln
Die junge Kirche
ZUSÄTZLICHER TEIL – u. a. „Länderteil”

5. Probeheft
Im Februar dieses Jahres wurde das Probeheft mit 92 neuen Liedern unter
dem Titel Lélekkel és értelemmel [Mit Geist und Verstand] veröffentlicht.
In dieser Sammlung mit fast 100 Liedern sind schon die Konturen der
neuen Liedgruppierungen zu entdecken. Obwohl es Anknüpfungen an
die Feste und Festkreise oder an Elemente der Gottesdienstliturgie gibt,
bleibt das wesentliche Ziel des Heftes, dass die Gesänge in den Gottesdiensten und Bibelstunden verwendet werden können.
Das letzte Kapitel erscheint im Kontext ein bisschen merkwürdig, aber
auf jeden Fall ganz neu zu sein, indem sein Titel „Die junge Kirche” lautet. Er
stammt aus dem neuesten Gesangbuch der französischen Reformierten. Es
sind hier nicht nur Lieder für die Jugend gemeint. Das Gemeinsame dieser
Lieder ist, dass sie das Kernmaterial stilistisch und thematisch erweitern. Es
gibt hier Morgenlieder in mittelalterlicher Atmosphäre, Volksgrußlieder,
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das Irische Segenslied, Spirituals. Obwohl unser Gesangbuch explizit nicht
als Jugendliedsammlung konzipiert ist, soll es dennoch die wichtigsten, in
diesem Stil wertvollsten und in breiteren Kreisen verwendeten Stücke dieses
Repertoires enthalten. Als Grundkonzept entwickelte sich Folgendes: Die
wichtigste Frage besteht nicht darin, ob ein Lied einen Platz in diesem Buch
hat oder nicht, sondern darin, wo das jeweilige Lied seinen Platz findet?
Neben den neuen Werten und dem Einbau neuer Lieder bemühen wir
uns, das Alte auch zu bewahren. Unter der Überschrift Psalmengesänge
finden sich sieben Lieder aus dem Jahrhundert der Reformation. Meist
handelt es sich um ungarische Melodien, mit Ausnahme des Liedes „Wohl
denen, die da wandeln”, das aus dem Evangelischen Gesangbuch bekannt
ist. Die Psalmengesänge bei uns sind ein Erbe der Reformation, genauso
wie der Genfer Psalter.
Das Hauptziel der neuen Sammlung besteht darin, die neuen Gesänge
in den Gottesdiensten und Bibelstunden verfügbar zu machen. Parallel zur
Bekanntgabe der Liedersammlung bearbeiten wir instrumentale Liedbegleitungen und mehrstimmige Chorbearbeitungen. Außerdem entwickeln wir
zu den Liedern des zweiten Teils Akkordbegleitungen, die auch für Gitarre
verwendbar sind. Im Rahmen eines Partnerprogramms vergeben wir die
Liederhefte kostenlos an die Gemeinden, die regelmäßig daraus singen. Bis
jetzt wurden 10.000 Hefte gedruckt, und der Kreis der Partnergemeinden
wird immer größer.
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KÁNTORKÉPESÍTÉS ÉS KÁNTORI (ÉNEKVEZÉRI)
SZOLGÁLAT A PARTIUMI TÉRSÉGBEN A KÉT
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Orosz Otília Valéria (Nagyvárad/Románia)

1. A református énekvezéri szolgálat történeti előzményei
A reformációt követő időszakban egészen a XIX. századig a kántori
szolgálatot a kollégiumi kántorok, illetve „cantus praeses”-ek1 látták el.
A zenei írásbeliség fejlődése, a református kollégiumokban folyó énekzenetanítás színvonalának emelése, valamint a többszólamú éneklésre való
kísérletek a XVIII. században Maróthy György (1715–1737) debreceni
matematika- és zenetanár nevéhez fűződnek. Az ő tevékenységével szinte
egyidőben, 1742-ben Szatmáron Bardoc Pált hívták meg oktatónak, aki
„új tanrendszert és tantervet terjesztett a tanács elé és behozta az iskolába
a harmóniás éneklést, mely addig e tanodában ismeretlen vala.”2 Bardocról
mindössze annyit adat maradt fenn, hogy 1745 őszén Szászvárosra került
a parókiára. Minden bizonnyal valamelyik erdélyi kollégiumban tanult,
zenei ismereteit pedig külföldi tanulmányúton sajátította el.
A debreceni és a sárospataki kollégiumok a wittenbergi és a strassburgi,
majd később a heidelbergi iskolák hatására próbálták kifejleszteni oktatási
rendszerüket. Azok a tanítók, akik itt szereztek képesítést, később a szatmári,
bihari és zilahi körzetekben helyezkedtek el kántori és tanítói munkakörben.
A magyar iskolák még a XVIII. században is a humanizmus és a reformáció
XVI. századi hatásait tükrözték. A református iskolák tananyagában a zene
az elemi énekkészség, a naponkénti istentiszteleti könyörgések (precesek),
valamint a vasárnapi istentiszteletek énekeinek elsajátítására szorítkozott.
A hangszerek használatára és a többszólamú éneklés tiltására vonatkozó
határozatok az éneklés hanyatlását, vontatott voltát eredményezték.3
1
2

3

Énekvezérek
Bartók Gábor, A szatmári és németii református egyházak és iskolák
történetei, In: Sárospataki Füzetek, 1860, 323.
Csomasz Tóth Kálmán, Maróthy György és a kollégiumi zene, Budapest
1978, 15–16.
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2. A kántortanítói szolgálat kezdetei
A kántortanítói munkakör szorosan összefonódott a tanítóképző intézetek megalapításával. Mivel a hangszeroktatás csak pedagógusképző
iskolákban létezett (kezdetben még ott sem), a református tanítóképzők
a diákságot egyházzenei – kántori – képzésben is részesítették. Nem
minden településnek volt arra lehetősége, hogy két személyt (tanítót és
kántort) fizessen. Mivel a települések református iskoláinak tevékenysége
az illető templomhoz kapcsolódott, a kántortanítói gyakorlat a napi rendszerességgel végzett reggeli áhítatokra, a vasárnapi iskolára és a különböző
egyházi ünnepekre való felkészülésre is kiterjedt.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezetei 1918-ig a
Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartoztak, Debrecen központtal
(1. kép). A mai nagykárolyi, zilahi és szilágysomlyói egyházmegyék gyülekezeteinek egy része pedig Erdély kerülethez tartozott. Ebből az következett,
hogy a Tiszántúli Egyházkerület gyülekezetei a debreceni énekeskönyvet
használták (2. kép), az Erdély kerülethez tartozók pedig a kolozsvári, azaz
erdélyi énekeskönyvet (3. kép).
A tanítóképzők felállításával korszerű oktatási formát nyert a kántorok
képzése. Említésre méltóak az aradi, a dévai, a kolozsvári, a nagyenyedi, a
székelyudvarhelyi és a székelykeresztúri tanítóképző intézetek. 1870-ben
Máramarosszigeten és Zilahon nyitottak magyar tannyelvű állami tanítóképzőt, 1873-ban Aradon, 1893-ban Temesváron, 1903-ban Szatmáron.
1905-ban Nagyváradon református tanítóképzőt alapítottak.
Kolozsváron 1853-ban református tanítóképző létesült, amelyet öt évvel
később, 1858-ban az egyházkerület áthelyezett Nagyenyedre (4. kép).4 Az
első világháború befejezéséig nemcsak a felekezeti, hanem az állami tanítóképzőkben is rendszeres és színvonalas zenei oktatás zajlott. Aradon Zoltai
Mátyás, Déván Sándor Domokos, Hoós János, Szabó Endre, Kolozsváron
Boér Gergely, Zsigmond Ferenc, Sarudy Ottó, Nagyenyeden Borsay Samu,
Veress Gábor, Szabó Géza, Nagy Ferenc, Tóth Endre, Székelykeresztúron
4

Benkő András, Református kántorképzés Erdélyben a két világháború
között, in: Magyar Egyházzene III/3 (1995/1996), 312.
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Sándor Domokos, Horváth Gyula volt a zenetanár, Székelyudvarhelyen
egy évig Veress Gábor, majd Kiss Árpádné Seprődi Anna és Boérné Seprődi Ilona tanítottak zenét.5 A századforduló első éveiben a Szatmárnémeti
Református Főgimnáziumban tanított Saja Sándor ének-zenetanár, akinek
a nevéhez több kiadvány, énekgyűjtemény is fűződik.6
Az első világháború után a nyugati egyházkerülethez a következő egyházmegyék tartoztak: Nagybánya, Szatmár, Nagykároly, Érmellék, Bihar,
Szilágysomlyó, Arad és Temesvár. Utóbbi kettő magába foglalta a történelmi
Bánság területét. A partiumi kántortanítók főleg a debreceni, szatmári,
nagyváradi, aradi és temesvári, valamint a nagyenyedi tanítóképzőkben
tanultak.
3. Kántortanítói szolgálat a két világháború között
A kántortanítók képesítéséről, a kántortanítói szolgálat kötelezettségeiről
és az állásbetöltések nehézségeiről az 1927-ben alapított Reformátusok
Lapja hasábjain nyerünk betekintést. Itt gyakran találunk álláshirdetéseket, a legtöbb esetben kántortanítói állást hirdettek meg.
Néhány álláshirdetés 1929-ből:
„Lemondás folytán megüresedett a síteri református kántortanítói
állás.7
Javadalom: 16 kataszteri hold föld, ebből 4 hold kaszáló.
A kántorságért jár 8 kataszteri hold föld, mely kisajátítható.
A község erdejéből 2 illeték fa. Lakás, kert. A kerület által megállapított kántori stóla. Évi javadalom: 8000 lej. Kötelesség: a
presbitérium által rábízott osztályok tanítása, az összes kántori

5

6
7

Benkő András, Kántorképzésünkről, in: Művelődés, L/4 (1997), 29. http://
rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/tavasz/6.pdf, lehívás:
2018.08.27. Kovách Géza, A magyar tannyelvű oktatásról, valamint a
felekezeti iskolákról Arad megyében, in: Harangszó IV/18 (1993), 5.
Református Zenei Kalendárium, Kolozsvár 2018, 39.
Reformátusok Lapja, 1929. február 9., 74.
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teendő elvégzése, énekkar vezetése, lelkész mindenkori szükségelt helyettesítése, a belmissziói munkában való segédkezés és az
egyházi jegyzői munkák elvégzése.”
„A szatmári egyház pályázatot hirdet a minisztérium által engedélyezett új tanítói állásra.8 Kötelesség: az iskolaszék által kijelölendő
osztályok tanítása, az ipariskolában vallás- és énektanítás, a belmissziói
és egyházépítő munkában segédkezés. Javadalom tekintetében az
iskolaszéki elnök ad felvilágosítást.”
„Pályázat Hegyközpályiban, üresedésben lévő orgonista kántortanítói állásra.9 Javadalom: 1200 lej 40 bani készpénz, 8 kataszteri
hold, 1000 négyszögöl szántó és kaszáló legeltetési joggal, melynek
adóját az egyház fizeti, 6 kataszteri hold agrárföld, melynek adóját a
haszonélvező fizeti. 16 hl búza váltságárában 9310 lej, 16 köbméter
fa beszállítva, minden iskolába járó tanköteles után 15 liter búza
és 15 lej tandíj, szülők által fizetve, 1400 négyszögöl szántó a
beltelekben. Lakás melléképülettel, kerttel. Stóla az egyházkerület
megállapítása szerint. 3300 lej ideiglenes drágasági segély. Kötelesség:
I–VII. osztály osztatlan vegyes iskola növendékeinek tanterv szerinti
tanítása (növendékek száma 54), kántori teendők elvégzése, lelkész
akadályoztatása esetén és kánonikus órákon szószéki szolgálat, vasárnapi iskola vezetésében és minden belmissziói munkában lelkésznek
segédkezés. Egyházi jegyzőség, egyházi énekkar tanítása és vezetése.”
„A nagybányai egyházmegyében lévő vetési református egyház
pályázatot hirdet a lemondás útján megüresedett orgonista-kántori
állásra.10 Javadalom: 3 szobából, konyhából, kamarából, előszobából álló lakás, 641 négyszögöl házikert, marhaistálló, sertésól,

8
9
10

Reformátusok Lapja, 1929. február 16., 85.
Uo., 85.
Reformátusok Lapja, 1929. február 23., 97–98.
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terményraktárból álló melléképületek. 10 m. hold szántóföld, a
házikert közelében 1 és fél hold szántóföld, faváltság címén 1000 lej
készpénz negyedévi részletekben, az úrbéresek legelőjében 4 darab
felnőtt marhára legeltetési jog, épületek tisztántartására évi 250
lej átalány. Temetési stóla az egyházkerület megállapítása szerint.
A javadalmazás utáni adókat az orgonista kántor fizeti. Kötelesség:
az összes orgonista kántori teendők elvégzése úgy a templomban,
mint a temetéseknél. Lelkész akadályoztatása vagy betegsége esetén
ennek helyettesítése a templomban és az állami iskolában a vallás
tanításánál. Vasárnapi iskola vezetése, minden belmissziói munkában
lelkésznek való segédkezés. Az állami iskolákban heti 2 óra énektanítás. Egyházi énekkar tanítása és vezetése. Egyházi jegyzőség és az
ezzel járó kötelességek teljesítése. Pályázhatnak nyugalmazott vagy
állás nélkül maradt, katonai kötelezettséget végzett férfitanítók.
Próba orgonázás és éneklés megkívántatik.”

A szatmárgörbedi református leányegyház 1933-ban pályázatot hirdetett
előkönyörgő kántortanítói állásra. A kötelességek a következőek voltak: a
mindennapi iskola I–VII. osztályában az állami tanterv szerint tanítani,
kántori teendőket ellátni, istentiszteleti szolgálat: vasár- és ünnepnapokon délelőtt prédikációval, délután és hétköznapokon bibliaolvasással és
könyörgésekkel; ezenkívül egyházi jegyzőség végzése, gondnoki számadás
elkészítése, az egyház anyagi ügyeinek gondozása; vasárnapi iskola és
énekkar vezetése, a belmisszió minden intézményének megszervezése és
vezetése. Csak katonaviselt férfitanítók pályázhattak.11
Érdekesség a köröstárkányi helyettes kántortanítói állás hirdetéséből:
„Férfitanító hiányában nőtanító is alkalmaztatik, ebben az esetben 2 köböl
tengerit át kell engednie a helyettes kántornak”. A tanítónők nem minden
esetben végeztek kántori szolgálatot.

11

Uo., 271.
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1929-ben összesen 48 kántortanítói állást hirdettek meg.12 Az állások
a következőképpen oszlottak meg:
–
–
–
–
–
–

orgonista kántortanítói állás
helyettes kántortanítói állás (katonasághoz való bevonulás miatt)
előkönyörgő (lévita) kántortanítói állás
másodtanítói állás
kisegítő tanítói állás
kisebb tanítói állás (alsóbb osztályoknak)

Az előkönyörgő (lévita) tanítónak a lelkészi, kántori és tanítói munkát
egyaránt el kellett végeznie, kivéve az úrvacsoraosztást.13
A 48 álláshirdetésből 15-öt hirdettek meg az év első felében. A fent
említett hirdetésekből kitűnik, hogy a javadalmazás egyházközségenként
nagyon változó volt. Az egyházi földekből származó bevételek (termény
vagy pénz) egy része a kántortanítóé volt, a földeket a hívek munkálták
meg. A járandóság része volt a tisztességes szolgálati lakás és hozzá tartozó
kert és a melléképületek, ahol állattartásra is lehetőség adódott. Minden
gyermek után a kántortanító kapott egy bizonyos mennyiségű terményt,
illetve pénzt vagy egy ölőcsirkét. A havi pénzjövedelem változó volt, évi
8000–60000 lejig, melyből 15000 lej volt a kántori jövedelem. Külön stóla
járt a temetésekért. A kántortanítónak házhoz vitték a felvágott téli tűzifát.
A kántortanító kötelességei a következők voltak:

12

13

1929-ben megüresedett kántortanítói, másodtanítói és lévita kántortanítói
állások: Síter, Szatmár, Hegyközpályi, Vetés, Székelyhíd, Tamásváralja,
Egri, Nagyszalonta, Feketegyarmat, Szalacs, Kiskolcs, Avasújváros, Amac,
Érkörtvélyes, Tóti, Kőszegremete, Géres, Kaplony, Krasznaszentmiklós,
Sebes, Biharpüspöki, Adorján, Kügypuszta, Szamosdob, Királydaróc, KólyNagykágya, Hegyközszentmiklós, Bors, Halmi, Belényesújlak, Bályok,
Biharfélegyháza, Amac, Dobra, Mezőtelegd, Micske, Kispereg, Albis,
Csengerbagos, Szatmárgörbed, Éradony, Ágya (összesen 43).
Reformátusok Lapja, 1931. július 26., 386–387.
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– a felekezeti iskola I–VII. (többnyire összevont) osztályainak tanrend
szerinti tanítása (átlag 50–60 gyermek)
– az állami iskolában vallás- és énektanítás, heti 2 órában
– kántori teendők végzése
– gyülekezeti énekkar szervezése és vezetése
– vasárnapi iskola vezetése
– mindennemű egyházépítő munkában való segédkezés
– egyházi jegyzőség
– lelkész vagy tanítótársa távollétében az ő helyettesítésük, akár szószéki
szolgálattal is
– a helyettes férfitanítónak kötelessége volt a kántor helyettesítése

Az állásra román nyelvvizsgával rendelkező tanítókat vártak, a legtöbb
esetben kimondottan csak férfitanítókat.
A mintegy 300 gyülekezetből egyetlen év leforgása alatt 48-ban, gyakorlatilag az egyházkerület 16%-ában történt megüresedés: lemondás,
katonasághoz való bevonulás, repatriálás, illetve más okok miatt.
1929. augusztus 19-én a Reformátusok Lapjá ban Kósa Károly ottományi
kántortanító Problémák címmel jegyzi a lemondások, üresedések valódi
okait, amelyek véleménye szerint az aktuális oktatási törvény gyengeségei,
illetve az ebből adódó problémák. A cikk írója elsőként a tanítók javadalmazásának problémájára tér ki. Azt szorgalmazza, hogy ez az egyházközség
feladata maradjon, a felügyelet pedig a tanügyé. Nem tartja helyénvalónak,
hogy a presbitérium ellenőrizze a tanítókat, arra hivatkozván, hogy az
iskolaügy minden felekezetnek a belügye.
A második oknak a tanítók nagyon eltérő bérezését nevezi meg. Hangsúlyozza: nem igazságos, hogy ebben a kérdésben is a presbitériumok döntsenek és ne létezzen egy egységesen alkalmazott szabály. Az iskolán kívüli
munka legalább annyi, mint az iskolai és még hozzátartozik a kántorság is.
Harmadik oknak a kántortanítói szolgálat lekicsinylését, a tanítótestület
teljes hiányát látja. A megoldáshoz felhívja a figyelmet a készülő tanügyi
törvényre, melyben reméli, hogy az egyházi tanítóknak legalább annyi joguk
lesz, mint az állami tanítóknak.
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Az említett lap 1930. január 4-i számában, válaszképpen egy korábbi
írásra, az „ideiglenes tanító” státuszára világít rá egy magát meg nem nevező
tanító. Leírása szerint 58 „ideiglenes tanító” nevében foglal állást egy akkor
frissen megjelent miniszteri rendelet kapcsán. Nevezett rendelet kötelezi
mindazon tanítókat, akik 1926. szeptember 1-ig nem töltöttek le három
szolgálati évet valamelyik iskolában, hogy véglegesítő vizsgát tegyenek
Nagyenyeden, ellenkező esetben csak „ideiglenes tanító” státusban maradhatnak, és amennyiben ezt a vizsgát három év múlva sem sikerül letenni,
elveszítik diplomájukat. Az „ideiglenes tanítók” vallás, neveléstan, román
nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem (egyetemes és
hazai), földrajz és természettudomány tantárgyakból voltak kötelesek
vizsgát tenni.
Az 1925-ben készült iskolatörvény szerint a tanítóképzők 7 osztályossá
alakultak át. Négy elemi után az első tanítóképzőbe lépett a növendék. A 7.
osztály elvégzése után, 3 év ideiglenes működést követően jelentkezhetett
véglegesítő vizsgára. A cikk írója arra hivatkozik, hogy egy már megszerzett jogot egy későbbi rendelet sem semmisíthet meg. Ezért akik korábban
végezték el a tanítóképzőt, azokra nem vonatkozhat ez a rendelet, csupán
azokra, aki 1926 után végeztek. A cikk tanúsága szerint az „ideiglenes
tanítók” ennek a visszás helyzetnek az orvoslására egy memorandumot
küldtek a minisztériumba. A cikk írója megjegyzi, hogy „a hihetetlenül
kevés fizetés, ok nélküli zaklatások eredményezik, hogy hivatalos lapunk
hasábjain hónapokig a kivándorlás által megüresedett tanítói állások hirdetései olvashatóak, a tanítás és a létminimum megszerzésében kifáradt agy
kénytelen az új elhelyezkedés lehetőségeit is mérlegelni”.14
A tanító hivatása címmel Kósa Károly jelentetett meg egy írást a Reformátusok Lapja 1930. szeptember 6-i számában, melyben részletesen
taglalja mindazokat az elvárásokat, melyeknek egy tanító meg kellett, hogy
feleljen:15

14
15

Reformátusok Lapja, 1930. január 4., 4–5.
Reformátusok Lapja, 1930. szeptember 6., 451–452.
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„Tanítson 50-80 gyermeket 2-5, néha 7 osztállyal, egy ennek a célnak
meg nem felelő teremben, megfeleljen az egyházi céloknak: teljesítse
lelkiismeretének kívánságait is, eleget tegyen az állam által előírt
követelményeknek, szolgáljon három, sőt négy úrnak. Tartsa szem
előtt az egyházközség szegénységét, ne követelje, amire az iskolában
szükség van, de eredményt azonban mutasson fel. Jó viszonyban
legyen a nagyobb adófizetőkkel, a szegényekkel, mindenki előtt
hajoljon meg, mert ő csak egy falusi tanító. Szervezzen énekkart,
azt tanítsa, bennük a lelkesedést megtartsa. Műkedvelői előadásokat
rendezzen, szülői értekezleteket tartson, vasárnapi iskolát vezessen, szövetségi gyűlések megtartásában közreműködjék s minden
belmissziói ügyben a lelkészt segítse, kántor legyen. Gazdakörök,
szövetkezetek ügyeit szervezze, vezesse. Községi hivatalt viseljen, és
mindenféle falusi intézményben és egyesületben aktív részt vegyen,
politikai téren irányító legyen, mindenütt és mindenben, mindenkor
népének szolgálatára álljon. Ezeken kívül próbáljon megélni, gondolkozzék rajta, hogy miből fogja családját eltartani, gazdaságára
ügyeljen, mert abból él és törje a fejét, hogy öregkorára hova menjen,
mert helyette nyíltan fiatalabbat óhajtanak, kinek kevesebbet kell
fizetni. Önművelődését sem hanyagolhatja el, olvasnia, tanulnia
állandóan szükséges. Próbáljon meg csak egyet is elhanyagolni!
A tör vény heti 30 órát ír elő a működésre, az iskolán kívüli munkát
is beleszámítva. A valóságban mindennap 7-től 8-ig istentisztelet,
8-tól délután 5-ig iskola. Délután 1-től 2-ig, illetve 5-től 7-ig irodai
munkák, levelezés, naplóírás, dolgozat javítása stb. Este felváltva
énekkar, ifjúsági egyesület, műkedvelő társulat, olvasókör, gazdakör
10-11-ig. Vasárnap kétszer istentisztelet, vasárnapi iskola, egy gyűlés
feltétlenül, nőszövetségi gyűlés, vallásos est. Ha az egyházi és állami
törvények azon rendelkezését, mely szerint 30 órán túl minden óra
megfizetendő, megkövetelnék a tanítók, a falusi tanító meg tudna
élni a fizetéséből. Az elmondottak után feltehetjük a kérdést: Megfelelhet-e a mai tanító a hivatásának?”
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Az 1931-es évben 18, az 1932-es évben 11 kántortanítói állás hirdetését
találjuk. A csökkenő tendencia arra enged következtetni, hogy fokozatosan
sikerült betölteni az állásokat.16
Az 1933. július 10-én megjelent Reformátusok Lapja 241. oldalán
tájékoztatót olvashatunk a nagyenyedi református tanítóképző intézetbe
való felvételi vizsgáról. Ennek értelmében kizáró jelleggel bírt a jelentkező
orvosi igazolása arról, hogy kielégítő az éneklési képessége, valamint a zenei
hallása. A jó zenei hallásra vonatkozó bizonyítványt az illető egyházközség
kántorával kellett kiállíttatni.17 A tanítóképzőt elvégző diákoknak a kántori
minősítés megszerzéséhez vallásból, magyar nyelv és irodalomból, egyházi
énekekből és összhangzattanból kellett vizsgázniuk.
1934-ben a református tanárokat és tanítókat kötelezte az állam a román nyelvvizsga letételére. Mivel a vizsga előtt semmilyen anyagot nem
bocsátottak a tanítók rendelkezésére, várható volt, hogy a tanítóképző
román nyelv és irodalom anyagából fognak vizsgázni. A Reformátusok
16

17

1930-ban meghirdetett kántortanítói állások: Domahida, Síter, Egri,
Kaplony, Pósalaka, Szamosdob, Mezőbaj, Tamásváralja, Adorján,
Szatmárgörbed, Kisnyégerfalva, Nagyszalonta, Dobrácsapáti, Kisbábony,
Kügypuszta, Szászcsávás, Szilágyszolnok, Kisszántó, Bélzerénd, Ágya,
Szalacs, Hegyközújlak (22 állás).
1931-ben meghirdetett kántortanítói állások: Paptamási, Kakszentmiklós,
Királydaróc, Gálospetri, Bélzerénd, Hegyközcsatár, Egri, Hirip, Micske,
Hegyközpályi, Tóti, Mezőtelegd, Értarcsa, Lugos, Feketegyarmat,
Máramarossziget, Pósalaka, Bihardiószeg.
1932-ben: Ant, Hegyközszentmiklós, Hegyközújlak, Belényesújlak,
Erdőgyarak, Kügypuszta, Nagyzerénd, Óvári, Szamosdob, Egri, Értarcsa.
1933-ban: Hegyközszentmiklós, Egri, Hegyközújlak, Pankota, Micske,
Értarcsa, Vadász, Monospetri, Szatmárgörbed, Nagyzerind, Csokaly, Géres,
Atya, Bályok, Kaplony, Nyüved.
1934-ben: Nyüved, Patóháza, Csokaly, Micske, Piskolt, Magyarkéc,
Vadász, Hegyközszentmiklós, Értarcsa, Pósalaka, Bors, Géres,
Belényesújlak, Köröstárkány, Körösjánosfalva, Nagyzerénd, Hegyközújlak,
Kőszegremete.
1935-ben: Kispereg, Hegyközszentmiklós, Domahida, Asszonyvására,
Géres, Ágya, Kügypuszta, Értarcsa, Máramarossziget, Olaszi, Köröstárkány,
Vetés.
Reformátusok Lapja, 1933. július 10., 242–243.

■

Kántorképesítés és kántori (énekvezéri) szolgálat a partiumi térségben...

■ 201 ■

Lapja 1934. december 10-i számában keserűen számol be arról, hogy a
vizsgára jelentkezett tanárok és tanítók csekély hányada ment át sikeresen
a nyelvvizsgán. Ennek következtében a visszavetett tanítók már csak az I-II.
osztályokban taníthattak, szeptember 1-től pedig eltávolíttattak a tanítástól.
Ez a rendelet méltán váltott ki felháborodást, mivel a református iskolák
tanítóit az egyház alkalmazta és fizette, állásuk és elbocsátásuk felől is csak
az egyház hivatott dönteni. Az egyház és az iskola autonómiáját figyelmen
kívül hagyó rendelet már az egyházi iskolák és a kántortanítói szolgálat
megszűnésének előszele volt.
4. Kántortanítók vallomásai
Veres-Kovács Attila néhai nagyvárad-olaszi, korábban fugyivásárhelyi lelkipásztor 1990 tavaszán készített interjút Elekes Károlyné nyugalmazott
kántortanítóval, aki a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumban végzett
1928-ban.18 A tanítónő kiemelte Veress Gábor népdalgyűjtő, zenetudós, az egyházi korálkönyv (5. kép) szerzőjének szigorúságát, mellyel
megkövetelte a magas szintű énekkultúrát. Legfontosabb tantárgyak a
pedagógia, a lélektan és a módszertan voltak. Párhuzamosan történt a
tanító- és a kántorképzés az intézetben. A vallásoktatáshoz Makkai Sándor
konfirmációi tankönyvét kellett megtanulniuk, valamint a vallástörténetet és a bibliaismeretet is nagyon szigorúan megkövetelték. 1928-ban a
tanítóképző leánytagozata átköltözött Székelyudvarhelyre avégett, hogy
megőrizze az állam kisajátításától ottani épületét (6. kép).
A tanítói szolgálattal kapcsolatban megemlítette, hogy egy faluban
a tanító nemcsak oktató, hanem népnevelő is volt. Orvos híján férjével,
aki szintén tanító volt, a beteg gyermekek ellátásáról is gondoskodtak.
Egészségügyi könyveket is tanulmányoztak, hogy szükség esetén segíteni
tudjanak. A tanítás mellett a kántori teendőket is elvégezték, vasárnap,
ünnepnapokon és bűnbánati heteken, amikor a gyermekeket is vitték az
istentiszteletre. Négyszólamú dalárdát vezettek. Minden vasárnap délután
vallásos ünnepélyt rendeztek, amely táncmulatsággal végződött. A felnőt18

Harangszó, gyülekezeti lap, I/3 (1990), 5–7.
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tek művelésére megszervezték a gazdakört, a nőegyletben kézimunkakört
vezettek. Az iskolai ünnepségeken, tombolán eladott kézimunkákból épült
fel a parókia körüli kerítés Bályokon.
1948-ban, az államosítást követően a felekezeti tanítóknak be kellett
illeszkedniük az új rendszerbe, ellenkező esetben vállalniuk kellett a kiköltöztetést. Véleménye szerint az egyháznak fel kellene vállalnia mind a
vallásoktatást, mind a kulturális nevelő munkát a nép érdekében.
A Harangszó 1990-es szeptemberi számában Fodor Lajos, sándorhomoki
lelkész özv. Tóth Jenőné Balogh Ilonával készített interjúját közli, aki 1932ben került Sándorhomokra, Boros Jenő lelkipásztor meghívására.19 Egy
férfitanító után fenntartásokkal fogadta a presbitérium, de egy év múlva
véglegesítették. Balogh Ilona a tanításon kívül férfidalárdát is vezetett 17
éven keresztül. Szolgálatáról egy saját versében így vallott: „De sok gyereknek fogtam meg a kezét, / Vezettem őket harmincöt éven át, / Nemes, szép
hivatás tanítónak lenni, / emberpalántát emberré nevelni.”
1940-ig sok nehézséggel küzdöttek az egyházi tanítók, Balogh Ilona
elmondása szerint. Az 1940–44 közötti időszak csodás lehetőségeket,
konferenciák, találkozók alkalmait is hozta. A háborút követően a munkát
folytatni kellett, de már megváltozott körülmények között. Felső tagozaton
magyar nyelv és irodalom tanításával bízták meg, de nem nézték jó szemmel
vallásos lelkülete, baráti köre miatt. A politikai átalakulás, a kollektivizálás
éveiben nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznie. 1967-ben ment
nyugdíjba. A felnövekvő tanító nemzedéknek azt tanácsolta: felelősen lássák
el feladatukat, használják ki az adott lehetőségeket, a magyar iskolákban
neveljenek jó ifjúságot.
Mihályi Zoltánné Bereczki Ilona tanítónő, Mihályi Zoltán volt szalacsi,
majd érmihályfalvi református lelkipásztor felesége Volt egyszer egy iskola…
címmel közölt írást a Harangszó című gyülekezeti lapban, 1991 szeptemberében.20 Meghatóan és őszintén emlékezik vissza az egykori nagyváradi
tanítóképzőre, mely az 1910-es években működött, majd megszűnt és
néhányan a (római katolikus) orsolyita rendház intézetében végezték el
19
20

Harangszó, 1990. szeptember 23., 3.
Harangszó, 1991. szeptember 8., 3.
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tanulmányaikat az 1920-as évektől kezdődően. Az akkori orsolyita intézet
tehát elsősorban anyanyelvi tanítókat képzett anyanyelvi iskolák számára.
Abban az időben csak a felekezeti iskolákban lehetett anyanyelven tanulni.
A nagyfokú tanítóhiány következtében a királyhágómelléki egyházkerület
egy rendeletet bocsátott ki, melynek értelmében az a tanuló, aki vállalja,
hogy tíz évet tanít valamelyik református iskolában, tízezer lej segélyt
kap tanulmányai folytatására. Ennek eredményeképpen az 1929/1930-as
tanévben közel negyven tanulót vettek fel. A diákok fele már a következő
tanévben kirostálódott. A katolikus lányoknak a rendi apácák és missziós
nővérek tartották a hitoktatást. A református növendékeknek Varga Gedeon
vallástanár-lelkész tartott vallásos nevelést. Tanított vallástant, bibliaismeretet, egyháztörténelmet, vallástanítást és egyházi zenét. Énekkaruk is
volt, megismerték a vasárnapi iskola vezetését, bibliakörön vettek részt, és
a belmissziói munkában segédkeztek. Aki igényelte, a vallástani képesítés
mellett kántori oklevelet is szerezhetett. Mivel az iskola nyilvánossági jog
nélkül működött, félévenként román bizottság előtt kellett vizsgát tenniük. Ez nagy próba volt minden egyes alkalommal, míg 1931-ben maguk a
növendékek kérvényezték a nyilvánossági jogot Nicolae Iorga akkori kormányfőnél. Az iskola teljes nyilvánossági jogának elnyerése után megszűnt
a vizsgakötelesség. 1933-ban húsz növendék végzett az orsolyita rendház
tanítóképzőjében, közülük tíz református vallású volt.
5. Zárszó
1948 után megszűntek a felekezeti iskolák. A kántortanítónak választania kellett az egyházi és az iskolai szolgálat között. A tanítók többé
nem végezhettek kántori szolgálatot. Áldott emlékezetű, nyugdíjas
kántortanítók sok helyen segítették a fiatalokat zenei oktatásukban.
A templomi kántori szolgálatot ettől kezdve olyan személyek vállalták és
látták el, akik magánszorgalomból vagy hallás után tanultak meg orgonálni. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben úgynevezett
egyházmegyei kántori képesítést adtak azoknak a jelentkezőknek, akik
felkészültek egyházi énekből, gyülekezeti orgonajátékból, heidelbergi
kátéból, bibliaismeretből, statútumból (Kánon, egyházi jogszabályok).
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Ez a képesítés csak félnormás alkalmazásra jogosította fel a kántorokat.
Egyházkerületi kántorvizsgát Kolozsváron tartottak olyan esetben, ha
többen jelentkeztek vizsgára. A kolozsvári kántorvizsga anyaga a kolozsvári énekeskönyv és a Borsay Samu-féle korálkönyv (7. kép) volt, valamint
a bibliai tárgyak és a statútum.21
A kommunizmus éveiben a kórustevékenység is elsorvadt. Ahol volt
képzett kántor, ott gyülekezeti énekkar is működött, de inkább csak a nagy
gyülekezetekben. A kórusok tevékenysége az 1989-es fordulatot követően
újult meg, és azóta is felfelé ível. Ma már százon felül van a gyülekezeti
énekkarok száma egyházkerületünkben, ahol közel 300 anyaegyház van.
A kántorképzés 2005-ben indult, háromhetes nyári tanfolyam formájában
és a magyarországi tanfolyamok tanmenete szerint működik, évente kb. 2025 hallgatóval. A tanfolyam a Zsinat által elfogadott és 2006-ban bevezetett
1996-os Magyar Református Énekeskönyv és Korálkönyv anyagát tanítja.

21

Almási István, Az erdélyi és királyhágómelléki református egyházzene
helyzete, in: Magyar Egyházzene VI/4 (1998/1999), 480.
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KÉPEK / ABBILDUNGEN

1. Partium térképe / Partium, Landkarte

■

■

2. A 90. zsoltár a debreceni énekeskönyvben / Der 90. Psalm
im Debreziner Gesangbuch

■

■

3. A 90. zsoltár a kolozsvári énekeskönyvben / Der 90. Psalm
im Gesangbuch aus Siebenbürgen

■

■

4. A református tanítóképző nagyenyedi épülete /
Das Gebäude der reformierten Kantorlehrerschule
in Straßburg am Mieresch

■

■

5. Orgonakíséret a Veress Gábor-féle Református
chorálkönyvből, harmadik kiadás, Kolozsvár 1971 /
Satz aus dem reformierten Choralbuch, herausgegeben
von Gábor Veress, dritte Auflage, Klausenburg 1971

■

■

6. A székelyudvarhelyi református tanítónőképző belső udvara az 1930-as évek elején / Innenhof der
Kantorlehrerinnenschule in Odorhellen in den 1930er
Jahren

■

■

7. A Borsay Samu-féle Choralkönyv, címlap és kíséret, Kolozsvár 1929 / Titelblatt und Satz aus dem Choralbuch
von Samu Borsay, dritte und völlig überarbeitete Auflage,
Klausenburg 1929
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KANTORENAUSBILDUNG UND VORSÄNGERDIENST
IN DER REGION PARTIUM WÄHREND
DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
Otília Valéria Orosz (Oradea/Rumänien)

1. Die historischen Hintergründe des Dienstes als Kantor
(Chorleiter) in den ungarischen reformierten Gemeinden
In der Zeit nach der Reformation bis zum 19. Jahrhundert wurde der
Kantorendienst in den ungarischen Gemeinden von den Kantoren eines
Kollegiums bzw. von den „cantus praeses”1 durchgeführt. Die Entwicklung der musikalischen Schriftlichkeit, die Erhöhung des Niveaus von
Gesangs- und Musikunterricht in den reformierten Kollegien und die
Versuche der Einführung mehrstimmiger Gesänge im 18. Jahrhundert
stehen im engen Zusammenhang mit dem Namen des Mathematik- und
Musiklehrers aus Debrezin György Maróthy (1715–1737). Fast gleichzeitig während seiner Tätigkeit wurde 1742 Pál Bardócz in Sathmar als
Lehrer eingestellt, der „ein neues Unterrichtssystem und Curriculum
dem Magistrat vorgelegen hatte und in die Schule den Gesang mit Harmonien eingeführt hatte, was bisher in dieser Institution unbekannt
war.”2 Über Bardócz ist nur so viel überliefert, dass er im Herbst 1745
als Pfarrer nach Broos kam. Er soll in einem siebenbürgischen Kollegium
ausgebildet worden sein, seine musikalischen Kenntnisse hat er während
ausländischer Studienreisen erlernt.
Die Kollegien von Debrezin und Patak am Bodrog versuchten ihre
Unterrichtssysteme nach den Schulen von Wittenberg und Straßburg auszurichten, später beeinflusste auch die Heidelberger Schule ihre Konzepte.

1
2

Chorleiter.
Gábor Bartók, A szatmári és németii református egyházak és iskolák
történetei [Geschichten der reformierten Kirchen und Schulen von
Sathmar und Nemeti], in: Sárospataki Füzetek [Sárospatak-Hefte]
1860, S. 323.
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Mehrere Lehrer, die hier ausgebildet wurden, haben ihr Dienst als Kantor
und Musiklehrer in den Regionen Kreis Sathmar, Bihor und Sălaj erfüllt.
Die ungarischen Schulen spiegelten auch im 18. Jahrhundert die
Auswirkungen des Humanismus und der Reformation. Die Musik wurde
im Lehrplan der reformierten Schulen nur als elementare Fertigkeit zum
Singen in Form von täglichen Bitten in den Gottesdiensten und Gesängen
der Sonntagsgottesdienste unterrichtet. Die Beschlüsse hinsichtlich der
Verwendung von Instrumenten und des Erlernens mehrstimmiger Gesänge
haben den Niedergang des Singens verursacht.3
2. Die Anfänge des Dienstes als Kantorlehrer
Der Dienst als Kantorlehrer hängt eng mit der Gründung der Institutionen für Lehrerausbildung zusammen. Weil die Instrumentalmusikerziehung nur in den pädagogischen Schulen stattgefunden hat (dort nicht
zu Beginn), haben die reformierten pädagogischen Schulen ihre Schüler
auch für den kirchlichen Dienst (als Kantoren) vorbereitet. Nicht alle
Ortschaften konnten sich die Anstellung eines Lehrers und eines Kantors
leisten. Die Tätigkeit der reformierten Schulen stand in enger Verbindung
mit der Kirche, deswegen gehörten zum Alltag die Morgenandachten, darüber hinaus war die Organisation der Sonntagsschule (Religionsstunde)
und die Vorbereitung der Kirchenfeste Aufgabe des Kantors.
Die Gemeinden des westlichen Kirchendistrikts gehörten bis 1918 zum
Kirchendistrikt jenseits der Theiß mit Sitz in Debrezin (Abb. 1).
Ein Teil der Gemeinden der heutigen Diözesen in Großkarol, aus Zillenmarkt und Schomlenmarkt, gehörten zum Siebenbürgischen Kirchendistrikt. Daraus folgt, dass die Gemeinden des Kirchendistrikts jenseits der
Theiß das Liederbuch aus Debrezin gebrauchten (Abb. 2), die Gemeinden
des Siebenbürgischen Kirchendistrikts aber das Liederbuch aus Siebenbürgen (Klausenburg, Abb. 3).

3

Kálmán Csomasz Tóth, Maróthy György és a kollégiumi zene. [György
Maróthy und die Musik der Kollegien], Budapest 1978, S. 15 f.
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der westliche Kirchendistrikt von
Rumänien mit folgenden Diözesen gegründet: Frauenbach, Sathmar, Großkarol, Érmellék, Bihor, Schomlenmarkt, Arad und Temeswar. Die letzten
beiden Diözesen umfassen die Gemeinden des historischen Banates. Die
Kantorlehrer in der Region Partium haben meist in den pädagogischen
Schulen in Debrezin, Sathmar, Großwardein, Arad, Temeswar4 oder Straßburg am Mieresch gelernt.
Mit der Gründung der Institutionen für Lehrerausbildung hat die Ausbildung der Kantoren eine moderne Form erhalten. 1870 wurden staatliche
pädagogische Schulen in Maramureschsigeth und Zillenmarkt errichtet,
1903 folgten in Sathmar, 1905 in Großwardein reformierte pädagogische
Schulen,5 eine pädagogische Schule mit Ungarisch als Lehrsprache wurde
1873 in Arad und 1893 in Temeswar eröffnet.6
In Klausenburg wurde 1853 eine reformierte pädagogische Schule
errichtet, die fünf Jahre später, 1858, nach Straßburg am Mieresch übersiedelte (Abb. 4).7 Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges entwickelte sich
die Musikerziehung nicht nur in den konfessionellen, sondern auch in den
staatlichen pädagogischen Schulen auf hohem Niveau. Musik wurde von
Mátyás Zoltai in Arad, von Samu Borsay, Gábor Veress, Géza Szabó, Ferenc
Nagy und Endre Tóth in Straßburg am Mieresch sowie von János Hoós in
Temeswar gelehrt.8 Anfang des 20. Jahrhunderts unterrichtete der Musikleh4

5

6

7

8

János Szekernyés, A dalos Gyárudvar [Die singende Fabrikstadt], in:
Temesvár kövei [Die Steine von Temeswar] http://hetiujszo.ro/szekernyesjanos-temesvar-kovei-559/ (Zugriff: 27.08.2018).
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/tavasz/6.pdf
(Zugriff: 27.08.2018).
Géza Kovách, A magyar tannyelvű oktatásról, valamint a felekezeti
iskolákról Arad megyében [Über die ungarischsprachige Bildung und
kirchliche Schulen im Kreis Arad], in: Harangszó [Glockengeläut] IV/18
(26. Sept. 1993), S. 5.
András Benkő, Református kántorképzés Erdélyben a két világháború
között [Reformierte Kantorenausbildung in Siebenbürgen zwischen den
zwei Weltkriegen], in: Magyar Egyházzene [Ungarische Kirchenmusik]
III/3, S. 312.
András Benkő, Kántorképzésünkről [Über unsere Kantorenausbildung],
in: Művelődés [Kunst] L/4 (April 1997), S. 29.
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rer Sándor Saja am Reformierten Gymnasium in Sathmar Musikerziehung.
Er veröffentlichte auch mehrere Publikationen und Liederbücher.9
3. Tätigkeiten als Kantorlehrer in der Zwischenkriegszeit
Über die Ausbildung und Pflichten der Kantoren bzw. über die Schwierigkeiten bei der Anstellung kann man in den kirchlichen Archiven, in
den Protokollen der Gemeindekirchenräte sowie in den Artikeln der
kirchlichen Zeitschrift der Reformierten [Reformátusok Lapja, gegründet
1927] lesen. Die Zeitschrift dokumentiert häufig Stellenanzeigen; in den
meisten Fällen wurden Stellen für Kantorlehrer angekündigt.
Einige Beispiele aus dem Jahr 1929:
„Wegen Rücktritt ist die Stelle als reformierter Kantorlehrer aus
Șișterea vakant geworden.10
Pfründe: 16 Morgen mit Kataster, daraus 4 Morgen von
Wiese. Für die Arbeit als Kantor bekommt man 8 Morgen mit
Kataster, was zu enteignen ist. Aus dem Dorfwald bekommt
man Holz, außerdem eine Wohnung mit Garten im Dorf und
die Stola des Kantors, welche die Bezirksleitung bestimmt hat.
Die Belohnung beträgt pro Jahr 8000 Lei.
Pflichten: die Erziehung derjenigen Klassen, die vom Gemeindekirchenrat bestimmt werden, die Verrichtung aller Aufgaben des Kantors, Chorleiters, die Vertretung des Pfarrers, die
Hilfeleistungen in der inneren Mission und die Erledigung der
Aufgaben des Gemeindenotars.”
„Die Kirche aus Sathmar verkündet laut Ausschreibung einer
neuen vom Ministerium bewilligten Stelle als Lehrer.11 Pflichten:
9

10
11

Református Zenei Kalendárium [Reformierter Musikkalender],
Klausenburg 2018, S. 39.
Reformátusok Lapja, 9. Februar 1929, S. 74.
Siehe ebd., 16. Februar 1929, S. 85.
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die Erziehung der Klassen, die vom Vorstand der Schule bestimmt
wurden, Religions- und Musikunterricht in der Gewerbeschule,
die Hilfeleistungen in der inneren Mission und bei den kirchlichen
Arbeiten. Über den Bezug der Belohnung wird der Leiter des
Vorstands der Schule Bescheid geben.”
„Ausschreibung einer vakanten Stelle als Kantorlehrer mit Organistenkenntnissen in Paleu.12 Pfründe: 1.200 Lei, 40 Bani Bargeld,
8 Morgen mit Kataster, 1.000 Quadratklafter Ackerfeld und Wiese
mit Hutung, deren Gebühr die Kirche bezahlt, 6 Morgen Feld mit
Kataster, dessen Gebühr der Nutznießer bezahlt. 16 hl Weizen oder
in Wechselpreis 9.310 Lei, 16 Kubikmeter geliefertes Holz, für jeden
Schüler 15 Liter Weizen und von den Eltern 15 Lei Lehrgeld bezahlt,
1.400 Quadratklafter Grundstück. Wohnung mit Nebengebäude
und Garten. Stola bestimmt die Bezirksleitung. 3.300 Lei vorläufige
Teuerungshilfe. Pflichten: Unterricht von Schülern der I-VII. Klassen in einer gemischten Schule nach dem Lehrplan (Schüleranzahl
54), die Verrichtung aller Aufgaben des Kantors, die Vertretung des
Pfarrers, Hilfeleistungen bei der Organisation der Sonntagsschule
und in der inneren Mission. Die Erledigung der Aufgaben des Gemeindenotars, die Leitung des Pfarrgemeindechores.”
„Die Kirche aus Vetiș in der Diözese Frauenbach verkündet die
Ausschreibung der nach Rücktritt vakant gebliebenen Stelle als
Kantor mit Organistenkenntnissen.13 Pfründe: eine Wohnung mit
3 Zimmer, Küche, Speisekammer, Vorzimmer, 641 Quadratklafter
Garten und Nebengebäuden: Viehscheune, Schweinestall und
Fruchtlager. 10 Morgen Ackerfeld, in der Nähe des Gartens anderthalb Morgen Ackerfeld, als Wechsel gegen Holz 1.000 Lei Bargeld in
vierteljährlicher Teilzahlung, Hutung von 4 Viehen in der Hutweide
des Zinseners, 250 Lei jährliche Pauschale für die Reinhaltung der
12
13

Siehe ebd., S. 85.
Siehe ebd., 23. Februar 1929, S. 97 f.
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Gebäude. Stola für Beerdigungen bestimmt die Bezirksleitung.
Die Abgaben der Pfründe werden vom Kantor bezahlt. Pflichten:
Verrichtung aller Aufgaben des Kantors und Organisten in der
Kirche und bei Beerdigungen, die Vertretung des Pfarrers in der
Kirche und im Religionsunterricht der Staatlichen Schule im Falle
seiner Verhinderung oder Krankheit. Organisation der Sonntagsschule, Hilfeleistungen in der inneren Mission. Wöchentlich zwei
Stunden Musikunterricht in der Staatlichen Schule. Leitung des
Pfarrgemeindechors. Erledigung der Aufgaben des Gemeindenotars.
Es können sich in Ruhestand getretene oder nach dem Wehrdienst
arbeitslos gebliebenen männliche Lehrer bewerben. Es wird um ein
Choralvorspiel und Singen gebeten.”

Die reformierte Tochterkirche aus Românești kündigte 1933 die Ausschreibung einer Stelle als vorbetender Kantorlehrer an. Die Pflichten
waren wie folgt: Unterricht der Schüler der I–VII. Klassen in der Schule
nach dem staatlichen Lehrplan, die Verrichtung aller Aufgaben des Kantors,
die Durchführung der Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen vormittags
mit Predigt, nachmittags und wochentags mit Bibellesung und Bitten.
Die Erledigung der Aufgaben des Gemeindenotars und Rechenschaft als
Verwalter, daneben Pflege der Finanzen der Kirche. Organisierung der
Sonntagsschule, des Gemeindechors und der inneren Mission. Es konnten
sich männliche Lehrer nach Wehrdienst bewerben.14
Ein interessantes Detail fällt bei der Ausschreibung für die Stelle als
stellvertretender Kantorlehrer in Tărcaia auf: „Mangels männlichen Lehrers
kann auch eine weibliche Lehrerin eingestellt werden. In diesem Fall wird
sie dem stellvertretenden Kantor 2 Eimer Mais übergeben.” Die Lehrerinnen waren nicht in jedem Fall auch für den Kantorendienst vorgesehen.
Im Jahr 1929 waren insgesamt 48 Stellen für Kantorlehrer ausgeschrieben. Die Stellen sahen folgendermaßen aus:

14

Siehe ebd., S. 271.
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Kantorlehrer mit Organistenkenntnissen
stellvertretender Kantorlehrer (wegen Eintritt in den Soldatenstand)
Kantorlehrer mit Vorsängerdienst (Levit)
Supplent
Hilfslehrer
Volksschullehrer

Der Levit sollte gleichermaßen die Tätigkeiten des Pfarrers, Kantors
und Lehrers ausüben, abgesehen von der Herrenmahl-Austeilung.15
Von den 48 Stellenanzeigen wurden 15 in der ersten Hälfte des Jahres
ausgeschrieben. Aus den oben aufgeführten Beispielen kann man sehen, dass
die Pfründe in den verschiedenen Gemeinden sehr unterschiedlich waren.
Ein Teil der Einnahmen aus kirchlichen Feldern (Früchte oder Geld) bekam
der Kantorlehrer, die Felder wurden von den Gläubigen bearbeitet. Zu den
Pfründen gehörte auch eine Dienstwohnung mit Garten und Nebengebäuden, wo man Gelegenheit zur Tierhaltung hatte. Entsprechend der Zahl der
Schüler bekam der Kantorlehrer eine gewisse Menge Früchte sowie Geld
oder Hähnchen. Die monatliche Belohnung war unterschiedlich, von 8.000
bis zu 50.–60.000 Lei pro Jahr, davon 15.000 als Entlohnung des Kantors.
Eine separate Stola erhält er für die Beerdigungen. Für den Kantor wurde
das winterliche aufgeschnittene Brennholz nach Hause geliefert.
Die Pflichte des Kantorlehrers umfassten Folgende:
– Unterricht der Schüler der I–VII. Klassen (meistens Gesamtklassen) in
der Konfessionsschule nach dem staatlichen Lehrplan (durchschnittlich
50–60 Kinder)
– Unterricht von Religion und Musik 2 Stunden wöchentlich in der
Staatlichen Schule
– Verrichtung aller Aufgaben des Kantors
– Leitung des Pfarrgemeindechores
– Organisation der Sonntagsschule

15

Ebd., 26. Juli 1931, S. 386.
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– Hilfeleistungen bei allen kirchlichen Arbeiten
– Aufgaben als Gemeindenotar
– Vertretung des Pfarrers oder des Lehrerkollegen im Falle seiner
Verhinderung oder Krankheit, sogar Kanzeldienst in der Kirche
– vertretende männliche Lehrer waren für die Stellvertretung des Kantors
verpflichtet

Für die ausgeschriebenen Stellen wurden Lehrer, vorwiegend männliche
Lehrer, erwartet, die über ein Diplom in rumänischen Sprachkenntnissen
verfügten.
In den 300 Gemeinden der Diözese gab es im Ablauf eines Jahres 48
vakante Stellen (16 %) wegen Rücktritt, Eintritt in den Soldatenstand,
Rückführung oder anderen Gründen.
Károly Kósa, Kantor in Otomani berichtete am 19. August 1929 in der
Zeitschrift Reformátusok Lapja unter dem Titel Problémák [Probleme]
über die wahren Gründe der Rücktritte und Absagen. Er analysierte drei
Aspekte, die nach seiner Meinung die Schwäche des aktuellen Bildungswesens darstellen und damit die Ursachen der Probleme waren. Laut Verfasser
sollte die Bezahlung der Lehrer Aufgabe des Gemeindekirchenrats und die
Inspektion Aufgabe des Schulrats sein. Er meinte, dass eine Überprüfung
der Lehrer durch den Gemeindekirchenrat nicht angebracht sei, denn das
Schulwesen sei für alle Konfessionen wichtig.
Als zweiten Grund erwähnte er die unterschiedlichen Entlohnungen
der Lehrer. Er betont, dass es nicht gerecht sei, diese Frage durch den Gemeindekirchenrat zu beschließen und es keine einheitlich verwendeten
Regeln gäbe. Zu den außerschulischen Aufgaben kämen die schulischen
und auch die Arbeiten des Kantors hinzu.
Als dritten Grund nennt er die Herabsetzung des Dienstes als Kantorlehrer und das komplette Fehlen des Lehrkörpers. Als Lösung verwies
er auf das vorbereitete Schulgesetz, bei dem die konfessionellen Lehrer
hoffentlich die gleichen Rechte wie die staatlichen Lehrer haben würden.
Am 4. Januar 1930 erschien in der oben erwähnten Zeitschrift eine
Antwort auf diesen Artikel. Darin hebt ein anonymer Lehrer den Status des
„stellvertretenden Lehrers” hervor. Er spricht im Namen von 58 „stellver-
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tretenden Lehrern” über die neu erschienene Anordnung des Ministeriums,
welche die Lehrer, die bis zum 1. September 1926 in einer Schule nicht drei
Jahre lang gearbeitet haben, verpflichtet, eine Pragmatisierungsprüfung in
Straßburg am Mieresch abzulegen. Andernfalls könnten sie nur auf dem
Status als „stellvertretender Lehrer” verbleiben. Wenn sie bei dieser Prüfung nach drei Jahren durchfielen, verlören sie ihr Diplom. Die Prüfung
umfasste die Fächer Religion, Pädagogik, rumänische Sprache und Literatur,
ungarische Sprache und Literatur, Geschichte (Universalgeschichte und
heimische Geschichte), Geografie und Naturwissenschaft.
Laut Schulgesetz von 1925 mussten die Schüler an den pädagogischen
Schulen sieben Klassen besuchen. Nach der Grundschule fangen die Schüler
mit der ersten Klasse der pädagogischen Schule an. Nach den abgelegten
sieben Klassen arbeiteten sie drei Jahre lang als stellvertretende Lehrer, und
erst dann war es für sie möglich, sich zur Pragmatisierung anzumelden. Der
Artikel betont, dass man ein erworbenes Recht nicht durch eine später
erschienene Regel wegnehmen dürfe. Deswegen sollte sich diese Regel
nicht auf die bereits inskribierten Pädagogik-Schüler beziehen, sondern erst
auf diejenigen, die nach dem Jahr 1926 die Schule beenden würden. Der
Artikel erwähnt, dass die „stellvertretenden Lehrer” ein Memorandum in
das Ministerium gesendet hätten, um diese Situation zu lösen.16
Károly Kósa veröffentlichte in der Zeitschrift Reformátusok Lapja am 6.
September 1930 einen Artikel mit dem Titel A tanító hivatása [Der Beruf
des Lehrers], in dem er die Voraussetzungen erörtert, denen ein Lehrer
entsprechen sollte.17
16

17

Im Artikel stand weiters: „der unglaublich geringe Lohn und die
irrationalen Belästigungen ergeben, dass in unserer offiziellen Zeitschrift
monatelang die Anzeigen der wegen Auswanderung vakant geblieben
Stellen standen. Der wegen Lehre und Erwerb des Existenzminimums
ermüdete Mensch ist gezwungen, die Möglichkeiten des neuen
Lebensunterhaltes zu suchen.” Siehe ebd., 4. Januar 1930, S. 4 f.
Zitat aus dem Artikel von Károly Kósa: „Er soll 50-80 Kinder von 2. bis
5. meistens bis 7. Klasse in einem nicht geeignetem Raum unterrichten
und den kirchlichen Zielen entsprechen: Er soll die Wünsche seines
Gewissens erfüllen, die Forderungen des Staates befriedigen, drei oder vier
Herren dienen. Er soll die Armut der Kirche vor Augen haben, nicht um
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Im Jahr 1931 wurden 18, ein Jahr später elf Stellen als Kantorlehrer
verkündet. Aus der sinkenden Tendenz schließen wir, dass die Stellen nach
und nach besetzt wurden.
In der am 10. Juli erschienenen Nummer der Zeitschrift Reformátusok
Lapja können wir einen Bericht über die Aufnahmeprüfung der reformierten pädagogischen Schule in Straßburg am Mieresch lesen. Der Kandidat
musste eine ärztliche Bescheinigung darüber haben, dass er gute Fähigkeiten
zum Singen und ein musikalisches Gehör hat. Über das gute musikalische
Gehör sollte der Kantor das Zeugnis ausfüllen.18 Die Schüler, welche die

18

etwas bitten, was er in der Schule benötigt, aber trotzdem gute Ergebnisse
zeigen. Er soll in gutem Verhältnis mit den größeren Steuerzahlern und
den armen Menschen stehen, er soll sich vor allen beugen, denn er ist nur
ein ländlicher Lehrer. Er soll den Chor organisieren, leiten und anfeuern.
Er soll eine Liebhaberbühne veranstalten, Elternabende halten, die
Sonntagsschule leiten, in den kirchlichen Versammlungen mitmachen,
dem Pfarrer in allen Situationen der inneren Mission helfen, Kantor
sein. Er soll die Sachen der Kreise der Landwirte und der Kooperative
organisieren. Er soll in allen ländlichen Institutionen und Vereinen aktiv
teilnehmen, mit der Politik vertraut sein, immer dienstwillig sein. Darüber
hinaus soll er sich und seine Familie unterhalten, auf seinen Haushalt
achten, weil er davon lebt, und er soll darüber nachdenken, wohin er gehen
wird, wenn er alt wird, denn nach ihm sind jüngere Lehrer erwünscht,
denen weniger zu zahlen ist. Er soll nicht vernachlässigen, sich selbst zu
bilden, zu lesen und zu lernen, denn auch das ist ständig nötig. Versuche
er nur eine Aufgabe zu vernachlässigen! Das Gesetz schreibt wöchentlich
30 Stunden Arbeit mit den außerschulischen Aufgaben vor. In der
Wirklichkeit ist jeden Tag von 7 bis 8 Uhr Gottesdienst, von 8 bis 5 Uhr
nachmittags Schule, von 1 bis 2 Uhr bzw. von 5 bis 7 Uhr nachmittags
Aufgaben im Büro, Korrespondenz, Verbesserung der Schularbeiten, usw.
Am Abend abwechselnd Chor, Jugendverein, Versammlung der Liebhaber,
Landwirte oder Lesezirkel bis um 10-11 Uhr. Am Sonntag zweimal
Gottesdienst, Sonntagsschule, unbedingt eine Versammlung, religiöser
Abend. Wenn die Lehrer die Verordnung der kirchlichen und staatlichen
Gesetze ernst nehmen würden, und für jede Extrastunde nach den 30
verpflichteten Stunden um Bezahlung bitten würden, könnten sie auch
aus deren Belohnung leben. Nach den erwähnten Tatsachen könnten wir
fragen: könnte ein Lehrer heute seinem Beruf entsprechen?” Siehe ebd., 6.
September 1930, S. 451 f.
Siehe ebd., 1931, S. 242 f.
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pädagogische Schule beendet hatten, sollten in folgenden Fächern eine
Qualifikation erwerben, um auch Kantor zu werden: Religion, ungarische
Sprache und Literatur, Kirchenlieder und Harmonielehre.
Im Jahr 1934 wurden die reformierten Lehrer vom Staat gezwungen,
auch eine rumänische Sprachprüfung abzulegen. Weil vor der Prüfung
keine Materialien für Lehrer freigestellt wurden, war zu erwarten, dass die
Lehrer über den Lehrstoff der pädagogischen Schulen geprüft werden.
Am 10. Dezember 1934 berichtete die Zeitschrift Reformátusok Lapja
darüber enttäuscht, dass nur wenige Kandidaten die Sprachprüfung erfolgreich bestanden hätten. Die gescheiterten Lehrer durften nur mehr in
den I.–II. Klassen unterrichten und ab dem 1. September gar nicht mehr.
Diese Verordnung löste natürlich große Empörung aus, weil die Lehrer
der reformierten Schulen von der Kirche angestellt und bezahlt wurden,
dementsprechend auch über ihre Entlassung die Kirche beschließen soll.
Die Verordnung, welche die Autonomie der Kirche und der Schule außer
Acht lässt, war das Zeichen der Auflösung der kirchlichen Schulen und des
Dienstes als Kantorlehrer.
4. Die Bekenntnisse einiger Kantorlehrer
Der verstorbene Pfarrer aus Großwardein Attila Veres-Kovács führte
im Frühling 1990 ein Interview mit der pensionierten Kantorlehrerin
Károlyné Elekes. Sie hatte ihr Studium im Jahr 1928 am Gábor Bethlen
Kollegium in Straßburg am Mieresch abgeschlossen.19 Die Lehrerin hob
die Strenge von Gábor Veress, dem Volksliedsammler, Musikwissenschaftler und Herausgeber eines kirchlichen Choralbuchs, hervor, mit der er
die niveauvolle Musikvermittlung förderte (Abb. 5).
Die wichtigsten Fächer waren Pädagogik, Psychologie und Didaktik.
Die Bildung als Kantor und Lehrer erfolgte parallel in der Institution. Für
den Religionsunterricht sollten sie das Lehrbuch über die Konfirmation von
Sándor Makkai studieren, daneben wurden auch Religionsgeschichte und

19

Harangszó [Glockengeläut], Zeitung der Gemeinde, 1990, Nr. 3, S. 5–7.
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Bibelkenntnis sehr ernst genommen. 1928 übersiedelte die Mädchen-Sektion der pädagogischen Schule nach Oderhellen, um das dortige Gebäude
der Institution vor der Enteignung durch den Staat zu schützen (Abb. 6).
Über den Beruf als Lehrerin meinte Elekes, dass die Lehrer in einem Dorf
nicht nur unterrichten, sondern auch erziehen sollten. Ohne Arzt in der
Gemeinde sollte sie sich mit ihrem Mann, der ebenfalls als Lehrer arbeitete,
um die kranken Kinder kümmern. Das Ehepaar sollte medizinische
Bücher lesen, um im Notfall helfen zu können. Neben dem Unterricht
übernahmen sie an Sonn- und Feiertagen sowie in den Buß-Wochen die
Aufgaben des Kantors und brachten die Kinder in die Gottesdienste mit.
Sie leiteten einen vierstimmigen Sängerbund. An jedem Sonntagnachmittag
veranstalteten sie ein religiöses Fest, was mit Ringelpiezen beendet wurde.
Für die Weiterbildung der Erwachsenen organisierten sie einen Kreis für
Landwirte, für den Frauenverein einen Handarbeitskreis. Bei Schulfeiern
verkauften sie an der Tombola Handarbeiten, um den Bau eines Zaunes
um die Parochie in Balc zu finanzieren.
Nach 1948, also nach der Verstaatlichung, sollten sich die konfessionellen Lehrer dem neuen System anpassen, andernfalls mussten sie aus
den Dienstwohnungen ausziehen. Ihrer Meinung nach sollte die Kirche
sowohl den Religionsunterricht als auch die kulturelle Erziehung der
Schüler übernehmen.
Ein anderes Interview wurde im September 1990 von Lajos Fodor, dem
Pfarrer aus Nisipeni, mit der Lehrerin Ilona Balogh geführt.20 1932 hatte
sie der Pfarrer Jenő Boros in Nisipeni eingeladen. Nach einem männlichen
Lehrer empfing sie der Kirchenvorstand zwar mit Vorbehalt, aber nach
einem Jahr wurde sie pragmatisiert. Neben dem Unterricht leitete sie den
Männer-Sängerbund 17 Jahre lang. Sie verfasste auch einige Gedichte über
ihre Tätigkeiten.
Bis 1940 hatten die konfessionellen Lehrer mit vielen Schwierigkeiten
zu kämpfen. Zwischen 1940–44 gab es viele Gelegenheiten, Konferenzen
und Begegnungen zu veranstalten. Nach dem Krieg wollte man die Arbeit
20

Harangszó [Glockengeläut], Zeitung der Gemeinde, 23. September
1990, S. 3.
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fortsetzen, aber unter veränderten Umständen. Ilona Balogh erhielt den
Auftrag, Unterricht in ungarischer Sprache und Literatur in der Oberstufe
der Schule abzuhalten, aber ihre Religiosität und ihr Freundeskreis wurden
kritisch gesehen. In den Jahren des politischen Wandels und der Kollektivierung musste sie mit vielen Schwierigkeiten kämpfen. Sie trat 1967 in
den Ruhestand. Den heranwachsenden Generationen von Lehrern gab sie
Folgendes mit auf dem Weg: Sie sollten ihre Aufgaben verantwortungsvoll machen, die Möglichkeiten nützen, in den ungarischen Schulen eine
gebildete Jugend zu erziehen.21
Die Lehrerin Ilona Bereczki, die Frau des Pfarrers von Sălacea, später in
Michaelsdorf, Zoltán Mihályi, veröffentlichte im September 1991 in der
Zeitung der Gemeinde, Harangszó, einen Bericht über ihre Erinnerungen
mit dem Titel Volt egyszer egy iskola…[Es gab einmal eine Schule…].22 Sie
schreibt berührend und ehrlich über die damalige Pädagogische Schule
in Großwardein, die nach ihrer Blütezeit in den 1910er Jahren, aufgelöst
wurde; manche Schüler beendeten bei den Ursulinen ab den 1920er Jahren
ihr Studium. Es wurden vorwiegend ungarisch muttersprachliche Lehrer
für die ungarische Minderheit ausgebildet. Damals konnte man nur in den
konfessionellen Schulen in der Muttersprache lernen. Wegen des großen
Lehrermangels gab es in den Gemeinden des westlichen Kirchendistrikts
den Anreiz für Schüler, die zehn Jahre an einer reformierten Schule unterrichten würden, eine finanzielle Hilfe von 10.000 Lei für das Beenden des
Studiums zu bekommen. Daraufhin wurden im Schuljahr 1929–30 fast
vierzig Schüler aufgenommen. Die Hälfte dieser Schüler wurde schon im
nächsten Jahr aussortiert. Für die römisch-katholischen Mädchen übernahmen die Ordens- und die Missionsschwester den Religionsunterricht.
Die reformierten Schüler unterrichtete der Religionslehrer und Pfarrer
Gedeon Varga: Religionslehre, Bibelkenntnis, Kirchengeschichte, Didaktik
des Religionsunterrichts und Kirchenmusik. Es gab einen Chor und die
Sonntagsschule, Bibellesungen sowie Aufgaben bei der inneren Mission.
Mit einem Diplom konnte man sich für den Religionslehrer- und Kanto21
22

Ebd., S. 3.
Ebd., 8. September 1991, S. 3.
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rendienst zu qualifizieren. Weil die Schule kein Öffentlichkeitsrecht hatte,
sollten die Schüler eine schwere Prüfung nach jedem halben Jahr vor einer
rumänischen Kommission ablegen.
Deshalb haben die Schüler 1931 das Öffentlichkeitsrecht beim damaligen Regierungschef Nicolae Iorga beantragt. Mit dem Erhalt des Öffentlichkeitsrechts entfiel die Prüfungspflicht. 1933 haben 20 Schüler in der
Pädagogischen Schule der Ursulinen ihr Studium abgeschlossen, zu ihnen
gehörten auch zehn Schüler der reformierten Kirche.
5. Schlussbemerkungen
Nach 1948 wurden die konfessionellen Schulen aufgelöst. Die Kantoren
mit der Ausbildung als Lehrer sollten zwischen kirchlichem und schulischem Dienst wählen. Die Lehrer durften nicht mehr als Kantoren
arbeiten. Engagierte pensionierte Kantorlehrer beiden Geschlechts haben
in mehreren Orten bei der musikalischen Bildung der Jugendlichen mitgeholfen. Den kirchlichen Dienst als Kantor übernahmen dann die Personen, die das Orgelspiel aus eigenem Fleiß oder nach Gehör erlernt hatten.
In den Gemeinden des westlichen Kirchendistrikts konnten Kandidaten
eine Qualifikation als Kantor bekommen, die zu einer Teilzeitstelle berechtigte. Die Prüfung der Kantoren der Diözese wurde in Klausenburg
abgehalten, sobald sich mehrere Kandidaten gemeldet hatten. Zu den
Prüfungsmaterialen gehörten das Klausenburger Kirchenliederbuch, das
Choralbuch von Samu Borsay (Abb. 7), weiters Choralanalyse, Musiktheorie, Gehörbildung, Dirigieren, Instrumentenkunde, Geschichte der
Kirchenlieder, Statuten, Liturgik und Verwaltung.23
In den Jahren des Kommunismus nahm auch die Tätigkeit der Chöre
ab. Wo es ausgebildete Kantoren gab, gab es einen Gemeindechor, aber
eher nur in den größeren Gemeinden. Nach der Wende 1989 erneuerten
23

István Almási, Az erdélyi és királyhágómelléki református egyházzene
helyzete. [Die Situation der ungarisch-reformierten Kirchenmusik
der Westlichen und Siebenbürgischen Kirchendistrikte], in: Magyar
Egyházzene [Ungarische Kirchenmusik] VI/4, S. 480.
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sich die Chöre, und seitdem haben sie sich vermehrt und verbessert. Heute
gibt es mehr als 100 Chöre in der Diözese mit fast 300 Mutterkirchen. Im
Jahr 2005 begann die von der Diözese organisierte Ausbildung von Kantoren in Form eines dreiwöchigen Sommerkurses. In diesen Sommerkursen
werden die Kurs-Lehrpläne aus Ungarn verwendet und zwischen 20-25
Studierenden nehmen teil. Der Lehrstoff des Ungarischen Reformierten
Kirchenliederbuches von 1996 und des dazu gehörigen Choralbuchs, das
2006 eingeführt und von der Kirchenversammlung angenommen wurde,
wird unterrichtet.

■
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GREGORIÁN, NÉPDAL ÉS NÉPÉNEK

A magyar katolikus egyházi ének kérdései
a XXI. században
Watzatka Ágnes (Budapest/Magyarország)

A XX. század elején a magyar zeneélet számára új korszak kezdődött
Bartók és Kodály népdalgyűjtő munkássága által. A parasztkultúrában
őrzött és továbbadott eredeti népdalok egy új hangzásvilágot képviseltek;
a dallamok a megszokott dúr és moll hangnemek helyett régi hangnemeket
és pentaton szerkezeteket használtak, ritmusuk a megszokott szabályos
páros és páratlan lüktetetés helyett szabadon, leginkább a beszéd ritmusához igazodva lejtett.
Az első világháború kitörése véget vetett Bartók és Kodály rendszeres
gyűjtőútjainak. Így nekiláttak az addigi gyűjtésük – 200 000 dallamot meghaladó hatalmas hanganyag – átírásának, rendszerezésének, és célul tűzték
ki széles körű megismertetését. Ennél merészebbre is vállalkoztak: helyet
kívántak biztosítani a népdalnak a magyar zenei műveltség egészében, sőt,
a népdal zenei tulajdonságai alapján új műzenét próbáltak teremteni, amely
egyszerre magyar és európai.
Harmat Artúr és a ceciliánus egyházi énektárak
(1931–1948)
Az 1920-as évek egyházzenei törekvéseiben jelentős szerepe volt az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, amelyet 1897-ben alapítottak az Általános Német Cecília Egyesület mintájára.1 A háború okozta megtorpanás
után az egyesület Harmat Artúr tevékenysége által nyert új lendületet.2

1

Az Általános Német Cecília Egyesületet (Allgemeiner Deutscher
Caecilien-Verein) Franz Xaver Witt zenész-pap alapította 1868-ban
Bambergben. A magyar egyesület megalapítása előtt a magyarországi papok
és egyházzenészek a német egyesülethez csatlakoztak. Többen tanultak az
1874-ben Regensburgban alapított egyházzenei iskolában.
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Harmat Artúrt 1922-ben nevezték ki zenei igazgatónak a budapesti
belvárosi plébániatemplomba. Itt színvonalas egyházzenét adott elő, és az
ő nevéhez fűződik Liszt Ferenc egyházzenéjének újrafelfedezése és megismertetése a közönséggel.3 A Magyar Cecília Egyesület alelnökeként 1926ban neki sikerült megvalósítania Liszt Ferenc régi vágyát, hogy a budapesti
Zeneakadémián egyházzenei tanszak létesüljön.4
A Cecília-mozgalom régi zene iránti elkötelezettségének jegyében Harmat Artúr új egyházi énektárat készített. Akkoriban a Tárkányi Béla által
szerkesztett Katholikus Egyházi Énektár volt a leginkább használt énekeskönyv, amely 1855 óta több kiadásban is megjelent.5 Ez tartalmazott egy
hagyományos énekanyagot (kb. 80 ének), egy jelentős, a 18. század végére
jellemző, „felvilágosodott” énekanyagot (kb. 240 ének), és újabb kiadásaiban néhány régi német éneket Joseph Moor jezsuita atya énekgyűjteményeiből. Harmat átvette a hagyományos énekanyagot és a felvilágosodott
énekanyag egy részét; kihagyta az újabb keletű, érzelmes énekeket, és a
felélesztett régi, német énekek helyére magyar énekeskönyvekből illesztett
régi énekeket: az 1651-es és 1674-es Cantus Catholiciból, az 1697-es Lyra
Caelestisből, és Bozóki 1797-es énekeskönyvéből. Munkatársul Sík Sándor
papköltőt kérte fel, aki a régi énekeskönyvek szövegeit gördülékeny, új
formába öntötte.
2

3

4

5

Harmat Artúr (1885–1962), tanár, karmester, orgonista és zeneszerző,
1921-től 1927-ig a budapesti Palestrina vegyeskar igazgatója volt.
Budapesten előbb a belvárosi plébániatemplom, majd a Szent Istvánbazilika zenei igazgatója lett. 1924-től 1960-ig a Zeneakadémián tanított
gregorián éneket, liturgikát és ellenpont-tant.
Liszt Ferenc életében a belvárosi plébániatemplomhoz kapcsolódva
működött a Budapesti Liszt-Egylet nevet viselő énekkar, amely egyik célja
Liszt egyházi kórusműveinek bemutatása volt. Harmat Liszt több egyházi
művét megtalálta a templom kottatárában, majd maga is gondoskodott
további Liszt-kórusművek beszerzéséről.
Liszt Ferenc ragaszkodott egy egyházzenei tanszak felállításához, és ennek
élére magát Franz Xaver Wittet javasolta. Witt betegség miatt nem vállalta
el az állást, így a tanszak megalapítása is elmaradt.
Katholikus Egyházi Énektár […] szerkeszté és kiadá Tárkányi Béla
József. Orgona-kísérettel, köz- és utójátékokkal énekhangjegyekre tették
Zsasskovszky Ferenc és Zsasskovszky Endre, Eger, Érseki Lyceum nyomda,
1855(1); 1874(2); 1900(3); és 1930(4).
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Harmat egyházi orgonista volt. Tudatában annak, hogy egy új énekeskönyv bevezetése a kántorokon múlik, énektárát orgonakíséretes énekkönyvként adta ki 1931-ben, Szent vagy, Uram! címmel. Az orgonakíséreteket
lelkiismeretesen kidolgozta; bőséges harmóniaváltásokat alkalmazott sok
kromatikus lépéssel, egy későromantikus, kissé sajátos, egyházias stílusban,
kifogástalan pedálszólammal.
1931-ben jelent meg a gyülekezet számára az orgonakíséretes könyvben
található énekek szöveges gyűjteménye. A következő években a Magyar
Kórus zenei folyóirat kis füzetek formájában tette közzé az énekeket egyszólamú kottával. 1948-ban jelent meg az újabb énekekkel még kibővített
gyülekezeti énektár egy énekszólamos alakban, Hozsanna címmel.6
A liturgikus reform énekeskönyve
A II. Vatikáni Zsinat után szükségessé vált a Hozsanna énekeskönyvnek az
új liturgiához való alkalmazása és átdolgozása. Ennek céljából már 1972ben bizottságot hoztak létre.7 Ennek vezetésére először Bárdos Lajost, a
kitűnő zeneszerzőt, karnagyot és zenepedagógust kérték fel, de helyette
végül Werner Alajos vállalta el a megbízást.8
A bizottság kérdőíveket küldött ki, és a beérkezett javaslatok annyira
ellentmondásosnak bizonyultak, hogy egy sok évig elhúzódó munkát jósoltak. Ebben a helyzetben Bárdos Lajos és Werner Alajos a sürgős hiánypótlás céljából elkészítette a Hozsanna énektár új, a liturgikus előírásokhoz
valamennyire alkalmazott változatát, amely 1973-ban jelent meg.
A bizottság 1974-ben látott neki a tényleges munkának. A Hozsanna
énektár átvizsgálása során arra a következtetésre jutott, hogy nem a régi
6

7

8

A Szent vagy, Uram és Hozsanna ugyanazt az énekanyagot tartalmazzák,
előbbi orgonakíséretes változatban, utóbbi egyetlen énekszólammal.
Szendrei Janka, Az Éneklő Egyház keletkezéstörténete, in: Kovács
Andrea (szerk.), „A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek” –
Népénektáraink tegnap és ma. Budapest 2011, 385–392.
Bárdos Lajost Werner Alajos követte az OMCE társelnöki feladatkörében
(1947–1962). A jeles klerikus maga is zeneszerző, karnagy és
zenepedagógus volt.
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énektár átdolgozására, hanem egy teljesen új énekeskönyvre van szükség,
amelyben a Hozsannában található énekanyagon túl helyet kell adni a latin
nyelvű liturgia fontosabb szövegeit hordozó új énekeknek, és egy, a nép
képességeihez igazított vecsernyéket tartalmazó résznek is.
1974-ben az ádventi és karácsonyi időszakok anyagával foglalkoztak.
A rendelkezésre álló énekek közül elhagyták az értéktelen újabb énekeket,
a helyükre felvettek a népi gyűjtésekből származó, az ország több vidékén
elterjedt régi énekeket. A latin misetételek jelentős részét lefordították; az
introitusok és kommuniók szövegét többnyire antifóna-típusdallamokra,
a graduale szövegeket responzórium breve dallamokra alkalmazták.
1976 nyarán próbakiadást készítettek ebből az anyagból, és kiküldték
a plébániákra, hogy tapasztalatot nyerjenek az alkalmazás várható eredményéről. Nagyon vegyes válaszok érkeztek; sokan ellenszenvvel fogadták
a magyar nyelvű gregorián dallamokat, mások viszont örömmel és bizalommal kívántak sikert a további munkához. A munka gyorsan haladt,
1978-ra az énekeskönyv nagyobb része elkészült, és kiküldhették a második
próbakiadást.
A bizottság egyúttal kérdésekkel fordult az egyes plébániákhoz: érdeklődött arról, hogy van-e az illető plébánián népvecsernye, illetve lamentáció.
Egyúttal kérte a kántorokat, jelöljék be a régi énekeskönyv számsorában
azokat az énekeket, amelyeket a plébánián ismernek és énekelni tudnak.
A válaszok alapján a Hozsanna énekeit öt csoportba sorolták:
– értékes és általánosan ismert darabok;
– értékes, de nem eléggé ismert darabok, amelyeket talán más formában
kellene adni;
– közepes értékű, de kedvelt énekek;
– többé-kevésbé ismert, de megtartásra kevéssé érdemes énekek;
– énekek, amelyek megtartását sem értékük, sem ismertségük nem
indokolja.

1979 elején meghalt Werner Alajos. Helyére Rajeczky Benjamin, ciszterci szerzetes, a gregorián ének doktora és szenvedélyes népzenekutató
kapott kinevezést a bizottság elnöki tisztségére. 1980-ra az énektár énekrésze
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elkészült, az új tételek szövegét irodalmi szempontból is ellenőrizték és kijavították. 1981-ben már a kottakép kérdéseit tárgyalták. Ekkor határoztak
úgy, hogy az énekeskönyvnek tartalmaznia kell „egy bő imádság-gyűjteményt, alapvető hittant, liturgiai oktatást, ájtatosságok és litániák anyagát,
s természetesen rövid magyarázatot az egyes énekekhez.”9
1983-ban került az énektár a püspöki kar elé, amely elfogadta ugyan a
könyvet, de további átvizsgálásra küldte. Ekkor döntött Szakos Gyula püspök a naptár szerint rendezett énekeskönyv átrendezéséről, és az anyagok
szétválasztásáról. Az énekeskönyv az új átrendezésben három részből állt: 1.
Kancionále; 2. Graduále; 3. Vesperále. A püspöki kar jóváhagyása az 1983.
december 14-i dátumot viseli. 1985. december 6-án érkeztek meg az első
példányok a nyomdából.
Az Éneklő Egyház keletkezésének zenetudományi háttere
Az Éneklő Egyház keletkezéstörténetében jelentős szerepet játszottak a
magyar tudományos életben zajló események.
1933-ban a Magyar Tudományos Akadémia döntést hozott a magyar
népzenekincs közreadásáról, és megbízta Kodály Zoltánt és Bartók Bélát,
hogy személyesen gondozzák a közreadást. Bartók felmentést kapott zeneakadémiai zongoratanári kötelezettségei alól, és a Vallás és Közoktatási
Minisztérium megbízásából a Tudományos Akadémia épületében vezette
a Népzenekutató Csoportot.10
Kodály 1942-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, a háború
után pedig a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia
elnökévé választották. Bartók külföldre távozása után ő vette át a Népzenekutató Csoport vezetését, amely 1953-ban a Magyar Tudományos
Akadémia részévé vált. A csoport feladata volt a magyar népzene egyete9
10

Szendrei Janka, Az Éneklő Egyház keletkezéstörténete, 391.
Tallián Tibor, A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetének rövid története. A Zenetudományi Intézet honlapjáról.
Interneten elérhető: http://www.zti.hu/files/zti/MTA_ZTI_Tortenete.
pdf. Lehívás: 2018.10.15.
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mes tárának elkészítése, a hangzó anyag gyűjtésétől annak lekottázásán és
rendezésén át az egyes kötetek szerkesztéséig. A Magyar Népzene Tára első
kötete 1951-ben jelent meg.
Az 1961-ben a Magyar Tudományos Akadémián alapított Bartók Archívumot eleve egy sokoldalú zenetudományi kutatóközpontnak szánták,
és nevét 1969-ben Zenetudományi Intézetre változtatták. 1974-ben a
Népzenekutató Csoportot egyesítették a Zenetudományi Intézettel.
Rajeczky Benjamin már évek óta dolgozott a nyomtatásban megjelent
régi magyar dallamok összehasonlításán ugyanazon dallamoknak a népi hagyományban fennmaradt formáival. Mivel a régi magyar dallamok kutatása
ezáltal a gregorián énekre és a középkori zenére is kiterjedt, a Zenetudományi Intézetben új osztály jött létre, amelyet Dallamtörténeti Csoportnak
neveztek. A népdallal, régi világi énekekkel, gregorián énekkel és egyházi
énekkel való párhuzamos foglalkozás az itt dolgozó zenetörténészek felfogásában egy kitágult és összefogó rálátást fejlesztett ki a különböző dallamok
formáját, eredetét, fejlődését, elterjedését és ezek összefüggéseit illetően.
A régi magyar dallamok összegyűjtése és kiadása terén jelentős eredmények születtek. 1958-ban megjelent a XVI. század nyomtatásban közölt
magyar dallamainak a rendszerezett gyűjteménye,11 1970-ben pedig hasonló
módon a XVII. század nyomtatott forrásaiban fellelhető énekelt dallamok
kerültek kiadásra.12

11

12
13

Csomasz Tóth Kálmán, A XVI. század magyar dallamai, Budapest 1958,
782.
Papp Géza, A XVII. század énekelt dallamai, Budapest 1970, 733.
Dobszay László (1935–2011), magyar zenetörténész, népzenekutató,
karnagy, egyetemi tanár. Az 1969-ben Szendrei Jankával közösen
alapított és vezetett Schola Hungarica együttessel nemzetközi hírnevet
szerzett a magyar gregorián kutatásának és előadásának. Több fontos
vezetői szerepet töltött be a magyarországi tudományos életben; egy
ideig a Zenetudományi Intézet régizene-történeti osztályának volt a
vezetője, később a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának. 1990ben újraalapította a Zeneakadémián az Egyházzene tanszakot, majd a
Zeneakadémia doktoriskolájának alapításában is jelentős szerepet vállalt.
Mind az egyházzenei tanszaknak, mind a doktori iskolának vezetője volt.
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Ezzel tehát együtt volt a XVI. és XVII. század nyomtatásban megjelent
világi és egyházi dallamainak a gyűjteménye. A következő feladat az volt,
hogy a kb. 600 nyomtatott forrásból ismert dallamot – többségükben egyházi énekdallamok – a népi hagyományban is felkutassák, és a nép ajkán
élő dallamalakokat a nyomtatott változatokkal összehasonlítsák.
Rajeczky Benjamin két fiatal munkatársát, Dobszay Lászlót13 és Szendrei Jankát14 bízta meg ezzel a feladattal. Dobszay László és Szendrei Janka
célzott kutatásokat végeztek, és a 600-ból 159 dallam esetében találtak a
nép ajkán élő dallamváltozatokat. Munkájuk eredményeként 1979-ben
jelent meg a XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben című
kétkötetes tanulmány.15
Ez a tudományos munka párhuzamosan haladt az egyházi énektár
szerkesztési munkálataival, és három vonatkozásban befolyásolta az új
énekeskönyv kialakítását:
– az új énekeskönyvbe bekerültek a népi gyakorlatból megismert régi
énekek;
– néhány régi éneket új alakban, a népi gyakorlat szerint közöltek az új
énektárban;
– az a tapasztalat, hogy a parasztok elég bonyolult gregorián dallamokat
kifogástalanul énekeltek emlékezetből, megerősítette a szerkesztőbizottságot abban az elképzelésében, hogy az énekeskönyvbe gregorián
tételeket alkalmazzanak.
14

15

Szendrei Janka (1938–2019) a MTA doktora, a MTA Zenetudományi
Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója volt. Munkásságának
kiemelkedő területe a gregorián kutatás, a New Grove Lexicon gregorián
énekről szóló cikkének egyik szerzője. Dobszay László társa volt a
Schola Hungarica alapításában és vezetésében, az egyházi énekek népi
gyűjtésében a jelentősebb részt maga vállalta, és tagja volt az Éneklő Egyház
szerkesztőbizottságának. 2000-től a Zeneakadémián az Egyházzenei
Tanszék vezetője volt. A magyar népzene, a zenetörténet, a paleográfia és az
európai gregorián kultúra kutatása terén végzett munkássága elismeréseként
2009-ben Széchenyi-díjat kapott.
Szendrei Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin, XVI–XVII. századi
dallamaink a népi emlékezetben I-II., Budapest 1979. Az első kötet a
dallamokat tartalmazza, a második az elemzéseket.
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Az Éneklő Egyház 1985-ben egy énekszólamos gyülekezeti énekeskönyv
formájában jelent meg. A magyar püspöki kar engedélyezte, sőt, melegen
ajánlotta a használatát, a Hozsanna mellett, amely továbbra is érvényes
énekeskönyv maradt.
Az Éneklő Egyház – ideiglenes énekeskönyv?
Az Éneklő Egyház magán viseli a magasan képzett zenetörténészek általi
szerkesztés jegyeit. Rajeczky, Dobszay és Szendrei sem voltak gyakorló
orgonisták, a liturgiában magánemberként vagy szkólavezetőként vettek
részt. Énekeskönyvüket tehát gyülekezeti énekeskönyvként jelentették
meg. Az utolsó percben készült egy orgonakíséretes könyv, amelybe
többnyire igen egyszerű, gyakran vázlatos kíséretek kerültek, amelyekben
nincs kidolgozott pedálszólam. Ennek kinyomtatására nem került sor, az
orgonakíséretes könyv a kézirat hasonmás kiadásaként jelent meg, ami
nemcsak tartalmilag, hanem formailag is visszalépést jelentett a Szent
vagy, Uram!-hoz képest.
Egy második, nyomtatott kiadása az orgonakíséretes könyvnek csak 2009ben jelent meg. Ezt az egyházzene tanszék orgonatanárai – Dobszay és
Szendrei egykori diákjai adták ki, akik a meglevő kíséreteket kijavították
és kibővítették, illetve más énekeskönyvekből mellékeltek jó minőségű
orgonakíséreteket.
Az énekeskönyv egy további hiányossága a nem megfelelő forma. A lapok mérete, a Hozsanna énekeskönyv mintájára, 14 × 10 cm. Ehhez képest
a könyv az 1488 oldal terjedelmével túl vastag, nem ergonomikus, nem áll
kézre.
További probléma a három különálló részre való felosztása – népénekek,
graduále, vesperále, amelyekhez még egy negyedik rész, egy függelék is
tartozik. Ezáltal egy-egy egyházi ünnep vagy időszak anyagát három vagy
négy helyen szétosztva találjuk.
A zsinat utáni időszakban bizonyos mértékig indokolt nagy mennyiségű magyarázat valósággal lefolyik a túl kis oldalakról, gyakran az ének
más oldalon van, mint a hozzá tartozó szám. Az egész kép egyszerre tűnik
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feldaraboltnak és összezsúfoltnak. 53 évvel a zsinat után szerencsés lenne a
túl hosszú magyarázatokat elhagyni vagy jelentősen lerövidíteni.
A könyv nagy terjedelme miatt szerencsés lett volna nagyobb oldalméretet választani, esetleg a Gotteslob által használt 17 × 12 centiméteres méretet.
Ezáltal eleve csökkent volna a túl nagy oldalszám és az anyag töredezettsége.
Dobszay László, aki Rajeczky Benjamin halála után nagy tekintélyre
tett szert a katolikus egyházzene szakértőjeként, felelős figyelemmel kísérte
az énektár sorsát. Úgy tekintette, hogy az énektár még javításra szorul, és
igyekezett visszajelzéseket kapni az énekeskönyv revíziójához egy végleges
kiadás elkészítésének érdekében.
10 évvel az énekeskönyv megjelenése után, 1995-ben az Új Ember katolikus újság hasábjain Dobszay megosztotta gondolatait és tapasztalatait az
Éneklő Egyházzal kapcsolatban. „Csak ott nem vált be, ahol nem vezették
be” – állapította meg.16
A használat első tíz évében felszínre jöttek az énekeskönyv gyengeségei.
Dobszay hat pontban vázolta őket:
1. Néhány éneket még ki lehetne venni az énekeskönyvből.
2. Felmerült további énekek felvételének a lehetősége részint értékük és
népszerűségük miatt, részint liturgikus hiányok pótlására.
3. Néhányan „kiegészítő füzetek” kiadását javasolták, amelyek helyi alkalmazású énekeket, valamint további gregorián tételeket tartalmaztak
volna.
4. Megfogalmazódott a szüksége annak, hogy visszatérjenek a könyv eredeti
felépítéséhez, hogy az egyes ünnepek és idők anyaga együtt legyen.
5. Az énekszövegek lerövidítését általában jól fogadták, viszont a kis javításokat, főleg az első szakaszban, zavarónak találták.
6. Jóformán minden visszajelző kifogásolta az énekeskönyv túl nagy terjedelmét.

16

Dobszay László, Az Éneklő Egyház új kiadása elé, in: Dobszay László,
Jegyzetek a liturgiáról, Budapest 2001, 408–410.
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„Szerencsére egyszer végre nem sürget az idő” – zárta le írását Dobszay
László. Egy további évtized múlva a Magyar Egyházzenei Társaság konferenciát szervezett az Éneklő Egyház kiadásának húsz éves jubileuma alkalmával.
Semmi más nem történt.17
Az Éneklő Egyház nem tartalmazza a teljes graduálét, csupán az egyházi
év és a szentek legfontosabb tételeit és nyolc példát az évközi időre. A Graduale Romanum teljes anyagát a magyarországi premontrei rend priorja,
Balogh Pius dolgozta át 2007-ben. A Graduale Hungaricum címet viselő
liturgikus könyv első kiadásának 3000 példánya mára csaknem elfogyott.
2011. augusztus 26-án elhunyt Dobszay László, és az Éneklő Egyház
máig ugyanabban az átmeneti állapotban maradt.
Érdekes volt megtudni, hogy a magyar püspöki kar 1985-ben készen
állt arra, hogy az új énekeskönyv használatát kötelező érvénnyel előírja,
a bizottság viszont úgy gondolta, kényszer nélkül talán jobb szívvel megy
majd az átállás. A Szent vagy, Uram! példája állt előttük, amely nagyjából
tíz év alatt szorította ki a használatból Zsasskovszkyék Katholikus Egyházi
Énektárát. Valamiért ez most nem imétlődött meg. 53 évvel a zsinat után és
33 évvel az új énektár megjelenése után a két énekeskönyvet, a Hozsannát és
az Éneklő Egyházat még mindig egymás mellett, hasonló arányban árusítja
a Szent István Társulat.18
Az események háttere
Mi történt tehát? Mire nem gondolt a szerkesztőbizottság, mivel nem
számoltak? Valóban hasonló volt a két énekeskönyv és képviselőik, Harmat
Artúr és Dobszay László helyzete?

17

18

A konferenciát 2005. december 8–10 között szervezte a Magyar
Egyházzenei Társaság. A 31 előadásból tíz előadás foglalkozott az Éneklő
Egyház kérdéseivel. A konferenciakötet 2011-ben jelent meg.
A Szent István Társulat könyvesboltjában a két énekkönyv és orgonáskönyv
ténylegesen egymás mellett fekszik a polcon. 2016-ban jelent meg az
Éneklő Egyház 12. kiadása, 2017-ben pedig a Hozsanna 28. kiadása. Első
kiadásukat számbavéve mindkét énekeskönyv 2-3 évente jelenik meg.
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1931 olyan időszak volt, amikor a nemzeti érzés egész Európában egyre
erősebben érvényesült. 1920 után a magyar ceciliánusok Kodály és Bartók
példáját követve az egyházzenét próbálták nemzeti hangzásokkal gazdagítani. A német ceciliánusoktól kissé eltérően, akik a reneszánsz többszólamúság
harmóniavilágát próbálták feleleveníteni, a magyar ceciliánusok ezt a harmóniai újdonságot a népdal régi hangnemeiből és pentaton struktúráiból
merítették, és a magyar népzene jellegzetes nyújtott és éles ritmusait is
hozzáadták. Ezáltal egy egészen sajátos magyar egyházzene jött létre, amely
a magyar ceciliánusok többségének műveire jellemzővé vált.
A második világháború után, a kommunizmus első éveiben az egyház
üldözésével és korlátozásával az egyházzene is nemkívánatossá vált. Az
egyházzene fejlődése így „megállt”, a lecsökkent létszámú egyházi kórusok
örültek, ha megszólaltathatták a régi repertoárt, amely egyszersmind a „régi
jó idők” jelképévé vált.
Az 1970-es évektől a diktatúra nyomása felengedett. Dobszay László
és Szendrei Janka 1969-ben megalapították a Schola Hungaricát, amellyel
itthon és külföldön egyaránt nagyrabecsült lemezeket készítettek és körbeutazták a világot. A hazafias ceciliánus repertoár zeneileg és politikailag
is túlhaladottá vált.
Dobszay László független és meghatározó egyéniség volt. Nem lépett
be a Cecília-egyesületbe, hogy belülről reformálja meg, hanem új mozgalmat alapított a Zeneakadémián általa létrehozott egyházzenei tanszak és
egyházzenei társaság által. Amit létrehozott, az egy új, igencsak radikális
cecilianizmus, amelyben a hangsúlyt a gregorián énekre és az eredeti reneszánsz többszólamúságra fektette. Nem adott nevet mozgalmának – Cecília-mozgalomnak nem nevezhette, hiszen olyan már volt Magyarországon.
Új mozgalmába Dobszay nem vette fel a régi Cecília-egyesület tagjait, így
mozgalma az ellenmozgalom jellegét öltötte fel.
Harmat az Országos Magyar Cecília Egyesület világi alelnöke, azaz
tényleges vezető elnöke volt, egy olyan egyesületé, amelyet az egyház nagyra becsült. Háttérintézményének tekintélye hozzájárult énekkönyvének
az elfogadásában. Dobszay egy névtelen mozgalom vezetője volt, amely
ellenmozgalomként jött létre az elismert mozgalommal szemben.
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Kérdések egy félig végbement reform kapcsán
Az Éneklő Egyház tervezett átdolgozása nagy munka, amely nagy felelősséggel jár. Jelenleg olyan erős a kegyelet a Mester személyével és munkájával szemben, hogy senki sem mer hozzáérni ahhoz, amit ő teremtett.
Természetes, hogy az átdolgozás jelentős problémákat vetne fel. Az énekszámok megváltoznának, és ha az első szakaszok átdolgozott szövegét
visszaállítják, problémássá válik a jelenlegi példányok használata. Ennek
kapcsán az orgonakíséretes könyvet is át kellene szerkeszteni. Mégis úgy
tűnik, hogy a problémákra a megoldást az énekeskönyv revíziója és új
alakban való kiadása hozná meg.
A Dobszay László által újra megalapított egyházzenei tanszék a budapesti Zeneakadémián, amelyhez kapcsolódva doktori iskolát is alapított,
egyelőre az egykori diákok által működik. Szükség lenne az egyházzenei
tanszéken egy olyan vezéregyéniségre, aki – talán papként vagy szerzetesként – az Egyház számára is elfogadható tekintélyt képviselne.
Egy ilyen személyiség esetleg kapcsolódási pont lehetne a régi Országos
Magyar Cecília Egyesület és az új mozgalom tagjai között, és esetleg létrehozhatna a két mozgalom összefogásával egy olyan új, és immár névvel is
bíró mozgalmat, amelyre az Egyház is bizalommal tekintene. Ha egy ilyen
egyesület állna a tartalmában és külalakjában megújított Éneklő Egyház
mögött, talán kedvet kapnának a használatához azok is, akik még idegenkednek tőle.
Addig, amíg mindez nem történik meg, csak bizakodni tudunk az
ideiglenes Éneklő Egyház sikerének növekedésében.
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GREGORIANIK, VOLKSLIED UND KIRCHENGESANG

Zur Frage des katholischen Kirchensingens in Ungarn
am Anfang des 21. Jahrhunderts
Ágnes Watzatka (Budapest/Ungarn)

Der Anfang des 20. Jahrhunderts bedeutete für die ungarische Musikkultur mit der Entdeckung der Bauernkultur und des echten Volksliedes
durch Bartók und Kodály den Beginn einer neuen Ära. Es öffnete sich
eine neue Klangwelt mit Melodien, die statt Dur- und Moll-Tonarten
die alten Tonarten oder pentatonische Strukturen verwendeten und in
einem freien Rhythmus aufgeführt wurden.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte ein Ende der Volksliedsammlungen von Bartók und Kodály mit sich. Jene bemühten sich, die
Resultate ihrer Sammlungen – Aufnahmen von mehr als 200.000 Melodien
– zu übertragen, zu ordnen und breiteren Kreisen zugänglich zu machen.
Sie unternahmen weiters eine kühnere Aufgabe: dem Volksgesang eine
bedeutende Rolle in der ungarischen Musikkultur zu verschaffen, und
auf der Basis des Volksliedes eine neue Musik zu schaffen, die gleichzeitig
europäisch und ungarisch sein durfte.
Artúr Harmat und die cäcilianischen Gesangbücher
(1931–1948)
In der Kirchenmusik der 1920er Jahre spielte der Ungarische Cäcilienverein eine bedeutende Rolle. Begründet 1897, nach dem Beispiel und
aufgrund der Statuten des Allgemeinen Deutschen Cäcilienvereins1,

1

Der Allgemeine Deutsche Cäcilienverein wurde 1868 in Bamberg vom
Priester Franz Xaver Witt – Kirchenmusiker, Komponist, Dirigent,
Schriftsteller – begründet. Vor der Gründung des Ungarischen
Cäcilienvereins waren die ungarischen Priester und Musiker Mitglieder
des deutschen Vereines; einige besuchten auch die 1874 in Regensburg
begründete Kirchenmusikschule.
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erlebte die ungarische Cäcilienbewegung durch Artúr Harmat einen
neuen Aufschwung.2
Harmat wurde 1922 zum Musikdirektor der Innenstädtischen Pfarrkirche in Budapest ernannt, wo er musterhafte Aufführungen leitete. Das
kirchenmusikalische Werk Liszts wurde durch seine Tätigkeit wiederentdeckt und dem Publikum bekannt gemacht.3 Als Vizepräsident des
Cäcilienvereins gelang es ihm 1926, Franz Liszts Wunsch zu erfüllen und
einen Lehrstuhl für Kirchenmusik an der Budapester Musikakademie zu
gründen.4
Begeistert von den historisierenden Ideen des Cäcilianismus begann
Harmat die Arbeit an einem neuen Kirchengesangbuch. Das allgemein
verbreitete Kirchengesangbuch war das von Béla Tárkányi verfasste Katholikus Egyházi Énektár [Katholische Kirchenliedsammlung], das seit
1855 in mehreren Auflagen erschienen war.5 Es enthielt ein traditionelles
ungarisches Grundrepertoire (rund 80 Gesänge), ergänzt durch eine be2

3

4

5

Artúr Harmat (1885–1962), Lehrer, Kapellmeister, Organist und
Komponist, war 1921–1927 Dirigent des Palestrina-Chores in Budapest.
Er wirkte als Musikdirektor zuerst an der Innenstädtischen Pfarrkirche,
später an der Sankt Stephan Basilika in Budapest. 1924–1960 unterrichtete
er Gregorianik, Liturgik und Kontrapunkt an der Musikakademie.
Zu Liszts Lebenszeit wirkte an der Innenstädtischen Stadtpfarrei der
Budapester Liszt-Verein, ein Chor, der die Vokalwerke Liszts gerne
aufführte. Harmat hatte in der Notensammlung mehrere Kirchenwerke
Liszts gefunden und sorgte für die Anschaffung weiterer Kirchenwerke
Liszts.
Franz Liszt hielt die Gründung eines Lehrstuhls für Kirchenmusik für
notwendig, mit dessen Leitung er keine geringere Persönlichkeit als Franz
Xaver Witt beauftragen wollte. Krankheitshalber lehnte Witt allerdings
Liszts Angebot ab, und damit wurde die Gründung des Lehrstuhls
verschoben.
Katholikus Egyházi Énektár […] szerkeszté és kiadá Tárkányi Béla
József. Orgona-kísérettel, köz-és utójátékokkal énekhangjegyekre
tették Zsasskovszky Ferenc és Zsasskovszky Endre. [Katholisches
Kirchengesangbuch […] verfasst und herausgegeben von Béla József
Tárkányi. Mit Orgelbegleitungen, Vor- und Nachspielen. In Musik gesetzt
von Ferenc und Endre Zsasskovszky], Eger 1855(1), 1874(2), 1900(3) und
1930(4).
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deutende Sammlung von Liedern der Aufklärung (rund 240 Lieder) und in
den neueren Ausgaben wenige alte deutsche Lieder aus den Gesangbüchern
des Jesuiten Joseph Moor. Harmat übernahm das Grundrepertoire und
einen Teil der Lieder der Aufklärung; er schloss die neueren sentimentalen
Lieder aus, und statt der Wiedereinführung deutscher Gesänge wählte er
alte Gesänge aus ungarischen Gesangbüchern: Cantus Catholici (1651
bzw. 1674), Lyra Caelestis (1697) und das Gesangbuch von Mihály Bozóki
(1797). Sein Mitarbeiter war der Priester und bekannte Dichter Sándor
Sík, der die alten Texte in eine neue Gestalt brachte.
Harmat war Organist. Überzeugt von der wichtigen Rolle der Organisten bei der Einführung eines neuen Gesangbuches verfasste er sein Gesangbuch als Orgelbuch. Es erschien 1931 mit dem Titel Szent vagy, Uram!
[Heilig bist du, Herr!]. Seine Orgelbegleitungen waren harmoniereich
und mit vielen chromatischen Schritten in einem eigentümlichen, spätromantischen Kirchenstil mit einer leicht spielbaren Pedalstimme versehen.
Eine Textausgabe für die Gemeinde im Taschenformat mit gleichem
Titel erschien ein Jahr später. Die Vorbereitung des Gemeindegesangbuches verlief stufenweise: Zuerst erschien eine Reihe von Heftchen für eine
Singstimme; das vollständige Gemeindegesangbuch mit einer Singstimme
wurde 1948 herausgegeben. Es erhielt den Titel Hozsanna.6
Das Gesangbuch der liturgischen Reform
Nach dem II. Vatikanischen Konzil wurde eine Bearbeitung des Gesangbuches Hozsanna im Sinne der liturgischen Reform angeregt, deren
Kommission sich 1972 zusammensetzte.7 Präsident war zunächst Lajos

6

7

Szent vagy, Uram! und Hozsanna enthalten dasselbe Liedmaterial, ersteres
mit Orgelbegleitung, letzteres mit einer Singstimme.
Janka Szendrei, Az Éneklő Egyház keletkezéstörténete [Die
Entstehungsgeschichte des Éneklő Egyház], in: Andrea Kovács (Hg.),
„A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek” – Népénektáraink
tegnap és ma [„Die Gotteslobe in der christlichen Gemeinde” – unsere
Kirchengesangbücher gestern und heute], Budapest 2011, S. 385–392.
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Bárdos, der ausgezeichnete Komponist, Chordirektor und Musikpädagoge, seine Aufgabe übernahm jedoch Alajos Werner.8
Die Kommission verteilte Fragebögen; Die Antworten enthielten viele
unterschiedliche und widersprüchliche Vorschläge. Da man mit einer
langwierigeren Arbeit rechnete, verfassten Lajos Bárdos und Alajos Werner
eine neue, der liturgischen Reform überwiegend entsprechende Fassung
des Hozsanna, die 1973 herausgegeben wurde.
Die Kommission begann 1974 mit ihrer Arbeit. Nach der Überprüfung
des Gesangbuches Hozsanna kam sie zum Schluss, dass sie statt einer eingehenden Revision des vorhandenen Gesangbuches ein neues Gesangbuch
verfassen sollte, welches neben den Kirchenliedern des Hozsanna auch
neue Gesänge mit Texten der Liturgie sowie den Möglichkeiten des Volkes
entsprechende Vespern enthalten sollte.
1974 arbeitete die Kommission an den Gesängen des Advents und
der Weihnachtszeit. Sie schloss die weniger wertvollen neueren Lieder
aus und ersetzte sie durch bessere Gesänge, die nur in einigen Regionen
des Landes bekannt waren. Sie übersetzte die Texte der Introitus- und
Communiogesänge ins Ungarische und passte sie überwiegend an die
Antiphonen-Melodien an. Die Texte der Gradualegesänge wurden meist
an die Melodien des Responsorium Breve angepasst.
1976 verfasste die Kommission eine Probeausgabe dieser Materialen und
schickte sie an die Pfarreien. Die unterschiedlichen Reaktionen reichten
von der Ablehnung der mit ungarischen Texten versehenen gregorianischen Melodien bis zur Begeisterung und dem Wunsch nach neuerem
Probenmaterial. Die Arbeit schritt schnell voran, 1978 war das Gesangbuch
größtenteils fertig, eine zweite Probeausgabe wurde verteilt.
Die Kommission verteilte Fragebogen zum Singen von Vespern und
Litaneien. Sie forderte die Kantoren auf, die Nummern der in ihrer Kirche
bekannten Lieder zu nennen. Aufgrund der Antworten teilte die Kommission die Gesänge des Hozsanna in fünf Kategorien:
8

Alajos Werner war der Nachfolger von Lajos Bárdos auf der Stelle als
Vizepräsident des ungarischen Cäcilienvereins (1947–1962). Der verehrte
Kleriker war ebenso Komponist, Dirigent und Musikpädagoge.
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– wertvolle und allgemein bekannte Gesänge
– wertvolle, aber nicht genug bekannte Gesänge, die vielleicht in einer
anderen Gestalt gebracht werden sollten
– beliebte Lieder mit mäßigem Wert
– größtenteils bekannte Lieder mit geringem Wert
– Lieder, die nicht weitergepflegt werden sollen

1979 starb Alajos Werner. Benjamin Rajeczky, Zisterziensermönch,
Gregorianik-Forscher und leidenschaftlicher Ethnograph, folgte ihm auf
der Stelle des Kommissionspräsidenten. 1980 war das Gesangbuch fertiggestellt, die neuen Texte wurden überprüft und verbessert. 1981 standen
Entscheidungen zu Fragen des Druckes an. Im selben Jahr bestimmte die
Kommission einen Anhang „einer reichen Gebetsammlung, einer gründlichen theologischen und liturgischen Lehre, der Materialen für Andachten
und Litaneien und natürlich kurzer Erklärungen zu jedem Gesang.”9
1983 erteilte die ungarische Bischofskonferenz die Genehmigung für
das Gesangbuch, forderte aber eine weitere Überprüfung. Zu dieser Zeit
entschied sich der Bischof Gyula Szakos für eine andere Gliederung des
Gesangbuches, welches bisher alle Materialen nach dem Kirchenjahr geordnet hatte. Das Gesangbuch wurde nun in drei separate Teile eingeteilt:
1. Kantionale, 2. Graduale, 3. Vesperale. Die Genehmigung der Bischofskonferenz trägt das Datum 14. Dezember 1983. Die erste Lieferung wurde
am 6. Dezember 1985 von der Druckerei ausgesendet.
Musikwissenschaftlicher Hintergrund
des Gesangbuches Éneklő Egyház
Bei der Entstehungsgeschichte des Éneklő Egyház spielten die Ereignisse
im Umfeld der Wissenschaft eine bedeutende Rolle.
1933 entschied die Ungarische Akademie der Wissenschaften über die
Veröffentlichung des Volksmusikschatzes und beauftragte damit Zoltán
9

Janka Szendrei, Az Éneklő Egyház keletkezéstörténete
[Entstehungsgeschichte des Éneklő Egyház], S. 391.
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Kodály und Béla Bartók. Bartók wurde seinen Pflichten als Klavierlehrer
an der Musikakademie enthoben und übernahm die Leitung der Gruppe
für Volksmusikforschung im Gebäude der Akademie der Wissenschaften.10
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kodály zum Präsidenten des
Ungarischen Senats und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
erwählt. Nach der Verabschiedung Bartóks übernahm Kodály die Leitung
der Gruppe für Volksmusikforschung, die 1953 der Akademie der Wissenschaften eingegliedert wurde. Die Aufgabe der Gruppe war das Verfassen
des allgemeinen Repertoires der ungarischen Volksmusik und damit die
Übertragung und Sortierung der musikalischen Aufnahmen. Das erste
Band der Magyar Népzene Tára [Repertoire der Ungarischen Volksmusik]
erschien 1951.
Das 1961 innerhalb der Akademie der Wissenschaften begründete
Bartók-Archiv wurde von Anfang an eine vielseitige Forschungsstelle. 1969
wurde es zum Musikwissenschaftlichen Institut ernannt und 1974 mit der
Gruppe für Volksmusikforschung vereinigt.
Benjamin Rajeczky arbeitete schon seit Jahren am Vergleich der notierten alten Melodien mit ihren in der Volkstradition mündlich überlieferten
Formen. Nachdem sich die Forschung auch mit Gregorianik und der Musik
des Mittelalters befasste, erhielt die Abteilung den Namen „Abteilung für
Melodiegeschichte”. Die parallele Arbeit an Volksliedern, weltlichen Melodien, Gregorianik und Kirchengesängen entwickelte bei den Musikwissenschaftlern eine erweiterte Auffassung über die verschiedenen Melodien
und die Zusammenhänge in ihrer Entwicklung und Verbreitung.
Die Arbeiten an einer vollständigen Sammlung der historischen ungarischen Melodien führten zur Veröffentlichung der bedeutenden Melodiesammlungen: A XVI. század magyar dallamai [Die ungarische Melodien
10

11

Tibor Tallián, A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetének rövid története [Kurze Geschichte des Musikwissenschaftlichen
Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften]. Auf der
Internetseite des Musikwissenschaftlichen Instituts. http://www.zti.hu/
files/zti/MTA_ZTI_Tortenete.pdf (Zugriff: 15.10.2018).
Kálmán Csomasz Tóth, A XVI. század magyar dallamai [Die ungarische
Melodien des XVI. Jahrhunderts], Budapest 1958, 782 Seiten.
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des XVI. Jahrhunderts], 195811 und A XVII. század énekelt dallamai [Die
Gesangsmelodien des XVII. Jahrhunderts], 1970.12
So wurde der Korpus der weltlichen und kirchlichen Gesangmelodien
des 16. und 17. Jahrhunderts in gedruckten Quellen dokumentiert. Die
nächste Aufgabe war, diese 600 Melodien – in der Mehrheit Kirchengesänge – in der Volkstradition zu suchen und sie mit ihren gedruckten
Formen zu vergleichen.
Rajeczky beauftragte mit dieser Arbeit seine jungen Kollegen László
Dobszay13 und Janka Szendrei.14 Sie überprüften die schon vorhandenen
Materialen von früheren Sammlungen und ergänzten sie durch neue
Sammlungsarbeiten. Sie fanden lebendige Volksvarianten für 159 der 600
gedruckten Melodien. Als Resultat ihrer Arbeit erschien 1979 die Ausgabe

12

13

14

Géza Papp, A XVII. század énekelt dallamai [Die gesungenen Melodien
des XVII. Jahrhunderts], Budapest 1970, 733 Seiten.
László Dobszay (1935–2011), ungarischer Musikwissenschaftler,
Ethnograph, Dirigent, Professor. Mit Hilfe von Janka Szendrei gründete
er 1969 die Schola Hungarica, durch die die Gregorianikforschung in
Ungarn internationale Anerkennung gewann. Er wirkte als Präsident
von mehreren bedeutenden kulturellen Institutionen wie der Abteilung
für Alte Musikgeschichte am Musikwissenschaftlichen Institut und die
Széchenyi Akademie für Literatur und Wissenschaft. 1990 gründete er den
neuen Lehrstuhl für Kirchenmusik an der Musikakademie in Budapest
und spielte eine bedeutende Rolle bei der Gründung der Doktoratsschule
ebenda. Dobszay war Direktor des Lehrstuhls und der Doktoratsschule für
Kirchenmusik an der Musikakademie.
Janka Szendrei (1938–2019) war Mitglied der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, Emerita wissenschaftlicher Rat des
Musikwissenschaftlichen Instituts der UAW. Ihre Arbeit befasste sich
vorwiegend mit Gregorianik und gregorianischer Paläographie; sie war
Mitverfasserin des Artikels „Gregorianik” im New Grove Lexikon.
Zusammen mit László Dobszay gründete und leitete sie die Schola
Hungarica und wirkte beim Verfassen des Éneklő Egyház mit. Seit 2000
war sie Leiterin des Lehrstuhls für Kirchenmusik an der Musikakademie
in Budapest. 2009 erhielt sie den Széchenyi-Preis in Anerkennung ihrer
wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der ungarischen Volksmusik,
Musikgeschichte, Paläographie und europäischen Geschichte der
Gregorianik.

■ 248 ■ Ágnes Watzatka

■

XVI.–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben [Die Melodien des
XVI.–XVII. Jahrhunderts im Volksgedächtnis].15
Die wissenschaftlichen Arbeiten geschahen parallel zu den Arbeiten am
neuen Gesangbuch. Sie beeinflussten die Auffassung des neuen Gesangbuches in drei Aspekten:
– Im neuen Gesangbuch wurden alte Kirchengesänge aus der Volkspraxis
übernommen.
– Einige alte Gesänge wurden in einer neuen Gestalt, näher an der Volkspraxis, vorgestellt.
– Aufgrund der Erfahrung, dass Bauern viele komplizierte gregorianische
Melodien aus dem Gedächtnis vorsingen konnten, entschied sich die
Kommission für die Ergänzung des Kantionale mit einem Graduale
Simplex und einem Vesperale.

Das neue Gesangbuch Éneklő Egyház erschien 1985 als Gemeindegesangbuch mit einer Singstimme. Es war neben dem Hozsanna ein erlaubtes
und empfohlenes, aber nicht vorgeschriebenes Gesangbuch.
Éneklő Egyház – ein provisorisches Gesangbuch?
Das Verfassen des Éneklő Egyház trägt die Züge seiner besonderen
Entstehung durch die Mitarbeit von hoch ausgebildeten Wissenschaftlern, welche die liturgische Praxis nicht als Organisten, sondern als
Choraldirigenten erlebten. Sie veröffentlichten das Gesangbuch als Gemeindegesangbuch und vergaßen dabei die Organisten fast völlig. Erst
in letzter Minute wurde ein Orgelbuch mit einigen fast skizzenartigen
Orgelbegleitungen ohne ausgearbeitete Basslinie im Pedal verfasst. Das
Orgelbuch wurde als Handschriften-Faksimile herausgegeben, was einen
Rückschritt im Vergleich mit der gedruckten Ausgabe des vorigen Or15

Janka Szendrei – László Dobszay – Benjamin Rajeczky, XVI–XVII.
századi dallamaink a népi emlékezetben I-II. [Die Melodien des
17.–18. Jahrhunderts im Volksgedächtnis], Budapest 1979. 2 Bde. (I:
Melodien, II: Analysen).
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gelbuches Szent vagy, Uram! bedeutete. Eine zweite, diesmal gedruckte
Ausgabe des Orgelbuches mit richtig ausgearbeiteten Orgelbegleitungen
erschien 2009 unter der Mitarbeit der Orgellehrer des Lehrstuhls für Kirchenmusik, die ehemalige Studenten von Dobszay und Szendrei waren.
Ein anderer Nachteil des Gesangbuches ist sein ungünstiges Format. Die
Seitengröße (10 × 14 cm) ist zu klein. Gleichzeitig sind die 1.488 Seiten
zu dick, diese Struktur ist nicht ergonomisch, das Buch liegt nicht in der
Hand. Ein weiteres Problem ist die inhaltliche Abfolge in drei Abteilungen:
Kantionale, Graduale und Vesperale, denen noch ein Appendix beigefügt
ist. Damit sind die Materialen zu einer Kirchenfeier oder Kirchenzeit auf
drei oder vier verschiedenen Abteilungen zerstreut.
Die vielen, damals von der veränderten theologischen und liturgischen
Auffassung begründeten Erklärungen gehen auf den zu kleinen Seiten
unter; das ganze Material erscheint zerstückelt und gleichzeitig zusammengepfercht. Heute, 53 Jahre nach dem Konzil, wäre es möglich, die langen
Erklärungen wesentlich zu kürzen. Wegen des zu großen Umfangs hätte
man wohl ein größeres Seitenformat wählten sollen, vielleicht 12 × 17 cm
wie beim Gotteslob. Damit wäre auch die Seitenzahl reduziert worden und
das Buch kompakter gewesen.
László Dobszay, der nach dem Tod von Benjamin Rajeczky eine große
Autorität im Bereich der katholischen Kirchenmusik gewann und sich für
die Sache des Gesangbuches verantwortlich fühlte, war der Meinung, dass
das Gesangbuch noch verbessert werden müsste. Für eine Buchrevision
und die Verfassung der endgültigen Version versuchte er Rückmeldungen
zu sammeln.
1995, zehn Jahren nach dem Erscheinen, teilte er der katholischen
Zeitung Új Ember [Neuer Mensch] seine Ideen und Erfahrungen in Bezug auf Éneklő Egyház mit: „Nur dort schlug das Buch fehl, wo es nicht
eingeführt wurde.”16

16

László Dobszay, Az Éneklő Egyház új kiadása elé [Zu der neuen Ausgabe
des Éneklő Egyház], in: ders., Jegyzetek a liturgiáról [Notizen über die
Liturgie], Budapest 2001, S. 408–410.
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In den ersten zehn Jahren des Gebrauchs wurden die Schwächen des
Gesangbuches deutlich, die Dobszay in sechs Punkten aufzeigte:
1. Manche Gesänge sollen noch herausgenommen werden.
2. Es besteht die Möglichkeit der Aufnahme neuer Lieder, teils wegen
liturgischen Mangels oder weil sie wertvoll und beliebt sind.
3. Es werden „ergänzende Hefte” vorgeschlagen, die weitere lokale Gesänge
und gregorianische Stücke beinhalten.
4. Es wird die Wiederkehr des originalen inhaltlichen Aufbaus mit der
Ordnung nach liturgischer Zeit oder Feier gewünscht.
5. Die Abkürzung der zu langen Gesangstexte sind gut angenommen worden, während die Korrekturen, meist in den ersten Strophen der Lieder,
störend wirken.
6. Fast alle Rückmeldungen waren gegen den zu großen Umfang des Gesangbuches.

„Glücklicherweise haben wir keinen Zeitdruck.”, schließ László Dobszay
seine Schrift. Nach einem weiteren Jahrzehnt organisierte der Ungarische
Verein für Kirchenmusik eine Konferenz anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Éneklő Egyház, seitdem geschah nichts mehr.17
Das Éneklő Egyház enthält nicht das vollständige Graduale, sondern
nur die bedeutendsten Stücke des Temporale und des Sanctorale sowie
acht Beispiele für die Zeit im Jahreskreis. Die vollständige Reihe des Graduale Romanum auf Ungarisch wurde von Prior Piusz Balogh OPraem
2007 angefertigt. Die erste Auflage mit 3.000 Exemplaren des Graduale
Hungaricum ist jetzt fast vollständig verkauft.
Am 26. August 2011 starb László Dobszay, und das Gesangbuch Éneklő
Egyház blieb bis heute in demselben provisorischen Zustand.
17

Die Konferenz wurde 8.–10. Dezember 2005 von der Ungarischen
Gesellschaft für Kirchenmusik organisiert. Unter den 31 Vorträgen
behandelten zehn die Thematik des Éneklő Egyház. Der Konferenzband
erschien sechs Jahre später: Andrea Kovács (Hg.), „A keresztyényi
gyülekezetben való isteni dicséretek” – Népénektáraink tegnap és ma [„Die
Gotteslobe in der christlichen Gemeinde” – unsere Kirchengesangbücher
gestern und heute], Budapest 2011.
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Es ist erstaunlich, dass die Bischofskonferenz bei der Einführung des
Éneklő Egyház auch zu dessen pflichtmäßiger Vorschreibung bereit gewesen
wäre, die Kommission jedoch dachte, dass die freie Wahl eine Hilfe wäre,
den Widerstand gegen das neue Gesangbuch zu brechen. Am Beispiel des
Szent vagy, Uram!, das innerhalb von zehn Jahren das Katholikus Egyházi
Énektár ohne Schwierigkeiten überwunden hat, hoffte man auf einem natürlichen Übergang, was aber nicht geschah. 53 Jahren nach dem Konzil
und 33 Jahren nach dem Erscheinen des neuen Gesangbuches werden die
beiden Gesangbücher Hozsanna und Éneklő Egyház immer noch gleichzeitig verwendet.18
Hintergründe
Was ist denn schief gegangen? Woran hat die Kommission nicht gedacht,
womit hat sie nicht gerechnet?
1931 war die Zeit, als der Nationalismus in ganz Europa einen Aufschwung erlebte. Nach dem Jahr 1920 versuchten die ungarische Cäcilianer
entsprechend den Vorbildern von Kodály und Bartók, die Kirchenmusik
mit nationalen Klängen zu bereichern. Am Beispiel der deutschen Cäcilianer, und dennoch von ihnen abweichend, verwendeten die ungarische
Cäcilianer statt der alten Tonarten der Renaissance pentatonische und
modale Strukturen der Volksmusik, welche sie mit charakteristischen
punktierten Rhythmen ergänzten. Es entstand damit eine ganz eigenartige
ungarische Kirchenmusik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg im frühen Kommunismus wurde die
Kirche als feindliche Institution behandelt und die Kirchenmusik als unerwünschte Kunst betrachtet. Ihre Entwicklung blieb damit stecken, man
hielt an „dem Alten” fest, was man aus den früheren Zeiten ererbt hatte.

18

Im Hauptladen der Sankt Stephan Gesellschaft in Budapest liegen
tatsächlich die beiden Gesang- und Orgelbücher nebeneinander auf. 2016
erschien die 12. Ausgabe des Éneklő Egyház und 2017 die 28. Ausgabe des
Hozsanna. Beide erscheinen alle zwei bis drei Jahre.
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Seit den 1970er Jahren verbesserte sich die Situation. Dobszay und
Szendrei machten Aufnahmen mit ihrer 1969 gegründeten Schola Hungarica, die im Ausland wie auch vom ungarischen Staat anerkannt wurde.
Die punktierten Rhythmen der Cäcilianer sind allerdings sowohl musikhistorisch als auch politisch überholt.
Dobszay war eine starke Persönlichkeit. Er trat nicht dem Cäcilienverein
bei, um ihn zu reformieren, sondern gründete eine neue Bewegung mit dem
neuen Lehrstuhl an der Musikakademie und einer neuen Gesellschaft für
Kirchenmusik. Er bewirkte damit einen neuen, ganz radikalen Cäcilianismus mit dem Gewicht auf der Gregorianik und der echten Mehrstimmigkeit
der Renaissance. Dobszay gab seiner Bewegung keinen Namen – er konnte
sie nicht Cäcilianismus nennen, da in Ungarn ein Cäcilianismus schon
existierte – nahm in seine Bewegung keine Mitglieder des Ungarischen Cäcilienvereins auf, damit seine Bewegung als Gegenbewegung erkennbar war.
Harmat war der weltliche Leiter des Cäcilienvereins, eines von Priestern
gegründeten, in den Augen der Kirche hoch angesehenen Vereins. Das Renommee seiner Institution wirkte bei der Akzeptanz seines neu verfassten
Gesangbuches mit. Dobszay war der Leiter einer namenlosen Bewegung,
die als Gegenbewegung gegenüber dem anerkannten Verein entstanden war.
Fragen zur nicht zu Ende geführten Reform
Die Bearbeitung des Gesangbuches ist eine große Arbeit mit großer
Verantwortung. Derzeit herrscht eine Form der Pietät vor, welche die
Arbeit des großen Meisters nicht anzurühren wagt. Natürlich würde die
Überarbeitung des Gesangbuches einige große Probleme verursachen.
Die Liednummern müssten geändert werden, und die Texte der verbesserten ersten Strophen wieder in ihrer älteren Gestalt gebracht. Damit
wäre die Verwendung der schon vorhandenen Exemplare problematisch.
Man sollte auch das Orgelbuch neu gestalten. Und dennoch scheinen die
Revision und die gestalterische Verbesserung des Gesangbuches der Kern
der Lösung aller Probleme zu sein.
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Der von László Dobszay wieder begründete Lehrstuhl für Kirchenmusik
in Budapest, an welchem er auch eine Doktoratsschule begründet hat, wird
derzeit von seinen ehemaligen Studenten fortgeführt. Eine herausragende
leitende Persönlichkeit am Lehrstuhl für Kirchenmusik – ein Priester oder
Mönch –, von der Kirche allgemein akzeptiert, wäre willkommen. Unter
seiner Leitung wäre es vielleicht möglich, den alten und stark reduzierten
ungarischen Cäcilienverein mit der neueren Bewegung von Dobszay zu
vereinigen und damit der ungarischen Kirchenmusik ein einziges und
angesehenes leitendes Organ zu geben. Wenn ein solcher Verein hinter
dem inhaltlich und gestaltlich erneuerten Éneklő Egyház stünde, hätten
vielleicht auch diejenigen Lust, das neue Gesangbuch zu benutzen, die es
bislang nicht getan haben.
Solange das nicht geschieht, hoffen wir weiter auf den Erfolg des auch
in seinem provisorischen Zustand wertvollen Éneklő Egyház.

■
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KÁNTORKÉPZÉS A VAJDASÁGBAN A 20. SZÁZADBAN
Borbély Zoltán (Újvidék/Szerbia)

A Vajdaságban a 20. század első feléig az egyházzene színvonala semmivel
sem maradt el a kor európai gyakorlatától. A két világháború és az azt
követő kommunista diktatúra okozta politikai és gazdasági körülmények
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egyházzene Szerbia ezen északi
tartományában drámai hanyatlásnak induljon. E térség egyházzenei hagyatéka a Szabadkai Egyházmegye levéltárában, plébániai archívumokban
és a templomok karzatain található, mind a mai napig részben feltáratlan
állapotban.1 Az egykor virágzó egyházzenei élet tanúja még a mintegy 170180 orgona, mely közül jelenleg számos hangszer elhanyagolt állapotban
van, vagy már meg sem szólaltatható.
A vajdasági egyházzenéről még nem jelent meg átfogó tanulmány.
Írásom fókuszában is annak egy szűkebb területe, az egyházzenei képzés
áll, mely kapcsán egyformán fontos az egyházzenei múlt feltárása, és a mai,
vajdasági egyházzene állapotfelmérése.
A történelmi Vajdaság az Osztrák–Magyar Monarchia déli részén terült
el, és két nagyobb területből állt. Bácskát és a Bánságot földrajzilag a Tisza
folyó választotta ketté. A Vajdaság területét északi, illetve déli oldalon Baranya és a Szerémség határolta. A mai Vajdaság területe valamivel kisebb,
mint a monarchia idejében: az első világháború után a Bánság jelentős
részét Romániához csatolták, Baranya részben Magyarországhoz, részben
Horvátországhoz került, a Szerémség nagyobb része a szerbiai tartomány,
kisebb része pedig Horvátország része lett. A viharos múltja folyamán több1

Az első kutatómunkák e téren az 1998-as temesvári konferencia előadásait
tartalmazzák. Metz, Franz (szerk.), Die Kirchenmusik in Südosteuropa.
Historische und typologische Studien zur Musikgeschichte südosteuropäischer
Regionen [Az egyházzene Délkelet-Európában. A délkelet-európai régiók
zenetörténete, történeti és tipológiai írások], Kongressbericht, Temeswar
19–23. Mai 1998, Tutzing 2003. A Duna menti svábok egyházzenéjéről ld.
Metz, Franz, Das Kirchenlied der Donauschwaben. Eine Dokumentation
des Kirchenliedes der deutschen Katholiken Südosteuropas [A Duna menti
svábok egyházi éneke. Délkelet-Európa katolikus németségének egyházi
ének-dokumentációja], München 2008.
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ször is megújulni képes Vajdaság társadalmi-történelmi okokból kifolyólag
többször teljesen elnéptelenedett, így egyházzenei fejlődés szempontjából
sem rendelkezik kontinuitással.
Ha összehasonlítjuk a dokumentált középkori templomokat a maiakkal,
feltűnő, hogy számos templomnak és kolostornak nyoma sincs már, sőt,
teljes falvak hiányoznak a mai térképről. Ha túl is élte a történelem folyamán
valamely templom vagy kolostor a többszöri pusztítást vagy elnéptelenedést,
a kőben szegény vidék igyekezett felhasználni az építőanyagot a lakóházak
alapjaihoz. Emiatt sajnos sem a korabeli templomokról, sem a hozzájuk
kapcsolódó, feltételezhetően gazdag egyházzenei gyakorlatról nincsenek
forrásaink.2 A 18. század elején, több mint 150 évnyi török uralom után
új korszak vette kezdetét.
A továbbiakban a magyar, katolikus egyházzenei képzésről fogok
szólni, melyben Mária Terézia császárnőnek kiemelkedően fontos, vezető
szerepe volt.
1777-ben a Vajdaság területén is bevezették Mária Terézia oktatási
törvényét, a Ratio Educationis t.3 Ez vidékünkön a dokumentált orgonaoktatás kezdetét is jelenti, mely a kántortanítók képzésének része volt.
A leendő tanítók orgonaoktatásban is részesültek, hogy falvakban vagy
kisebb városokban el tudják látni az egyházzenei szolgálatot. A gyülekezetek anyagi lehetőségeinek függvényében a kántori állások már a 19. század
elején különböztek.
Az első világháborúig a Vajdaság területén bevett gyakorlat volt, hogy
a leendő kántorok kántortanítói iskolát végeztek, amellyel később hivatali
állásokat tölthettek be. Ez egy négyéves gimnáziumi képzést foglalt magába.
Egyesek tanítók lettek, mások kántorok, nem volt ritka a kettős – kántor2

3

Zenta község esetében a középkori romok a késői 19. századig láthatóak
voltak, amíg a népesség be nem építette a kőanyagot a lakóházak alapjaiba.
A török idő alatt feldúlt vagy teljesen megsemmisített települések a
környéken (Mágocs, Bátka, Csésztó, Kalocsa, Karjad, Likasegyháza,
Tornyos, Kevi) még a 19. században is dokumentálhatóak voltak a
templomromok alapján. Tari László, Zentai katolikus szentélyek a koraközépkortól napjainkig, in: Miklós Réka (szerk.), Délvidéki Himnológiai
Füzetek 2, Zenta (megj. alatt).
Bács vármegyében a Ratio Educationist Újvidéken hirdették ki 1777.
november 10-én. Virág Gábor, A topolyai iskolák története, Újvidék
1993, 16.
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tanítói – munkakör sem, mellyel falvakban gyakran a jegyzői feladatok
végzése is társult. Ezen kántortanítói rendszer sokáig fenntarthatónak bizonyult, és a vajdasági templomokban stabil egyházzenei szintet biztosított.
Az első világháború alatt számos értelmiségi elmenekült, köztük kántortanítók is. Azok, akik még a világháború előtt szerezték diplomájukat, és
hivatalukban maradtak, tovább folytatták zenei tevékenységüket: orgonán
játszottak, templomi és iskolai kórusokat vezettek. A kántorhiány viszont
a háború folyamán elkeserítő mértéket öltött. Az is előfordult, hogy még
nagy plébániák is képzett kántor nélkül maradtak.
A háborút az Oszrák–Magyar Monarchia elvesztette, s ezzel a Vajdaságot a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolták. A területi változások
nagymértékben érintették az egyházi szerveződési struktúrákat is: ennek különösképpen a kalocsai és csanádi egyházmegyék estek áldozatul. A csanádi
egyházmegye három részre szakadt, ez pedig három ország – Románia,
Magyarország és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területére esett. Bánát
nyugati, ún. szerb részén új egyházkormányzati területet kellett létesíteni,
mely évtizedekig Apostoli Kormányzóságként működött, majd 1988-ban
egyházmegyei rangot kapott Nagybecskerek központtal. A kalocsai egyházmegyében is nagy változások mentek végbe: a Magyarországon kívüli
rész kiesett az egyházmegye hatásköréből, és e problémára mihamarabb
megoldást kellett találni. 1918-ban Bácskában megalakult a szabadkai
római katolikus adminisztratúra, amely később Vatikántól megkapta az új
egyházmegye alapítására vonatkozó engedélyt. Az első szabadkai püspököt
1927-ben szentelték fel Lajčo Budanović személyében. Az új püspök irányítása alatt jelent meg Szabadkán a Bácskai Törvénykönyv,4 mely részletesen
taglalja a kántori szolgálatot és a szolgálat előfeltételeit is.5
4

5

Bácskai Törvénykönyv 1936-ból [eredeti címe: Codex Baciensis], Pénzes
János (szerk.), Szabadka 2000.
A törvénykönyv III. része az egyházi alkalmazottakra vonatkozik, ide
tartoznak a kántorok is. A 258. és 262. paragrafusok értelmében kántornak
csak azokat a nőtlen vagy házas férfiakat lehet megválasztani, akiknek
kifogástalan a magánéletük, és közösségi életük is a megfelel a katolikus
egyház elvárásainak. A törvénykönyv egyházzenei rendelkezései, az
1983-ban hozzáadódott vatikáni CIC-rendelkezést leszámítva, azóta is
érvényesek. Bácskai Törvénykönyv, Szabadka 2000, 131 és 134.
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Budanović püspök idejében minden kántori állásra pályázó személy
szakbizottság előtt tett felvételi vizsgát, majd a püspöki kántorképző
keretében bővíthette hiányos egyházzenei ismereteit, ahol három képzési
szint létezett. Attól függően, hogy a hallgató melyiket végezte el, lehetett
helyettes kántor, kántor vagy pedig székesegyházi karnagy (regens chori).
A kántorjelöltek többsége csak az első két szintet végezte el.
A két világháború közötti Vajdaságban a gyakorlati egyházzene újra
fejlődésnek indult, nem utolsósorban azon kántoroknak köszönhetően,
akik tanulási céllal külföldre utaztak. Ők később működési helyükön az
egyházzenét az európai élvonalba emelték. Ennek kapcsán megkerülhetetlen
Léh Jakab személye (1. kép), aki gazdag német polgári családból származott,
és Regensburgban is tanult. Tanulmányai végeztével az újvidéki Mária Neve
templom orgonistájaként és karnagyaként helyezkedett el. Meggyőződéses
ceciliánusként rendszeres levelezést folytatott budapesti és regensburgi
kollégáival. Több évtizedes, folyamatos munkásságát dokumentálják többek között a fennmaradt nagymisék és koncertek énekrendjei, műsorai,
valamint számos fénykép, ahol Léh Jakab a templom nagy kórusával és
zenekarával látható.6
A vajdasági kántorok lehetőségükhöz mérten igyekeztek még a két
világháború között is színvonalas egyházzenei életet teremteni, de a második világháború után, utánpótlás hiányában már nem termett egy képzett,
ütőképes kántorgeneráció sem.
A kommunista diktatúra, mely a második világháború után lépett hatalomra, a Vajdaságban idegen elemként kezelte az egyházat. A politikai
hatalom figyelemmel követett minden vallási eseményt. Állami alkalmazásban álló személynek a templomlátogatás nem volt kívánatos. Ez a fő oka
annak, hogy a legtöbb templom egyházzenész nélkül maradt.7
6

7

Léh Jakab levelezéseiről ld. Franz Metz különböző írásait a müncheni
Edition Musik Südost kiadónál. Forrás: http://www.edition-musiksuedost.de/, lehívás: 2019.09.28. Léh Jakab állandó liturgikus-zenei és
koncerttevékenységéről, levelezéséről részletesen beszámol a Budapesten
megjelenő Egyházi Zeneközlöny is Járosy Dezső szerkesztésében. Vizsgált
évfolyamok: XXIII–LI (1916–1944).
Msgr. Miocs József személyes elmondása szerint, Szabadkán, 2018.
aug. 13 - án.
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A tanítónőképzők ebben az időszakban átmeneti megoldást nyújtottak,
mert itt zongorát is oktattak, a képzősök így később gond nélkül el tudták
látni a szolgálatot orgonán is, de csak manuálisan. Olyan gazdag, polgári
családból származó nők is végeztek időnként kántori szolgálatot, akik nem
tartottak attól, hogy biztos állásukat elveszítik. Az idő múlásával sajnos
bebizonyosodott, hogy hosszú távon a tanítóképzők sem biztosítják a
megfelelő orgonista utánpótlást.8
Az egyházzene igazán súlyos válsága csak ezután következett. A papok
ekkor már bárkit orgonához ültettek zenei előképzettségtől függetlenül,
mondván: „Aki énekelni és akár két ujjal is játszani tud, az már lehet
kántor!”
Budanović utódaként a püspöki székben Matija Zvekanović következett,
aki az 1960-as években új kántorképző alapítását kezdeményezte, melyet
Würtz Ferenc és Körmöczi Ambrus irányítottak. Itt oktatott továbbá az
egyházmegye három másik papja is: Trungel Lajos, Berényi Ferenc és Fábry
Jenő. Huzsvár László, Nagybecskerek nyugalmazott püspöke az ezidőben
működő kántorképzésre úgy emlékezett, hogy annak vajmi kevés sikere volt.9
Würtz Ferenc 1970-es váratlan halála után Zvekanović püspök Miocs
József fiatal teológusra bízta a szabadkai kántorképző irányítását. Miocs
zenész családból származott, már gyermekkora óta zongorázott. A gimnáziumot, majd teológiai és egyházzenei tanulmányait Zágrábban végezte.
Akkoriban ő volt a szabadkai egyházmegye egyetlen papja, aki ilyen magas
zenei végzettséggel rendelkezett. A kántorképzőn Miocson kívül Marko
Stantić és Berényi Ferenc is tanítottak. Ezen egyházzenei tanulmányok
iránt sokan érdeklődtek, köztük rendi nővérek is, diplomát azonban csak
kevesen szereztek, melynek fő oka Miocs szerint, hogy a hallgatók nem
mérték fel reálisan a támasztott követelményeket, és általában gyengén

8
9

Uo.
Huzsvár László elmondása szerint a kántorok kaptak kántorvégzési
oklevelet, ezzel azonban még nem sikerült elérni az óhajtott szintet.
Színvonalas kántorképzés volt ezzel szemben Versecen. Miklós Réka,
Interjú msgr. Huzsvár László nyug. nagybecskereki püspökkel Horgoson,
2012. augusztus 21-én, kézirat.
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tanultak, keveset gyakoroltak. Ez a hozzáállás sajnos azóta sem vátozott.
Miocs a kántorképző ideje alatt rendszeresen hívott vendég előadókat
Magyarországról és Jugoszláviából, többek közt Szigeti Kilián bencés
egyházzenészt, Nádasi Alfonzot, Tardy Lászlót és Andrija Galunt, emellett
rendszeres összeköttetésben állt külföldi egyházzenei központokkal. Ez idő
tájt a zágrábi, salzburgi és regensburgi felsőfokú egyházzenei intézmények
tanterveit is tanulmányozta, mert a szabadkai egyházzenei konzervatórium újbóli megnyitásán dolgozott, azonban ez az 1991-ben kitört balkáni
háború miatt egyelőre nem valósulhatott meg. Miocs az elmúlt évtizedek
alatt szorgalmasan gyűjtötte a fellelhető egyházzenei dokumentumokat.
Rendszerező munkája nyomán létrejött egy, a kutatók számára is hozzáférhető szabadkai egyházzenei archívum, amely tartalmazza a szabadkai székesegyház karzatáról és különböző plébániákról összegyűjtött egyházzenei
jellegű, kántorokra és kántorképzésre vonatkozó kordokumentumokat.
Vajdaságban a horvát gyülekezet mindig is szoros kapcsolatban állt a
horvátországi gyülekezetekkel. A vajdasági gyülekezetekben gyakran horvát
rendi nővérek látták el az egyházzenei szolgálatot, akik Zágrábban végezték
teológiai és egyházzenei tanulmányaikat.
Paskó Csaba szabadkai regens chori és kelebiai plébános, a grazi Zeneés Színművészeti Egyetem egyházzene szakos magisztere, a Szabadkai
Zeneiskolában középfokú egyházzenei szak megnyitását kezdeményezte.
Tantervei az osztrák középszintű egyházzeneoktatás mintáját követték.
A tanszak 2008-ban be is indult, 2017-ben azonban minisztériumi határozat alapján megszüntették, és helyette orgona szakot nyitottak. Paskó
elmondása szerint az egyházzene tanszakot a fenti időintervallumban tíz
diáknak sikerült elvégeznie, akik ma is kántorként működnek, vagy bel- és
külföldi egyetemeken tanulnak tovább. A Szabadkai Zeneiskola egyike
a négy szerbiai tanintézménynek, melyben biztosított az orgonaoktatás.
Belgrádban a Stanković Zeneiskola keretében működik alap- és középszintű orgona szak, emellett még két felsőoktatási intézményben is. A Belgrádi Egyetem Zeneművészeti Karán általában tíznél kevesebb az orgona
szakos hallgatók száma. Az Újvidéki Művészeti Akadémián jelenleg négy
orgona szakos hallgató tanul. Mindegyikük tehetséges zenész, általában
zeneiskolákban tanítanak, korrepetitori, karvezetői, zongora- és harmo-
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nikatanári állásban helyezkednek el. Közülük sajnos csak nagyon kevesen
fordítanak elegendő időt a gyakorlásra. Ilyen körülmények között kivitelezhetetlenek a közös tanszaki fellépések. 2017-ig az egyetemi szabályzat
értelmében csak minden második évben engedélyezték a felvételi vizsgát
orgona szakon. A tantervek reformját követően 2018-tól már évente adott a
lehetőség egy elsős hallgató felvételére. Az elmúlt tizenkét év alatt, mióta az
Újvidéki Művészeti Akadémia orgona tanszakát vezetem, összesen tizenkét
főszakos hallgatóm volt. Közülük öten diplomáztak, jelenleg mindegyikük
zenei munkakörben dolgozik. A volt és jelenlegi diákjaim közül csak hárman
végeznek egyházzenei szolgálatot.
2014-ben, a zentai székhelyű Cor Jesu Alapítvány keretében – részben
személyes indíttatásból – kántorképző alapítását kezdeményeztem. Véleményem szerint az idősebb generációnak is meg kell adni az egyházzenei
képzés lehetőségét. Két kollégámmal kidolgoztunk egy kétéves képzésre szóló tantervet a következő tantárgyakkal: zeneelmélet, gregorián (elmélet és
gyakorlat), liturgikus orgonajáték (mely összhangzattannal és ellenponttal
egészül ki), népének és liturgika. Miklós Réka gregoriánt tanít, ft. Szakály
József liturgikát és népéneket, jómagam pedig orgonát és zeneelméletet. Az
első tanulmányi ciklusban 14 diákkal indultunk, de közülük csak nyolcan
végezték el az elméleti képzést és a szemináriumokat. Közülük két kántor
kimagasló eredménnyel zárta tanulmányait, további öt közepesen teljesített,
egy pedig nem vizsgázott le egy tantárgyból sem.
A második képzési ciklusra tízen jelentkeztek, majdnem mind kezdők.
Hatan közülük minden tantárgyból levizsgáztak. A kántorképzősök a liturgikus orgonajáték keretében egyszerű harmonizációkat is tanulnak (2.
és 3. kép), és saját kíséreteket is szerkesztenek.
A vajdasági egyházzenei oktatás a tartomány újabb kori történelmének
részét alkotja. A kántorképzés – a Mária-Terézia által foganatosított
iskolareformnak és a kántortanítói rendszernek köszönhetően – a 18.
századtól kezdődően biztos, intézményes alapokon állt.
Annak ellenére, hogy az első világháború után az Osztrák–Magyar Monarchia széthullásával a közös kultúrterület egysége is megszűnt, a korábban
meghonosodott egyházzenei hagyományok még egy ideig továbbéltek, sőt,
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a két világháború közötti Vajdaságban a musica sacra néhány kiváló egyházzenésznek köszönhetően még egy rövid fellendülést is megélt. Az ezt
követő, évtizedekig tartó hanyatlás következményei ma is tapasztalhatók
és egyben lesújtók.
Ezen egyházzenei vákuumból való kilépéshez, felemelkedéshez nagy
lendületet adtak azok a projektumok, melyek külföldön végzett, diplomás
egyházzenészek munkásságához kapcsolódnak. Ilyen például a 2014-ben
életre hívott, zentai Cor Jesu Alapítvány által működtetett kántorképző
is, mely olyan amatőr, felnőtt zenészeknek kínál képzési lehetőséget, akik
a templomokban kántori szolgálatot látnak el, vagy ezt tervezik, és ehhez
szakmai többlettudásra van szükségük.

■
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1. Léh Jakab az 1940-es években (Paitz Jolán
családi hagyatéka) / Jakob Leh vor der
Pfarrkirche in Neusatz, 1940er Jahre
(Familiennachlass von Jolán Paitz)
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2. A Hozsanna 86. sz. énekének orgonakísérete,
háromszólamú változat

3. A Hozsanna 86. sz. énekének orgonakísérete,
négyszólamú változat
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KANTORENAUSBILDUNG IM 20. JAHRHUNDERT
IN DER WOJWODINA
Zoltán Borbély (Novi Sad/Serbien)

Die Pflege der Kirchenmusik in der Provinz Wojwodina stand bis zur
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert auf derselben Ebene wie diejenige in
den benachbarten Staaten Europas in der Zeit. Die von beiden Weltkriegen und vom Kommunismus verursachte problematische politische
und wirtschaftliche Lage hatte den dramatischen Untergang der sakralen
Musik in dieser Region des ehemaligen Südungarn bzw. des aktuellen
Nordserbien zur Folge. Der kaum erforschte kirchenmusikalische Nachlass wird teilweise im Archiv der Diözese Subotica bewahrt bzw. liegt
bislang unentdeckt in verschiedenen Pfarren und auf Choremporen.1
Wichtige überlieferte Zeugen der einst blühenden Kirchenmusik sind
die etwa 170–180 Orgeln, die in einem mehr oder weniger schlimmen
technischen Zustand sind oder teilweise kaum mehr bespielt werden können. Im Bereich Kirchenmusik in der Wojwodina wurden bis zu diesem
Zeitpunkt keine systematischen Studien durchgeführt.
Im Folgenden möchte ich die Kirchenmusik und besonders die Ausbildung von Kantoren aus der Wojwodina im 20. Jahrhundert vorstellen
bzw. einen Überblick über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Kirchenmusik dieser Region geben.
Die historische Wojwodina befand sich im südlichen Teil ÖsterreichUngarns und bestand aus zwei Bereichen: Batschka und Banat, westlich bzw.
östlich der Theiß. Baranya und Syrmien umrahmten das Gebiet nördlich
bzw. westlich. Die Provinz Wojwodina ist heute allerdings kleiner als in der
1

Die ersten Arbeiten erschienen in: Franz Metz (Hg.), Die Kirchenmusik
in Südosteuropa. Historische und typologische Studien zur Musikgeschichte
südosteuropäischer Regionen. Kongressbericht, Temeswar 19.–23. Mai
1998, Tutzing 2003. Bezüglich der Kirchenmusik der Donauschwaben
siehe Franz Metz, Das Kirchenlied der Donauschwaben. Eine
Dokumentation des Kirchenliedes der deutschen Katholiken Südosteuropas,
München 2008.

■ 266 ■ Zoltán Borbély

■

Zeit der Doppelmonarchie: Seit den beiden Weltkriegen befindet sich ein
bedeutender Teil des Banat in Rumänien, Baranya liegt jetzt in Ungarn, das
kleine Eck von Syrmien gehört zu Kroatien. Die Wojwodina – das Gebiet
des immerwährenden Neubeginns in der Geschichte – konnte infolge der
historisch-gesellschaftlichen Faktoren, vor allem wegen der mehrmaligen
Entvölkerungen keine Kontinuität, auch im Sinne der kirchenmusikalischen Entwicklung, aufweisen.
Bei einem Vergleich des dokumentierten mittelalterlichen Kirchenbestandes mit dem jetzigen fällt auf, dass zahlreiche Kirchen und Klöster der
Region sowie ganze Dörfer auf der Landkarte nicht mehr zu finden sind.
Überstand eine mittelalterliche Kirche oder ein Kloster die Plünderungen
oder Entvölkerungen, die in mehreren Etappen verliefen, wurde in der
steinarmen Region das Baumaterial für spätere Wohnhäuser verwendet;
nun sind kaum mehr Spuren vom einst dichten Kirchennetz samt blühender
kirchlicher Praxis und Kirchenmusik auffindbar.2
Nach über 150 Jahren türkischer Herrschaft begann Anfang des 18.
Jahrhunderts eine neue Etappe, die sogenannte „junge” und seither kontinuierliche Geschichte der Wojwodina. Ich werde im Folgenden insbesondere
die Entwicklung der ungarischsprachigen römisch-katholischen Kirchenmusikausbildung näher vorstellen, bei der die Kaiserin Maria Theresia eine
führende Rolle innehatte.
1777 wurde auch in der Wojwodina das neue Bildungsgesetz der Kaiserin, die „Ratio Educationis”, eingeführt.3 Das heißt, dass das Kantorlehreramt im damaligen Ungarn samt gebundenem Orgelunterricht ab dieser Zeit
2

Im Falle der Gemeinde Senta bestanden die mittelalterliche Kirchenruinen
noch bis ins ausgehende 19. Jahrhundert, dann verwendete die
Bevölkerung die Steine für den Bau der eigenen Wohnhäuser. Die
einstigen in der Zeit der türkischer Herrschaft meist völlig vernichteten
oder entvölkerten Ortschaften (Mágocs, Bátka, Csésztó, Kalocsa, Karjad,
Likasegyháza, Tornyos, Kevi) waren im 19. Jahrhundert noch aufgrund
der Kirchenruinen dokumentierbar. László Tari, Zentai katolikus
szentélyek a kora-középkortól napjainkig [Katholische Sanktuarien in
Senta vom frühen Mittelalter bis heute], in: Réka Miklós (Hg.), Délvidéki
Himnológiai Füzetek [Südungarische Hymnologische Hefte 2], Senta (im
Druck).
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zu datieren ist. Die Lehrer mussten auch das Orgelspiel erlernen, nachdem
sie in kleineren Städten bzw. Dörfern für die Kirchenmusik verantwortlich waren. Obwohl die Ämter von Kantoren sich bereits Anfang des
19. Jahrhunderts abhängig von den Gemeinden und ihren Möglichkeiten
unterschieden, war die Ausbildung doch in der Regel gebunden.
Bis zum Ersten Weltkrieg war es also in der Wojwodina überall üblich,
dass die Kantoren für eine offizielle Kantorenstelle die Kantorlehrer-Ausbildung absolvieren mussten. Das war ein vierjähriges Studium nach der
Grundschule auf mittlerem Niveau. Einige dieser Kantorlehrer sind Lehrer
geworden, andere Kantoren und wieder andere waren in beiden Berufen
tätig (nicht zuletzt wirkten sie oft auch als Notare im Dorf ). Dieses System
war noch bis zum Ersten Weltkrieg im Gebrauch. Das Kantorlehrersystem
und das daraus entwickelte Berufsmodell boten ein stabiles kirchenmusikalisches Niveau in der ganzen Wojwodina.
Während des Ersten Weltkrieges sind viele Intellektuelle, darunter auch
Kantorlehrer, geflüchtet. Diejenigen, die ihre Ausbildung noch vor dem
Ersten Weltkrieg absolviert hatten und dennoch hier geblieben sind, musizierten weiter: Sie haben Orgel gespielt, Kirchen- und Schulchöre geleitet.
Bedauerlicherweise sind infolge des entstandenen Kantorenmangels einige,
sogar große Pfarren ohne ausgebildete Kantoren geblieben.
Nachdem Österreich-Ungarn den Ersten Weltkrieg verloren hatte,
wurde die Provinz Wojwodina Teil des Serbisch-Kroatisch-Slowenischen
Königreichs. Infolge der territorialen Änderungen haben auch die kirchlichen Hauptorganisationen, darunter die Bistümer Kollotschau und
Tschanad, besonders gelitten. Die Diözese Tschanad wurde zwischen drei
Ländern (Rumänien, Ungarn und Serbien-Kroatien-Slowenien) aufgeteilt.
Im Westbanat, auch serbischer Banat genannt, musste eine neue Diözese
mit Bischofsitz eingerichtet werden. Allerdings dauerte es noch Jahrzehnte,
bis sich Bistum, Bischof und Bischofsitz in Großbetschkerek kirchenorganisatorisch bis zum heutigen Stand entwickelten. Es gab aber auch für die
3

Das Bildunggesetz wurde für das Komitat Batsch am 10. November 1777
in Neusatz verkündet. Gábor Virág, A topolyai iskolák története [Die
Geschichte der Schulen in Batschka-Topola], Novi Sad 1993, S. 16.
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Diözese Kollotschau große Änderungen: Der Teil außerhalb von Ungarn
fiel nun bei der Organisation weg, und man brauchte eine schnelle Lösung.
1918 wurde in der Batschka eine römisch-katholische Administratur in
Subotica gegründet, die später vom Vatikan eine Bewilligung für die Gründung der neuen Diözese bekam. Ihr erster Bischof Lajčo Budanović wurde
1927 geweiht. Unter seiner Leitung wurde 1936 ein Buch mit den Gesetzen
der Diözese Subotica zusammengestellt und veröffentlicht.4 Hier sind klar
definierte Voraussetzungen für die Kantoren zu finden,5 nicht zuletzt gibt
es eine detaillierte Beschreibung des Kantorendienstes.
Falls jemand unter der Amtszeit von Bischof Budanović eine Kantorenstelle besetzen wollte, musste der Kandidat eine Aufnahmeprüfung
vor einer Fachkommission machen und mangelhafte kirchenmusikalische
Kenntnisse im Rahmen einer bischöflichen Kantorenausbildung ergänzen.
Es gab drei Ausbildungsstufen, und abhängig davon, welche vom Studierende absolviert wurde, erlangte man den Grad als:
Stufe 1:
Stufe 2:
Stufe 3:

Kantorvertreter
selbständiger Kantor
„regens chori” (Organist und Chorleiter)

Die meisten Kandidaten absolvierten nur die ersten beiden Stufen.
Zwischen den beiden Weltkriegen ist in der Wojwodina bezüglich der
Praxis der Kirchenmusik ein neuer Aufschwung zu beobachten. Einige
4

5

Bácskai Törvénykönyv 1936-ból [Gesetzbuch aus der Batschka seit dem
Jahr 1936. Ursprünglicher Titel: Codex Baciensis, 1936, Subotica.]
Neue, ins Ungarische übersetzte Ausgabe, hrsg. von Msgr. János Pénzes,
Diözesanbischof, Subotica 2000.
Der III. Teil des Gesetzbuchs widmet sich den kirchlich angestellten
Personen. Zu dieser Gruppe gehören auch die Kantoren. In § 258 und
§ 262 wird festgestellt, dass nur diejenigen verheirateten oder nicht
verheirateten Männer als kirchliche Angestellte gewählt werden können,
deren Privatleben sowie ihr Leben in der Gemeinschaft dem Geist
der katholischen Kirche entsprechen. Mit der Ausnahme derjenigen
Paragraphen, die durch die CIC-Verordnung des Vatikans von 1983
aufgelöst wurden, gelten sämtliche Kirchengesetze bis heute. Bácskai
Törvénykönyv, Subotica 2000, S. 131 und 134.
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Kantoren absolvierten ihre Ausbildung sogar in westeuropäischen Staaten
(z. B. in Deutschland). Die Kirchenmusik, die von ihnen aufgebaut und
koordiniert wurde, erreichte europäisches Niveau. Hierbei ist vor allem Jakob Léh zu erwähnen, der aus einer reichen bürgerlichen deutschen Familie
stammte, in Regensburg studierte und nach dem Studium als Organist und
Chorleiter der Kirche Mariä Namen in Neusatz tätig war (Abb. 1). Er war
ein eifriger Cäcilianer und korrespondierte regelmäßig mit Kollegen aus
Budapest, Regensburg usw. Seine Tätigkeit bezeugen die kontinuierliche
Dokumentation der Konzerte und Hochämter wie auch die alten Fotografien, auf denen ein riesiger Chor und ein Orchester zu erkennen sind.6
Die Kantoren in der Wojwodina konnten, solange es ihre Kräfte ihnen
ermöglichten, bis zum Zweiten Weltkrieg noch eine aktive kirchenmusikalische Tätigkeit aufweisen. Wegen des fehlenden Nachwuchses starb aber
die alte Generation der ausgebildeten Kantoren langsam aus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich die kommunistische Diktatur, die die Kirche auch in der Wojwodina als klassenfremdes Element
betrachtete. Die politische Macht überwachte jede Form der Frömmigkeit.
Kirchenbesuche für Kantoren bzw. Lehrer waren „von oben” unerwünscht,
wenn sie ihre staatliche Anstellung behalten wollten. Das war ein Hauptfaktor, weshalb die meisten Kirchen ohne Kirchenmusiker geblieben sind.7
Das Präparandensystem für Frauen schien in dieser Zeit nur eine vorübergehende, dennoch nicht die optimale Lösung zu sein: Die Studierenden in den Präparandenschulen mussten auch das Klavierspiel erlernen.
Dadurch war es ihnen möglich, zumindest ohne Pedal Orgel zu spielen.
Es gab weiters reiche, bürgerliche Frauen, die für ihren Lebensunterhalt
nicht unbedingt eine staatliche Anstellung benötigten. Sie konnten an der
6

7

Über das Leben und die Korrespondenz siehe verschiedene Aufsätze von
Franz Metz, veröffentlicht in der Edition Musik Südost München: http://
www.edition-musik-suedost.de/ (Zugriff: 28.09.2019). Rege liturgische
Konzerttätigkeit und Korrespondenz mit Regensburg, Budapest u. a. in
der Zeitschrift des Ungarischen Cäcilienvereins Egyházi Zeneközlöny
[Kirchliche Musikrevue], hg. von Desiderius Járosy, Budapest, untersuchte
Jahrgänge: XXIII–LI (1916–1944).
Mitgeteilt von Msgr. József Miocs in Subotica am 13. August 2018.
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Liturgie als Organistinnen mitwirken. Im Laufe der Zeit zeigte sich aber,
dass im Rahmen des Präparandensystems kein Nachwuchs in Sicht war.8
Nach dieser Periode brach aber die echte, akute Krise auf: Die Priester
setzten Menschen ohne musikalische Ausbildung als Kantoren ein. Es galt
Folgendes: Wer singen und mit zwei Fingern spielen konnte, durfte im
Gottesdienst Orgel spielen!
Der Nachfolger von Budanovič als Bischof war Matija Zvekanović. Er
initiierte noch in den 1960er Jahren die Gründung einer neuen Kantorenschule unter der Leitung von Ferenc Würtz und Ambrus Körmöczi. Weitere
Lehrer dieser Schule waren drei Priester aus der Diözese: Lajos Trungel,
Ferenc Berényi und Jenő Fábry. Der ehemalige Bischof von Großbetschkerek László Huzsvár erinnerte sich an die Kantorenkurse dieser Zeit, die
anscheinend nur wenige Ergebnisse zur Folge hatten.9
Nach dem unerwarteten Tod von Ferenc Würtz im Jahre 1970 bat
Bischof Zvekanović den jungen Theologen József Miocs, die Kantorenausbildung in der Diözese Subotica zu übernehmen. Miocs stammte aus einer
Musikerfamilie, er spielte schon im Kindesalter Klavier. Das Gymnasium,
die theologische Universität sowie das Kirchenmusikstudium absolvierte
er in Zagreb. Damals war er der einzige Priester in der Diözese Subotica
mit einer so hohen musikalischen Ausbildung. Er unterrichtete an der
Kantorenschule mit zwei Kollegen: Marko Stantić und Ferenc Berényi. Es
gab viele Interessierte, darunter auch Ordensschwestern, aber nur wenige
schlossen ihr Diplom ab. Die Ursache dafür ist laut Miocs in der ersten Linie
in der falschen Einschätzung des Studiums und dem damit verbundenen
Pflicht- und Aufgabefeld zu suchen. Leider heißt es allgemein, mangelhaftes
Üben und Lernen reichen für das Studium... (Das scheint allerdings das
8
9

Ebenda.
Altbischof Huzsvár meinte: „Die Kantoren konnten nun, diplomierte
Kantoren' heißen. Damit war aber das gewünschte Niveau noch nicht da.
Die Kantorenschule gelingt den Kollegen aus Werschetz irgendwie besser.”
Réka Miklós, Interjú msgr. Huzsvár László nyug. nagybecskereki püspökkel
Horgoson, 2012 augusztus 21-én [Interview mit Msgr. László Huzsvár,
Altbischof von Großbetschkerek, aufgenommen am 21. August 2012],
Manuskript.
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ewige Problem des Kirchenmusikstudiums, nicht nur in P. Miocs Zeiten,
zu sein!) Er organisierte im Rahmen des Studiums verschiedene Gastvorträge mit Fachexperten aus Ungarn und Jugoslawien (Kilián Szigeti OSB,
Alfonz Nádasi, László Tardy und Andrija Galun). Miocs stand in regelmäßigem Kontakt mit ausländischen kirchenmusikalischen Institutionen; er
interessierte sich konkret für die Studienpläne in Zagreb, Salzburg und
Regensburg in der Hoffnung auf eine Neugründung des Konservatoriums
für Kirchenmusik in Subotica. Der Plan konnte aber wegen des Balkankrieges 1991 nie verwirklicht werden. In der darauffolgenden Periode, die
durch personellen Mangel in der Kirchenmusik bestimmt war, konnte P.
Miocs seine Pläne nicht mehr weiter verfolgen. Während der vergangenen
Jahrzehnte sammelte er dennoch sämtliche Dokumente über Kantoren
und die Kantorenausbildung, die sich auf der Chorempore des Doms zu
Subotica und auch bei zahlreichen Priestern zu Hause befanden. Somit ermöglichte er durch seine Arbeit, dass nun ein kirchenmusikalisches Archiv
in Subotica für weitere Forschung zugänglich ist.
Die kroatische katholische Gemeinde in der Wojwodina pflegte schon
immer enge Kontakte zur Kirche in Kroatien. In den Gemeinden aus Serbien waren oft kroatische Ordensschwestern, die ihr Studium der Theologie und Kirchenmusik in Zagreb absolviert hatten, für die Kirchenmusik
verantwortlich.
Der Priester Csaba Paskó, jetziger „regens chori”, selbst auch Kirchenmusiker mit absolviertem Magisterstudium an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Graz, gründete 2008 die Abteilung für Kirchenmusik am Konservatorium in Subotica. Die Studienpläne entsprachen
der mittleren Stufe. Leider wurde die Abteilung 2017 geschlossen, das
Konservatorium bekam vom Ministerium dennoch die Genehmigung für
die Eröffnung einer Orgelabteilung. Laut Paskó wurde an der Abteilung
für Kirchenmusik bis zum Schluss zehn Schülerinnen und Schülern das
Diplom verliehen, die heute aktive Kantoren sind oder in verschiedenen
Städten im In- und Ausland weiterstudieren.
Bezüglich des Orgelunterrichts sind einige Möglichkeiten in Serbien
zu erwähnen: In Belgrad gibt es eine Orgelabteilung an der Musikschule
Stanković auf Grund- und Mittelschulniveau. Außerdem sind zwei Or-
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gelabteilungen an den Kunstuniversitäten in Belgrad und Neusatz. In der
Orgelklasse an der Kunstuniversität in Belgrad studieren 6-7 Studenten.
In meiner Orgelklasse in Neusatz an der Kunstakademie gibt es drei Studenten, und ich werde einen vierten im September aufnehmen. Alle meine
Studenten sind begabte Musiker, die in Musikschulen als Korrepetitoren,
Chorleiter, Klavier- bzw. Akkordeonlehrer angestellt sind und bedauerlicherweise sehr wenig Orgel üben.... Unter diesen Umständen kommt
leider ein Klassenabend nicht in Frage. Bis 2017 war die Universitätsregel
so konzipiert, dass mir nur in jedem zweiten Jahr die neue Aufnahme von
Studierenden gestattet war. Ab diesem Jahr änderte sich diese Situation:
Auch der Orgellehrer wird jährlich einen freien Platz in seiner Klasse haben. Während der letzten zehn Jahre, seitdem ich an der Kunstakademie
in Neusatz die Orgelklasse führe, hatte ich insgesamt neun Studierende,
die mit Orgel als Hauptfach inskribiert waren. Davon erhielten vier das
Diplom; zurzeit haben alle einen musikalischen Beruf. Von den ehemaligen
und aktuellen Studenten sind nur zwei als Kirchenmusiker tätig.
Im Jahr 2014 gründete ich im Rahmen der Stiftung Cor Jesu in Senta
– aus persönlicher Initiative – eine Kantorenschule. Ich bin der Meinung,
dass von einem Angebot der Weiterbildung auch die ältere Generation
profitieren soll. Mit zwei Kollegen haben wir den Studienplan für einen
Ausbildungszyklus von zwei Jahren entwickelt. Laut Studienplan erhalten
die Studierenden Unterricht in folgenden Fächern: Tonsatz, Theorie und
Praxis der Gregorianik, Liturgisches Orgelspiel (das Orgelspiel wird durch
Harmonielehre und Kontrapunkt ergänzt), Kirchenlied und Liturgik. Réka
Miklós unterrichtet Gregorianik, P. József Szakály ist für die Liturgik und
das Kirchenlied zuständig, und ich unterrichte Orgel und Musiktheorie. Im
ersten Zyklus waren am Anfang 14 Studierende, davon haben nur acht die
Vorlesungen bzw. die praktischen Fächer absolviert. Es gab zwei sehr gute
Kantoren, aber von insgesamt acht Studierenden konnten nur zwei Personen alle Fächer absolvieren und die Abschlussprüfung machen. Im zweiten
Zyklus gab es zehn Studierende; unter ihnen sind alle mehr oder weniger
Anfänger. Sechs Personen haben alle Fächer absolviert, die Abschlussprüfungen sind noch am Laufen. Im Rahmen des Liturgischen Orgelspiels
lernen die Schüler unter anderem vereinfachte Harmonisierungen von
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Kirchenliedern (Abb. 2 und 3), und sie machen eigene Harmonisierungen
mit mehr oder weniger Erfolg.
Die Kirchenmusikausbildung in der Wojwodina gehört zur jüngeren
Geschichte der Provinz. Das Ausbildungssystem ruhte seit dem Ende
des 18. Jahrhunderts dank der Theresianischen Schulreformen und der
Einführung des Kantorlehrerstudiums auf sicherer, institutionalisierter
Basis. Obwohl nach dem Ersten Weltkrieg mit der Auflösung der Donaumonarchie die alte Kulturlandschaft zerfiel, überlebte die etablierte
Tradition der qualitätvollen Kirchenmusik als Folge der innerlichen
Weiterentwicklung noch einige Zeit. Es folgte sogar eine kurze Blütezeit,
in der einige eifrige Kirchenmusiker die vererbte Tradition vertiefen
konnten. Die darauffolgenden Dekaden der Dekadenz wurden bis zum
heutigen Tag nicht überwunden. Die einzigen Projekte zu einer Wende
der Krise entwickelten jene Kirchenmusiker, die ihre Ausbildung im
Ausland absolviert hatten. Die neueste Möglichkeit für Amateure und
Erwachsene als Kirchenmusiker, die an einer Kirche musikalisch tätig
werden möchten und dazu Fachkenntnisse bräuchten, bietet seit 2014
die zweijährige Kantorenschule der Cor Jesu Stiftung in Senta.
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EGYHÁZZENÉSZEK KÉPZÉSÉNEK A KÉRDÉSE
AZ 1989 UTÁNI SZLOVÁKIÁBAN
Zuzana Zahradníková – Rastislav Adamko
(Rózsahegy/Szlovákia)

1. Általános körülmények
1989-ben, negyvenévnyi szünet után, megújult Szlovákiában az egyházzenei oktatás.1 Az egyházzenei képzés fokozatosan érvényt szerzett
magának az oktatási rendszer minden szintjén: zeneiskolákban, konzervatóriumokban és főiskolákon.
Mi az egyházzenei szak jelenlegi állása? Mire tekint vissza a majdnem 30
éves felszabadulása után? Milyen irányú fejlődése várható a továbbiakban?
Jelen előadás ezekre a kérdésekre kutatja a választ.
Az egyházzenei tanulmányok hosszan tartó tilalmának az okai ma már jól
ismertek. Az egyeduralmi időszakban, tehát a vallási üldöztetések korában
mindaz, ami bármilyen formában a vallással volt kapcsolatban, elnyomás
vagy teljes tilalom alatt állt.2 Az egyházzenei tanulmányokat megszüntették,
és az orgonatanulmányokat is csupán az előadóművészi szakra korlátozták.
Az 1948-ig iskolában működő tanítóknak, akik ugyanakkor templomokban kántorok vagy karvezetők voltak, választaniuk kellett a létfenntartó
munkahely és az egyházi szolgálat között. Ha az utóbbi javára döntöttek
volna, ezzel nemcsak biztos iskolai állásukat veszítették volna el, hanem
saját magukat és rokonaikat is kitették volna az üldöztetés veszélyének.
Ennek okán a legtöbbjük feladta templomi szolgálatát. Az orgonisták
állásait ambiciózus amatőrök és autodidakták vették át.
1

2

1924–1949 között az egyházzenei képzés legfontosabb intézménye a
Zenei és Színművészeti Akadémia (a mai pozsonyi konzervatórium) volt.
A szakirány „Alapvetés az egyházzene és ének fejlesztésére Szlovákiában”
néven működött. Egyébként a tanítóképzők foglalkoztak a templomi
orgonisták, székesegyházi karnagyok és zenetanárok képzésével.
1950–1990 között Szlovákiában csak egyetlen teológiai fakultás létezett
Pozsonyban. A nyitrai, kassai és szepeshelyi intézmények 1990-ig nem
működtek.
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Az egyeduralmi időszak bukása elhozta a vallási szabadságot. Az új
helyzetben fontos célkitűzés volt, hogy az egyházzene ismét az iskola
kereteiben kapjon helyet. Szakembereket kellett képezni, akik a karvezető
állásokat megfelelő szaktudás birtokában tudják majd betölteni. 1991-ben
megnyílt Pozsonyban a konzervatóriumi egyházzenei szak, ezt követte
1991-ben Kassa, 1992-ben Besztercebánya, 1995-ben Zsolna és ugyanabban
az évben az egyházi konzervatórium is Pozsonyban. 1995-ben az Oktatási
Minisztérium jóváhagyta a zeneiskolák tantervét.3 Ettől az évtől kezdve
már a pozsonyi Zenei és Színművészeti Főiskolán (VŠMU) is képzésben
lehetett részesülni. A pozsonyi főiskolához csatlakozott 2007-ben a rózsahegyi Katolikus Egyetem is, ahol 2015-ig az egyházzenei szakot a Pedagógiai
Fakultás Zenei Tanszék keretében oktatták. A negyven évig tartó szünet
után a művészeti oktatás minden szintjén újraindult az egyházzenei szakirány. Ezzel rendszereződött a templomi orgonisták és karvezetők iskolát
és főiskolát átívelő szisztematikus képzése.
Az egyházzene-tantervet a németországi és ausztriai iskolák didaktikai
modelljei alapján hozták létre. A tanterv világosan mutatja, hogy az egyházzenei szak egyike a legszínvonalasabbaknak. Három részből áll, hangsúllyal az orgonajátékon és a karvezetésen. Más szaktantárgyakkal együtt,
ez a kettő szélesíti ki és mélyíti el a diák, a leendő karvezető készségeit, aki
egy templom zenéjéért fog felelni. Emiatt is nagy jelentősége van a tanterv
harmadik alkotó elemének, mely nem más, mint a teológia, pontosabban
a liturgika, a hozzá kapcsolódó sajátos szaktantárgyakkal együtt. Hiszen
az egyházzene szakon végzett diáktól nem csak orgonajáték és karvezetés
terén tanúsított hibátlan és pontos munka várható el, hanem a liturgikus
szabályok bizonyos fokú ismerete is, valamint az illető alkalomhoz célszerűen hozzárendelt zenei-liturgikus repertoárnak a kiválasztása.
Egyházzenei képzésben elsőként alapfokon, azaz zeneiskolákban lehet
részesülni. E négyéves tanulmányi szakaszhoz a következő tantárgyak
tantervei tartoznak: orgonajáték, improvizáció, liturgika, liturgikus ének,
3

Učebné osnovy Cirkevnej a chrámovej hudby. Hudobný odbor
[Egyházzenei tanterv. Zenei Intézet]. A Szlovák Köztársaság
Tanügyminisztériuma 1995. nov. 15-én 1409/95-15 számmal iktatta be.
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hangképzés, zeneelmélet, összhangzattan, karvezetés és zongora. A tanterv
nem rögzíti a tanuló életkorát, de ajánlott, hogy a jelentkezők csak az ötödik
tanulmányi évtől vegyék fel a zongora tantárgyat. Figyelembe véve az egyes
tantárgyak követelményeit és mennyiségét, ez a képzési forma inkább egy
zeneiskola második szintjének felel meg.4
Konzervatóriumok esetében, azaz középiskolai szinten az egyházzenei
képzés hat évre tagolódik. Az első négy évet szakérettségi követi, majd ezután kezdődik a magasabb szintű, két éven át tartó szakképzési folyamat,
melynek utolsó része egy magasabb szintű szakzáróvizsga. A képzésen a
következő tantárgyakat tanítják: orgonajáték, karvezetés, improvizáció
és generálbasszus-játék, hangképzés, az egyházzene története és forrásai,
liturgika, gregorián ének és himnológia, liturgikus orgonajáték, organológia,
latin nyelv és karének. Ezeken kívül más zenei szaktantárgyakat is tanítanak,
mint pl.: zenetörténet, formatan, hangszerismeret és további általános zenei
tantárgyak, melyekre a diákok más tanszékek diákjaival együtt járnak.5
Az egyházzenei szak végzős hallgatója sikeres záróvizsga után különböző
munkakörökben tud elhelyezkedni, mint pl.: templomi vagy koncertorgonista, korrepetitor, kamarazenész, karvezető, művészeti iskolai tanár,
esetleg egyházzene-igazgató és szervező.6
A pozsonyi Zenei és Színművészeti Főiskolán7 a tanulmányok az előadóművészetre irányulnak. Az egyházzenei szak a négyéves bachelor, valamint
az ezt követő kétéves master fokozatból áll. Megjegyezzük, hogy az egyházzene az egyetlen szak, ahol a bachelor fokozat négy évig tartó képzést
jelent. Az egyházzenei tanulmányok során az orgona és karvezetés azonos
4
5

6

7

Učebné osnovy Cirkevnej a chrámovej hudby [Egyházzenei tanterv].
Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá [Állami oktatási terv
konzervatóriumok részére]. Internetes elérhetőség: http://www.statpedu.
sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-prekonzervatoria-ISCED-5.alej, lehívás: 2013.03.23.
A munkakör választásának lehetőségeiről a főiskola honlapja is tájékoztat:
http://www.konzervatorium.sk/departments.php?odbor=1&m=14,
lehívás: 2013.03.23.
A pozsonyi Zene- és Színművészeti Főiskola Egyházzene Tanszéke 1995ben létesült. Halčinová, Katarína, Vysoká škola múzických umení 1949–
2009, Bratislava 2009, 60.
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fontosságú, a mesteri tanulmányok esetében lehetőség van orgonára vagy
karvezetésre szakosodni. Különbség a kettő közt csupán a választott tantárgy
óraszámában, valamint az illető záróvizsga jellegében mutatkozik. Célunk
nem csak a szakosodás felkínálása, hanem olyan összetett képzés megteremtése, mely keretén belül egy orgonára szakosodott hallgató a későbbiekben igény szerint gond nélkül vállalhat karvezetői munkakört is, vagy
fordítva. A bachelor tanulmányok a következő tantárgyakat tartalmazzák:
gregorián ének és szemiológia, liturgikus orgonajáték, liturgika. A mesteri
tanulmányok kötelező tantárgyai: orgonajáték, karvezetés, interpretációs
szeminárium, orgonaimprovizáció, orgonaismeret, partitúraolvasás, egyházzene-történet, karének, oratórium- és kantátavezénylés, hangképzés.8
A fentiek tükrében az egyházzenei tanulmányok kínálata az országos
igények viszonylatában kielégítőnek mondható. De milyennek látjuk a
jelenlegi kilátásokat? Milyennek mutatkozik a jelenlegi helyzet, milyen
változásokra van szükség a közeljövőben? Az egyházzene jelenlegi állapota
nem örvendetes. Ami a szlovákiai templomokban megszólal, alapjában véve
nagyon alacsony, valósággal amatőr szintű zene. A kimutatások számadatai
is nyugtalanítóak. Az iskolai egyházzenei oktatás 1989-es beindulása óta,
középiskolai tanulmányait e szakon 2012-ig csak 140 tanuló fejezte be.9 Ezek
közül sokan főiskolán folytatták tanulmányaikat. A számok tükrében azt
várnánk el, hogy a tanulmányok befejezése és a diplomaszerzés után legalább
egy magasan képzett egyházzenészt találjunk minden nagyobb, és talán
8

9

Választott tantárgyak listája: orgonairodalom, orgonaimprovizáció,
karvezetés, himnológia, liturgikus ének, karének, fejezetek a
zenetörténetből 1600-ig, fejezetek a kortárs zenetörténetből,
művészettörténet, csembalójáték, partitúrajáték-gyakorlatok,
hangképzés. Internetes elérhetőség: http://www.htf.vsmu.sk/index.
php?page=studium&item=studium_studijne_programy, lehívás:
2013.03.23.
1989 óta a végzősök száma a következőképpen oszlik meg az intézmények
között: Pozsonyi Konzervatórium (1991–2012) 28, Besztercebányai
Konzervatórium (1992–2012) 36, Pozsonyi Egyházi Konzervatórium
(1995–2012) 24, Kassa (1991–2012) 18, Zsolna (1995–2012) 24, Zenei és
Képzőművészeti Főiskola, Pozsony (1995–2012) 13, Rózsahegyi Katolikus
Egyetem (2007–2012) 6.
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kisebb városban is, aki gondoskodik a magas szinten művelt egyházzenéről.
A valóság sajnos mást mutat. Az egyházzenei tanulmányok iránt már jó ideje
egyre csökken az érdeklődés a fiatalok körében. Ha ez tartósan így marad,
az érdektelenség állandósulhat, ami akár az egyházzenei tanulmányok teljes
megszűnéséhez vezethet. Itt a következő tényezőknek jut fontos szerep:
a) a főiskolai művészeti oktatás válsága
b) szekularizáció és a hit válsága
c) gyakorlási gondok
d) az egyház érdektelensége a magasan képzett zenészek iránt

Ha Szlovákiában az egyház, illetve az egyházi méltóságok tudatában
lennének a művészi szép identitás- és közösségformáló képességének, valamint annak a fontos szerepnek, amelyet az evangelizációban betölthetne;
ha egyúttal e szépség gazdagságából saját maguk is részesülni szeretnének,
sokkal intenzívebben tudnának e lehetőségekkel munkálkodni. Akkor megfelelő döntéseket hoznának színvonalas állások meghirdetésére orgonisták
és karvezetők számára, amelyek megfelelő mértékű fizetések mellett más
juttatásokat is biztosítanának, mint például a megfelelő hangszerellátást.
Ezek a magasan képzett egyházzenészek a pasztorális tevékenységbe is bekapcsolódnának – feltéve, hogy már bizonyos szakmai kompetenciákkal
rendelkeznek, melyeket a későbbiek folyamán is fejlesztenének. Ez ébren
tartaná az érdeklődést az első osztályú oktatási intézmények iránt, amelyek
az egyház számára kiválóan képzett szakembereket biztosítanának.
Az egyháznak mindenekelőtt az lenne az érdeke, hogy az egyházzenei
szolgálatokban magasan képzett személyek munkálkodjanak, akik tanulmányaiknak és ismereteiknek tükrében nem csak professzionális teljesítményt
nyújthatnának, hanem egyúttal a társadalom egy jelentős részének a jó
ízlését is formálnák.
Az egyházzenének, úgy tűnik, a totalitárius időszak évei után csak
részben sikerült megújulnia. A liturgia iránti érdeklődés elsősorban az egyházzenei szak megjelenése és szerteágazása kapcsán mutatkozott meg – az
egyházzenészek számára nem sikerült vonzó templomi, illetve székesegyházi
állásokat teremteni. Ez az egyház és az egész társadalom érdeklődésével áll
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kapcsolatban: hiszen pont ez az érdeklődés vagy inkább érdektelenség az,
ami az egyházzenei szakirány ígéretes fejlődését veszélyezteti.
2. Eredmények és gyakorlat
2.1 Repertoár
Az említett problémák ellenére, Szlovákiában történt az egyházzene terén
néhány előrelépés, például több kottás énekeskönyv is napvilágot látott.
A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései alapján szerkesztett új énekeskönyv
munkálatai nagyon lassan, mondhatni lépésben haladnak. Az énekeskönyv
legnagyobb része paradox módon az egyeduralom éveiben született, mialatt
– a munkálatok illegális jellege folytán – szervezési problémákkal küzdöttek. Ilyen körülmények között keletkezett az énekeskönyv három része:
I. Liturgikus énekeskönyv I., 1987 – saját sokszorosítással, 1991-ben vatikáni
többnyelvű kiadásban a miseordinárium énekeit tartalmazza;
II. Liturgikus énekeskönyv II., 1990 – saját sokszorosítással, további kiadásai:
1999, 2000; itt találhatók az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira rendelt
válaszos zsoltárok és az evangélium előtti versek;
III. Liturgikus énekeskönyv III., 1993 – hamvazószerdától húsvétvasárnapig
terjed.

Az énekeskönyv mindhárom részének szerkesztője, Juraj Lexmann, több
itt közölt ének szerzőjeként is feltűnik. Lexmann hatáskörébe tartozott a
liturgikus énekeskönyv legutóbbi, terjedelmes részének az előkészítése is,
mely a mise változó részeit, a szentségi énekeket és a más, alkalmi énekeket
foglalja magába.
A felkérés a Püspöki Konferenciától érkezett, az 1998. július 28-i ülést
követően. A munkával a Szlovák Tudományos Akadémia Zenei Intézetét
bízták meg, ekkoriban Juraj Lexmann volt az intézet igazgatója.
Mivel az említett kiadványok lassan készültek, és kevés volt bennük a
szükséges népnyelvű liturgikus ének, mások is megpróbálkoztak új énekek
szerzésével. Ezek a kezdeményezések úgynevezett „magánjellegű” énekeskönyvek kiadásához vezettek. Így láttak napvilágot a Liturgikus énekes-
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könyv II. kötetéhez tartozó függelékek (Válaszos zsoltárok a hétköznapokra,
II/b és II/c)10, az Énekelt vesperások vasár- és ünnepnapokra11, valamint az
Antifónák és egyházi énekek.12
Az ígéretes kezdeményezések a későbbiekben – az anyag értékével szembeni kétségek miatt – megtorpantak. Egy szélesebb alkotói körhöz kapcsolódó költői és zenei alkotások eredményeit közzétették a világhálón,13 egy
részüket az Adoramus Te egyházzenei lap is közölte. A válság legfontosabb
oka az új énekektől való félelem volt, amelyek teljesen másak, mint amilyenek az eddigiek voltak. Ez lett annak a logikus következménye, amit az
új énekeskönyv előkészítésével megbízott szerkesztők eredetileg el akartak
érni. Egyik tanulmányában Lexmann a hagyományos, strófikus szerkezetű
énekeket teljes értékűnek, de formájukat tekintve mégis „cserélendő és
gyengébb színvonalú”-nak nevezi. Állítását az Instructio generalis Missali
Romani 26. oldalára alapozza. Így nyilatkozik:
„Ebből logikusan következik mind az igény, mind pedig a kötelesség, hogy a nemzeti nyelveken írt énekeknél is az elsődleges forma
a Graduale Romanumot vagy Graduale Simplexet kövesse. Ezek
tehát azok az alapformák, melyek elsődlegesen a liturgia igényeiből
következnek, és példa-, illetve normaértéket képviselnek további
pótló megoldásokhoz.”14
10

11

12

13
14

Liturgický spevník II/b: Medzispevy na adventné obdobie: liturgická
príručka [Az adventi idő válaszos énekei, szerk. Peter Franzen, Amantius
Akimjak és Rastislav Adamko], Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
1995; Liturgický spevník II/c: Medzispevy na pôstne a veľkonočné obdobie:
liturgická príručka. [Nagyböjt és a húsvéti idő válaszos énekei, szerk. Peter
Franzen, Amantius Akimjak és Rastislav Adamko], Spišská Kapitula –
Spišské Podhradie 1996.
Akimjak, Amantius – Adamko, Rastislav, Zhudobnené vešpery na nedele
a sviatky so sprievodom pre organ. [Vasár- és ünnepnapokra való énekes
vesperások orgonakísérettel], Spišská Kapitula 1997.
Šurin, Stanislav, Antifóny a duchovné piesne [Antifónák és egyházi énekek],
Trnava 2011.
Internetes elérhetőség: www.spevnik.sk, lehívás: 2013.03.23.
Lexmann, Juraj, Liturgický spevník pre tretie tisícročie [A harmadik évezred
énekeskönyve], Bratislava 2000, 87.
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Lexmann arról tesz tanúbizonyságot, hogy számára nem csak a miseproprium énekeinek tartalma, a gregorián introitusok, offertóriumok és
communiók gazdagsága, hanem a hagyományos szabad formák használata
is fontos:
„A zenei megoldásoknak – a ma zenetudatába épülve és a kórusok
követelményeinek megfelelően – ki kell tudniuk elégíteni az amatőr
zenekedvelők igényeit is. Mind a népénekek, mind a válaszos énekek
esetében érdemes kipróbált formákat használni.”15

Ennek értelmében a latin miseantifónákat szlovák nyelvre fordították,
a szövegeket újraköltötték. Egészen meglepő módon, legtöbb esetben nem
a hagyományos – himnuszra vagy népénekre jellemző – strófikus-rímes
formát találjuk. Az énekszerzők nem népénekeket, hanem új, úgynevezett
„szabad” formákat hoztak létre. Értelmezhetjük ezt akár a szlovákiai mise
strófikus énekének hosszantartó uralmára adott válaszaként, valamint az új
formák felé fordulás jeleként is. Új énekeket alkottak, de nem csak bibliai
szövegre (mint pl. a római katolikus körmenetek énekei), hanem antifónákat
új szövegekre, melyekhez zsoltárverseket, valamint más szövegeket csatoltak.
Az új repertoár jelentékeny befolyást gyakorolt a szlovák társadalomra, zenei képzésére, ízlésére, különösen a papság és az egyházzenészek, valamint
a gyülekezetek körében.
A szlovák nép nem muzikálisabb a többi európai nemzetnél. A nyugati
országokhoz képest azonban Szlovákiában magas a zenei képzés színvonala.
Elegendő, ha összehasonlítunk néhány zenetudási fokmérőt, mint pl. egy
szlovákiai, valamint egy németországi általános iskolából kikerülő diák
kottaolvasási készségét. A szlovákok még ma is a szocialista időszakban
létrejött, exkluzív zenei képzési rendszerükből profitálnak.
Noha ez a téma Szlovákiában még nem képezte átfogóbb kutatás tárgyát, a társadalmon belül észlelhetők bizonyos, a zenei képzésre vonatkozó
különbségek. A társadalom egyik része kiváló szintű zenei képzést kapott
és ebben részesül mind a mai napig. Ez azoknak a csoportját foglalja ma15

Uo., 88.
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gába, akik már kezdettől fogva érdeklődést mutattak a zeneoktatás terén,
és ők élnek is a képzési lehetőségekkel, amiket a szakosított zeneiskolák
kínálnak fel nekik.
Ezzel szemben a kommunista korszakban a társadalom többségének
majdnem semmilyen zeneoktatásban nem volt része, mivel az általános
iskolában könnyen megtörtént, hogy egyszerűen átsiklottak a zene fölött.
Az iskolák nem rendelkeztek képzett tanerővel, nem voltak hangszerek, nem
volt szolfézsoktatás, úgyhogy a zeneórát fel lehetett használni, pl. matematikából vagy szlovák nyelv és irodalomból pótóra gyanánt. A zeneoktatás
méltánytalanul alábecsült helyzetben volt. Szlovákia évtizedekig képezte
az élvonalbeli zenei előadókat – de nem a közönségét! A koncerttermek
üresek vagy legalábbis félig üresek. Ez az állapot jellemző napjainkra is, és
az, ami ennél is rosszabb: a zene szerepének az átértékelődése. Az emberek
többsége a zenét csak egyszerű dekorációs elemként éli meg. A zene így
meg is felel díszítő és szórakoztató szerepének, mivel a mai fogyasztó társadalomnak nincs magasabb igénye, hogy befogadja a tartalmas, kifejező
és színvonalas zeneműveket.16
A liturgikus összejöveteleken, a megszokott hívőközösségben, valamint
az egyházi hierarchia különböző fokozatain álló elöljárók esetében sajnálatos módon e szűk látókör érvényesül. A zene rendszerint az utolsó elem
egy vasárnapi liturgia előkészületi feladatsorában. Ezért nem is csodálkozhatunk azon, miért van csak két olyan püspökség Szlovákiában, ahol az
orgonisták számára hivatalos állások vannak. Számos plébánián – még a
nagyobb városokban is – egyáltalán nincs egyházzenészi (orgonista) állás.
A szlovák orgonisták legtöbbször lelkes műkedvelőkként, gyér fizetség
ellenében vagy fizetség nélkül látják el liturgikus-zenei szolgálatukat. Ez a
helyzet elbátortalanítja az egyházzene iránt érdeklődőket. A megcsappant
érdeklődés viszont válságba sodorja az újonnan létesült közép- és főiskolai
egyházzenei tanintézményeket.

16

Podpera, Rastislav, Quo vadis musica?: Premeny sociálnych funkcií hudby
[Merre tovább, zene? A zene szociális funkcióinak változása], Bratislava
2006, 152.
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2.2 Tanítók és egyházzenészek
Az egyházzenészképzés akkor hoz eredményt, ha a szálak minden vonalon egy olyan képzési modell felé vezetnek, ahol a tanítói hivatás öszszekapcsolódik az egyházzenei munkakörrel. Ezt a régi modellt vették
alapul a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen, melynek gyakorlatba ültetése
a Nevelési és Zenei Fakultáson valósult meg. Itt a hagyományos zenetanárképzés mellett egyházzenei témakörökkel bővül a tanulmányi kínálat,
valamint külön hangsúly kerül az orgonaoktatásra. Végzőseink nagy része
egyszerre tanít az iskolában és tevékenykedik a gyülekezetben.
2.3 Orgonista- és kántorkurzusok
Az egyházzenei képzésformák között tartjuk számon a júniusi kántorkurzusainkat is. Ezekre 2002 óta évente kerül sor a Rózsahegyi Katolikus
Egyetem Pedagógiai Fakultásának szervezésében. A kántorkurzusokat
olyan egyházzenészek számára gondoltuk ki, akik adott szakterületen
gazdagítani szeretnék tudásukat. Kurzusonként 20-40 orgonista és kántor részvételével lehet számolni. Minden résztvevőnek lehetősége van a
három tantárgy, orgonajáték, karvezetés és gregorián közül választani.
A választott tantárgy gyakorlati feladatain kívül lehetőség van előadásokat
és szemináriumokat hallgatni liturgikus zene, gregorián ének, zenetörténet, összhangzattan és liturgika témában. Mind a gyakorlati, mind az
elméleti részt az illető szakterületek elismert előadói – sok esetben az
egyetem zenei tanszékén dolgozó tanárok – tartják. A kántorkurzusok
felhívják a figyelmet arra, hogy sok a tennivaló a szlovákiai egyházzene
javítása érdekében. Ugyanakkor segítenek a résztvevők gyakorlati képességeinek és elméleti tudásának elmélyítésében, ez egyaránt vonatkozik az
orgonajátékra, a hangképzésre vagy a karvezetésre. A kurzus résztvevői
frissen szerzett tapasztalataikkal aktívan bekapcsolódhatnak a zsolozsma
és a szentmise zenei-liturgikus gyakorlatába.
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Zárszó
Az egyházzenei színvonal javítása érdekében országunkban a világiak és a
papság liturgikus képzésének az igénye egyaránt megnyilvánul. A papság
esetében gyakran észlelhető a liturgikus-zenei ismeretek hiányossága. Még
a papi társaságok körében is az az általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a
közös megbeszélések vagy gyűlések alkalmával zenei-liturgikus témákra
nem kerül sor. Azok, akik leginkább részt vesznek a papok képzésében,
azaz a püspökök, nem tulajdonítanak fontosságot az egyházzenei képzésnek. Ezen a ponton megállapítható, hogy minél szilárdabb alapokon
fekszik egy tisztségét gyakorló pap zenei-liturgikus ismerethalmaza,
annál alkalmasabb lesz a liturgikus gyülekezet vezetésére, egyszersmind
egyházzenei irányítására is.

■
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DIE PROBLEMATIK DER AUSBILDUNG VON
KIRCHENMUSIKERN IN DER SLOWAKEI NACH 1989
Zuzana Zahradníková – Rastislav Adamko
(Rosenberg/Slowakei)

1. Allgemeine Bedingungen
Im Jahre 1989, nach einer vierzigjährigen Zäsur, kam es in der Slowakei
zur Erneuerung des Kirchenmusikstudiums.1 Allmählich hat sich die
Kirchenmusik auf allen Stufen des Schulsystems durchgesetzt: an den
Musikschulen und Konservatorien sowie an den Hochschulen. Auf
welchem Stand befindet sich die Kirchenmusik als Fach heute? Welche
Entwicklung kann sie weiter nehmen? Und wohin ist sie nach fast dreißig
Jahren freier Existenz gelangt? Dieser Beitrag versucht, mögliche Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu geben.
Die Gründe für ein langjähriges Verbot des Kirchenmusikstudiums
gelten heute wohl als bekannt. In der Zeit des Totalitarismus, also der Zeit
der religiösen Verfolgung, wurde alles, was mit der Religion in irgendeinem
Zusammenhang stand, überwiegend unterdrückt oder ganz verboten.2
Das Studium der Kirchenmusik wurde aufgehoben, und das Studium
des Orgelspiels hat sich lediglich auf das Konzertfach beschränkt. Die bis
1948 an den Schulen tätigen Lehrer wirkten zugleich in den Kirchen als
Kantoren oder Chorleiter. Sie standen plötzlich vor der Wahl zwischen der
lebenssichernden Arbeit und dem kirchlichen Dienst. Falls sie sich für das
Letztere entschieden hätten, so hätten sie dadurch nicht nur die gesicherte
1

2

In den Jahren 1924–1949 wurde die Kirchenmusik an der Musikalischen
und Dramatischen Akademie in der Slowakei (heute Konservatorium
in Bratislava) unter dem Namen „Vorlagen für die Erbauung der
Kirchenmusik und Gesang in der Slowakei” gelehrt. Weitere Institutionen,
die kirchliche Organisten, Regenschori und Musiklehrer ausbildeten,
waren die Lehrerinstitute.
In den Jahren 1950–1990 gab es in der Slowakei nur eine Theologische
Fakultät in Bratislava. Andere Fakultäten – Nitra, Košice, Spišská Kapitula
– wurden bis 1990 aufgehoben.
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Arbeitsstelle in der Schule verloren, sondern auch sich selbst und ihre Verwandten dem Risiko der Verfolgung ausgesetzt. Aus diesem Grund gaben
die meisten Musiklehrer ihre Tätigkeit an den Kirchen auf. Die Stellen
der Organisten übernahmen ambitionierte Amateure und Autodidakten.
Der Fall des Totalitarismus brachte die Religionsfreiheit. Ein Ziel der
neu erworbenen Freiheit war auch die Absicht, die Kirchenmusik wieder an
die Schulen zu bringen. Neue Fachleute, die auf einer professionellen Ebene
die Posten der Chorleiter einnehmen könnten, sollten in diesem Bereich
herangebildet werden. Im Jahr 1991 wurde der Studiengang für Kirchenmusik am Konservatorium in Bratislava eröffnet, ebenso in Kaschau, 1992
in Banska Bystrica, 1995 in Žilina und am kirchlichen Konservatorium in
Bratislava. Im Jahr 1995 genehmigte das Schulministerium die Curricula
für die Musikschulen.3 Seit demselben Jahr war es auch möglich, Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst (VŠMU) in
Bratislava zu studieren. Der Hochschule in Bratislava hat sich im Jahre
2007 die Katholische Universität in Rosenberg angeschlossen, wo bis 2015
das Studienfach Kirchenmusik am Lehrstuhl für Musik der Pädagogischen
Fakultät gelehrt wurde. So kam es nach vierzigjähriger Unterbrechung zur
Erneuerung des Kirchenmusikstudiums auf allen Stufen der Kunstschulen, wodurch eine systematische Ausbildung von Kirchenorganisten und
Chorleitern vom Schul- bis zum Hochschulalter erreicht werden konnte.
Die Studienpläne für Kirchenmusik wurden anhand didaktischer Modelle in deutschen und österreichischen Schulen erstellt. Aus den Curricula
für Kirchenmusik ist deutlich ablesbar, dass dieses Studienfach zu den anspruchsvollsten zählt. Es besteht nämlich aus drei Teilen: Im Vordergrund
stehen Orgelspiel und Chorleitung. Zusammen mit anderen spezifischen
Lehrveranstaltungen erweitern und vertiefen diese die Kompetenzen des
Absolventen, d. h. des Chorleiters, der für die Musik in einer Kirche zuständig ist. Gerade deshalb gibt es einen dritten Bestandteil, nämlich die
Theologie, namentlich die Liturgik, zusammen mit anderen spezifischen
3

Učebné osnovy Cirkevnej a chrámovej hudby. Hudobný odbor [Der
Lehrplan der Kirchenmusik. Musikabteilung]. Das Bildungsministerium
der Slowakischen Republik hat am 15.11.1995 unter der Nummer
1409/95-15 den Lehrplan für die Kunstgrundschulen genehmigt.
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Lehrveranstaltungen. Denn von den Absolventen wird nicht nur die
Geläufigkeit beim Orgelspiel und in der Chorleitung erwartet, sondern
auch bestimmte Kenntnisse liturgischer Regeln sowie die Fertigkeit, das
liturgische Repertoire zweckmäßig auszuwählen.
Die Kirchenmusik kann zunächst auf der Grundstufe studiert werden,
d. h. an der Musikschule. Dieses vierjährige Studium hat folgendes Curriculum: Orgelspiel, Improvisation, Liturgik, liturgischer Gesang, Stimmbildung, Musiktheorie, Harmonielehre, Chorleitung und Klavierspiel. Das
Curriculum gibt jedoch keine Altersvorgaben. Es ist daher empfehlenswert,
die Kandidaten ab der fünften Jahresstufe im Klavierunterricht aufzunehmen. Im Hinblick auf die Ansprüche der einzelnen Fächer sowie deren
Menge ist das Studium eher für die zweite Stufe einer Musikschule geeignet.4
An einem Konservatorium, d. h. der Mittelschulstufe, gliedert sich das
Kirchenmusikstudium auf sechs Jahre auf. Nach den ersten vier Jahren, die
mit dem Abitur abgeschlossen werden, erreicht der Studierende eine Fachausbildung, danach folgt eine zweijährige höhere Berufsausbildung mit
dem entsprechenden höheren Berufsabschluss. Zu den Unterrichtsfächern
zählen: Orgelspiel, Chorleitung, Improvisation und Generalbass, Stimmbildung, Geschichte und Quellen der Kirchenmusik, Liturgik, Gregorianischer Choral und Hymnologie, Liturgisches Orgelspiel, Organologie,
Latein und Chorgesang. Darüber hinaus werden auch musikspezifische
Fächer wie Musikgeschichte, Höranalyse, Musikinstrumentenkunde und
andere allgemeinbildende Fächer gemeinsam mit Studierenden anderer
Studienrichtungen unterrichtet.5 Nach dem erfolgreichen Abschluss im
Studienfach Kirchenmusik kann der Absolvent als Gottesdienst- oder
Konzertorganist, Korrepetitor und Kammermusiker, Chorleiter, Lehrer
an verschiedenen Kunstschulen oder Kirchenmusiker beschäftigt werden.6
4

5

6

Učebné osnovy Cirkevnej a chrámovej hudby [Der Lehrplan der
Kirchenmusik].
Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá [Staatliches
Bildungsprogramm für Konservatorien]. Im Internet verfügbar unter
https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-konzervatoria
(Zugriff: 20.03.2013).
Das Graduiertenprofil ist auch im Internet verfügbar unter http://
www.konzervatorium.sk/departments.php ?odbor=1&m=14 (Zugriff:
20.03.2013).
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An der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Bratislava7 ist
die Studienrichtung Kirchenmusik vor allem interpretatorisch orientiert.
Das Studium ist in zwei Stufen aufgeteilt: das Bachelorstudium (4 Jahre)
und das daran anschließende Masterstudium (2 Jahre), wobei die Studienrichtung Kirchenmusik die einzige ist, bei der das Bachelorstudium auf
vier Jahre festgelegt wird. Der Schwerpunkt der Ausbildung im Bachelorstudium liegt auf Orgelspiel und Chorleitung. Im Masterstudium besteht
die Möglichkeit, zwischen Orgelspiel oder Chorleitung als Schwerpunkten
zu wählen. Der Unterschied besteht lediglich in der differierenden Unterrichtsstundenzahl und der Charakteristik der Abschlussprüfung je nach
gewählter Spezialisierung. Das Ziel ist nicht nur eine Spezialisierung anzubieten, sondern auch eine umfassende Ausbildung zu schaffen, mit der ein
Organist in der späteren Praxis auf Bedarf problemlos den Chorleiterdienst
übernehmen kann und umgekehrt. Das Bachelorstudium umfasst folgende
Fächer: Gregorianischer Choral und Semiologie, Liturgisches Orgelspiel,
Liturgik. Das Masterstudium sieht folgende Pflichtfächer vor: Orgelspiel,
Chorleitung, Interpretationsseminar, Orgelimprovisation, Orgelbaukunde,
Partiturspiel, Geschichte der Kirchenmusik, Chorgesang, Leitung von
Oratorien und Kantaten, Stimmbildung.8
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass das Angebot des Kirchenmusikstudiums auf Verhältnisse unseres Landes bezogen ausreichend ist. Wie
ist aber der aktuelle Ausblick? Das Adjektiv „aktuell” hat hier zweierlei
Lesarten: aktuell im Sinne „gegenwärtig” und aktuell im Sinne „dringlich.”
Der heutige Stand der Kirchenmusik ist unerfreulich. Das Niveau
der Musik in slowakischen Kirchen ist grundsätzlich sehr niedrig, in
7

8

Die Abteilung für Kirchenmusik wurde 1995 an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst in Bratislava gegründet. Katarína Halčinová,
Vysoká škola múzických umení 1949–2009, Bratislava 2009, S. 60.
Folgende Wahlfächer stehen zur Verfügung: Orgelliteratur,
Orgelimprovisation, Chorleitung, Hymnologie, Liturgischer Gesang,
Chorgesang, Ausgewählte Kapitel aus der Musik bis 1600, Ausgewählte
Kapitel aus der zeitgenössischen Musik, Kunstgeschichte, Cembalospiel,
Partiturspielübungen, Stimmbildung. Im Internet verfügbar unter http://
www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium&item=studium_studijne_
programy (Zugriff: 23.03.2013).
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manchen Fällen amateurhaft. Wenn man die Zahl der Absolventen in
Betracht zieht, beunruhigt der heutige Stand umso mehr. Seit der Wiedereröffnung des Kirchenmusikunterrichts an den Schulen im Jahre 1989
haben das Studium an der Mittelschulstufe bis 2012 nur 140 Studierende
abgeschlossen.9 Viele haben das Studium an der Hochschule fortgesetzt.
Aufgrund dieser Zahlen wäre anzunehmen, dass nach dem Abschluss des
Studiums und aller anderen Fächer in jeder größeren oder kleineren Stadt
ein hochqualifizierter Musiker tätig sein sollte, der für ein hohes Niveau
der Kirchenmusik sorgen könnte. Das ist leider nicht der Fall. Was die
Nachfrage nach dem Kirchenmusikstudium betrifft, bemerken wir seit
längerer Zeit bei jungen Leuten ein abnehmendes Interesse. Das Andauern
dieses Trends könnte zu einem totalen Desinteresse und daraus folgend
der Schließung des Kirchenmusikstudiums führen. Eine besondere Rolle
spielen hier folgende Faktoren:
a) Krise des künstlerischen Studiums an den Hochschulen
b) Säkularisierung und Krise des Glaubens
c) Probleme mit dem praktischen Spiel
d)Desinteresse der Kirche an hochqualifizierten Musiker

Wenn der Kirche bzw. ihren Würdeträger (in der Slowakei) der Wert
der Schönheit bei deren faktischer Identitäts- und Gemeinschaftsfähigkeit
und die Möglichkeiten bei der Evangelisierung bewusst wären, wenn sie
sich zugleich den Reichtum dieser Schönheit zu eigen machen würden,
könnten sie umso intensiver mit diesen Mitteln arbeiten. Das würde sie
zu entsprechenden Entscheidungen führen, was die Stellenangebote (natürlich mit einer entsprechenden Entlohnung und Ausstattung wie z. B.
Instrumente) für Organisten oder Chorleiter betrifft, die sich auch in der
Pastoraltätigkeit engagieren könnten, natürlich unter der Voraussetzung
9

Seit 1989 bewegen sich die Zahlen der Absolventen der Kirchemusik an
die Schulen etwa in folgender Höhe: Konzervatórium Bratislava (1991–
2012) 28, Konzervatórium Banská Bystrica (1992–2012) 36, Cirkevné
konzervatórium v Bratislave (1995–2012) 24, Košice (1991–2012) 18,
Žilina (1995–2012) 24, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
(1995–2012) 13, Katolícka univerzita v Ružomberku (2007–2012) 6.
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ihrer hinreichenden Kompetenz, die jedoch unter diesen Umständen zu
erwarten, d. h. zu erfordern wäre. Das würde zu einer Nachfrage nach
erstrangigen Bildungsanstalten führen, die der Kirche ausgezeichnet ausgebildete Fachleute bieten könnten.
Der Kirche sollte es vor allem daran liegen, dass in ihren Diensten
hochqualifizierte Leute stehen, die aufgrund ihres Studiums und ihrer
Kenntnisse nicht nur professionelle Leistungen erbringen, sondern auch
den Geschmack und das geistliche Erleben bei einem erheblichen Teil der
Gesellschaft verfeinern könnten.
Von daher scheint die Erneuerung der Kirchenmusik nach Jahren des
Totalitarismus eine nur teils erfüllte Aufgabe zu sein. Das Interesse für die
Bedeutung der Liturgie hat sich vor allem in der Entstehung und Entfaltung
des entsprechenden Studienfachs gezeigt. Für die Kirchenmusiker wurden
jedoch an den Kirchen, sogar an den Bischofskirchen, keine attraktiven
Stellen geschaffen. Das ist auf das fehlende Interesse der Kirche und der
ganzen Gesellschaft zurückzuführen. Doch gerade dieses Interesse, oder
besser gesagt das Desinteresse, bedroht die vielversprechende Entwicklung
des Studienfachs.
2. Ergebnisse und Praxis
2.1 Das Repertoire
Trotz der genannten Probleme hat die Slowakei im Bereich der Kirchenmusik bisher einiges erreicht. Es wurden mehrere Gesangbücher mit
Noten veröffentlicht.
Die Arbeiten an einem neuen liturgischen Gesangsbuch entsprechend
der Liturgie des II. Vatikanischen Konzils gehen nur sehr langsam und
schrittweise voran. Der größte Teil des Gesangbuches entstand paradoxerweise während des Totalitarismus, als es organisatorische Schwierigkeiten
wegen des illegalen Charakters der Arbeiten gab. Unter diesen Umständen
entstanden drei Teile des neuen Gesangbuches:
I. Teil, der die Gesänge des Ordinarium missae (Liturgisches Gesangsbuch
I, 1987 – in Form von selbst hergestellten Kopien, 1991 im Vatikanpolyglott) enthält
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II. Teil mit Antwortpsalmen und Versen, die vor dem Evangelium an den
Sonn- und Festtagen des liturgischen Jahres gesungen werden (Liturgisches Gesangsbuch II, 1990 – in Form von selbst hergestellten Kopien,
1999, 2000)
III. Teil, der für den Aschermittwoch, die Osterwoche und Ostern angesetzt
ist (Liturgisches Gesangsbuch III, 1993)

Alle drei Teile hat Juraj Lexmann redigiert, der gleichzeitig als Autor
mehrerer Gesänge in den genannten Gesangbüchern aufscheint. Er war auch
für die Vorbereitung des letzten und umfangreichsten Teils des neuen liturgischen Gesangbuchs zuständig, in dem die Prozessionsgesänge und jene
Gesänge zur Sakramentenspendung und für besondere Anlässe vorkommen.
Die Anregung kam von der Bischofskonferenz, deren Sitzung am 28. Juli
1998 stattgefunden hatte. Mit der Durchführung wurde das Musikalische
Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften beauftragt, an der
während dieser Zeit Juraj Lexmann als Direktor tätig war.
Da die erwähnten Publikationen durch ihren zu geringen Umfang
des notwendigen liturgischen Repertoires in der Nationalsprache sowie
die offiziellen Leistungen weniger effektiv waren, gab es andere Versuche,
neue Gesänge zu komponieren. Diese Initiativen haben zu den Veröffentlichungen von Gesangsbüchern sogenannten privaten Charakters geführt.
In diesem Sinne sind die Anhänge zum LG II mit Antwortpsalmen für
die Wochentage (LG II/b, LGII/c)10, vertonter Vesper für die Sonn- und
Festtage11, Antiphonen und geistlichen Liedern12 entstanden.
10

11

12

Liturgický spevník II/b: Medzispevy na adventné obdobie: liturgická
príručka [Die Zwischengesänge der Adventszeit]. Peter Franzen, Amantius
Akimjak und Rastislav Adamko (Hgg.), Spišská Kapitula – Spišské
Podhradie 1995; Liturgický spevník II/c: Medzispevy na pôstne a veľkonočné
obdobie: liturgická príručka. [Die Zwischengesänge der Fasten- und
Osterzeit] Peter Franzen u. a. (Hgg.), Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
1996.
Amantius Akimjak und Rastislav Adamko, Zhudobnené vešpery na nedele
a sviatky so sprievodom pre organ [Die gesungene Vesper für Sonn- und
Festtage mit Orgelbegleitung], Spišská Kapitula 1997.
Stanislav Šurin, Antifóny a duchovné piesne [Antiphonen und geistliche
Lieder], Trnava 2011.
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Die Initiativen, die anfangs eine sehr positive Entwicklung nahmen,
stagnierten später durch Zweifel an der Richtigkeit des Materials. Die
Ergebnisse des dichterischen und musikalischen Schaffens durch einen
breiten Autorenkreis sind auf der Webseite13 veröffentlicht worden. Ein
Teil wurde auch in der Zeitschrift für die Kirchenmusiker Adoramus Te
publiziert. Es gibt mehrere Gründe für die schöpferische Stagnation. Als
wichtigster ist die Furcht vor neuen Gesängen nennen, die ganz anders als
die bisherigen sind. Es war die logische Folge dessen, was die Redakteure
des vorbereiteten Gesangsbuches bewirken wollten. In einer theoretischen
Studie über die Vorbereitung des neuen liturgischen Gesangsbuchs hat
Lexmann die traditionellen Strophenlieder als vollwertige, jedoch „ersetzbare und minderwertige” Form bezeichnet, wobei er sich auf die Instructio
generalis Missali Romani (p. 26) beruft. In der Studie schreibt er weiter:
„Logischerweise ergibt sich daraus die Pflicht und der Bedarf, für
den Gesang in den Nationalsprachen eine allgemein gültige Form der
Gesänge nach dem Graduale Romanum oder dem Graduale simplex
zu bilden, also eine Vorlage, die sich vorzüglich aus den Bedürfnissen
der Liturgie ergeben würde und die als Vorbild und Wertenorm für
ähnliche und Ersatzlösungen gelten würde.”14

Seine Äußerungen zeugen davon, dass für ihn nicht nur der Inhalt
der Prozessionsgesänge, der Reichtum der gregorianischen Introitus-,
Offertorium- und Kommuniogesänge, sondern auch die Verwendung der
traditionellen offenen Formen wichtig waren:
„Die musikalischen Lösungen sollten dem heutigen Musikbewusstsein und den Forderungen der Chöre, von den Musiklaien
zusammengestellt, entsprechen. Es sollten erprobte Formen der
wechselnden Gesänge und auch Gemeinde-Gesänge verwendet
werden.”15
13
14

15

Im Internet verfügbar unter www.spevnik.sk (Zugriff: 20.03.2013).
Juraj Lexmann, Liturgický spevník pre tretie tisícročie [Liturgisches
Gesangbuch für das dritte Jahrtausend], Bratislava 2000, S. 87.
Ebd., S. 88.
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In diesem Sinne wurden die Texte der lateinischen Messeantiphonen
auf Slowakisch übersetzt und auch umgedichtet. Erstaunlich ist, dass in
den meisten Fällen nicht die traditionelle gereimte strophische Form
vorkommt, die typisch für Hymnus oder Lied ist. Dadurch haben die
Schöpfer der Melodien keine „Lieder”, sondern neue, sogenannte offene
Formen geschaffen. Vielleicht war das eine Reaktion auf die langjährige,
sehr dominante Funktion des Strophenliedes in der Heiligen Messe in der
Slowakei und gleichzeitig ein Zeichen der Suche nach neuen Formen. So
sind neue Gesänge nicht nur mit dem Bibeltext, wie in den meisten römischgregorianischen Prozessionsgesängen, sondern auch mit dem poetischen
Text für Antiphonen in der Kombination mit Versen aus Psalmen bzw. mit
anderen prosodischen Texten textiert.
Die Aufnahme des neuen Repertoires hatte großen Einfluss auf das
Gesamtniveau der musikalischen Bildung in der slowakischen Gesellschaft,
was wir am musikalischen Geschmack der Slowaken erkennen können,
besonders bei Priestern in allen Hierarchiestufen, aber auch bei den Kirchenmusikern in der Gesellschaft und in der Gemeinde.
Die Slowaken unterscheiden sich in ihrer Musikalität nicht besonders
von anderen Nationen Europas. Ein Unterschied gegenüber der Bevölkerung Westeuropas liegt jedoch im Niveau der musikalischen Bildung.
Obwohl dieser Aspekt in der Slowakei noch nicht systematisch analysiert
wurde, deuten die Erfahrungen auf einige Unterschiede der musikalischen
Bildung innerhalb der Bevölkerung hin. Es genügt, wenn wir das Niveau des
Wissens und Könnens vergleichen, z. B. die Fähigkeit Noten zu lesen bei den
Absolventen der Grundschulen in der Slowakei gegenüber Deutschland.
Die Slowaken profitieren heute vom exklusiven System der Musikausbildung, das in den sozialistischen Zeiten entstand. Ein Teil der Bevölkerung
genoss und genießt auch heute eine Ausbildung in der Regel auf sehr gutem
Niveau. Das umfasst die Gruppe derjenigen, die bereits am Anfang Interesse für Musikunterricht zeigten. Sie nehmen auch das dementsprechende
Angebot in den spezialisierten Schulen an. Die Mehrheit hatte in den
kommunistischen Zeiten dagegen fast keine Musikausbildung, weil Musik
in der Grundstufe leicht übersehen wurde. Es gab keine qualifizierten Pädagogen, es standen keine Instrumente zur Verfügung, keine Gehörbildung
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wurde gemacht, deswegen nutzte man die Musikstunden z. B. für Nachhilfe
in Mathematik oder in der slowakischen Sprache. Musikunterricht wurde
unterschätzt oder wenig geschätzt. Die Slowakei hat Jahrzehnte lang eine
Elite von Interpreten der Musik ausgebildet, aber dafür kein Publikum.
Die Konzertsäle sind leer oder halbleer. Dieser Zustand dauert bis heute
an und, was noch schlimmer ist, dazu kommt noch eine andere Wertung
der Funktion von Musik. Die meisten Leute nehmen die Musik lediglich
als Dekoration wahr. Musik erfüllt die Verzierungs- oder Unterhaltungsfunktion, da die heutige Konsumgesellschaft keine höheren Ansprüche
bezüglich des Inhaltes, Aussagewertes oder Kompositionsniveaus hat.16
In den liturgischen Versammlungen, bei den gewöhnlichen Gläubigen
sowie bei den Vorständen der kirchlichen Hierarchie kommt bedauerlicherweise eine solch enge Sichtweise zum Ausdruck. Musik ist in der
Regel das letzte Element in der Reihe, die sich bei der Vorbereitung der
Sonntagsliturgie befasst. Deswegen ist es kein Wunder, dass es in der Slowakei nur zwei Bistümer gibt, die eine feste Stelle für einen professionellen
Organisten geschaffen haben, viele Pfarreien, auch in den größeren Städten,
haben diese Stellen (mit Organistenfunktion) überhaupt nicht. Die slowakischen Organisten sind meistens Amateure, die den Orgeldienst für ein
geringes oder gar kein Honorar versehen, also lediglich aus Begeisterung.
Diese Situation wirkt sehr demotivierend für die neuen Kirchenmusikinteressierten. Deshalb erlebt das vor Kurzem neu eingerichtete Kirchenmusikstudium auf mittlerer und höherer Stufe wegen des geringen Interesses
eine Existenzkrise.
2.2 Lehrer und Kirchenmusiker
Im Bereich der Ausbildung von Kirchenmusikern sind solche Ergebnisse
wirksam, die sämtliche Fäden zu einem Bildungsmodell leiten, in dem
der Beruf eines Lehrers und die Berufung eines Kirchenmusikers mitei16

Rastislav Podpera, Quo vadis musica? Premeny sociálnych funkcií hudby
[Wohin, Musik? Die Veränderungen der sozialen Funktionen der Musik],
Bratislava 2006, S. 152.
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nander verbunden sind. Dieses alte Modell wurde an der Katholischen
Universität in Rosenberg ins Leben gerufen und an der Fakultät für
Erziehung, Abteilung für Musik in die Praxis umgesetzt. Neben der traditionellen Ausbildung von Musiklehrern erweitern wir unser Angebot
an kirchenmusikalischen Themen und ermöglichen eine besondere Form
des Orgelunterrichts. Viele unserer Absolventen sind so gleichzeitig an
einer Schule und in ihren Gemeinden tätig.
2.3 Kurse für Organisten und K antoren
Zu den Formen der Weiterbildung, die der Öffentlichkeit angeboten
werden, können wir auch die jährlichen Juni-Kurse für Organisten und
Kantoren zählen, die von unserer Abteilung für Musik an der Pädagogischen Fakultät der Katholischen Universität in Rosenberg seit 2002
organisiert werden. Sie sind für jene Kirchenmusiker gedacht, die sich in
einem der angebotenen Bereiche verbessern möchten. Jedes Jahr nehmen
20 bis 40 Organisten und Kantoren an dem Kurs teil. Jeder Teilnehmer hat
die Möglichkeit unter drei Disziplinen auszuwählen, nämlich Orgelspiel,
Chorleitung und Gregorianik. Neben praktischen Übungen im gewählten Gebiet werden Vorlesungen und Seminare über liturgische Musik,
Gregorianischen Choral, Musikgeschichte, Harmonielehre und Liturgie
angeboten. Praktische Übungen und Vorträge halten Experten aus dem
jeweiligen Bereich, am häufigsten aus der Abteilung für Musik, ab. Zu
den positiven Auswirkungen dieser Aktivitäten gehören vor allem die
Interessenweckung an der Verbesserung des Zustands der Kirchenmusik
in den slowakischen Kirchen sowie die Vertiefung des Kenntnisstandes
und der praktischen Fähigkeiten, sei es im Rahmen des Orgelspiels, der
Stimmbildung oder der Chorleitung. Die Kursteilnehmer können sich
aktiv in den Tagesablauf einbringen, indem sie ihr erworbenes Wissen
und ihre praktischen Fähigkeiten während der heiligen Messe und dem
Stundengebet einbringen.
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Epilog
Im Prozess bei der Verbesserung des Kirchenmusikniveaus in unserem
Land ist eine liturgische Ausbildung sowohl für die Laien als auch für
die Kleriker nötig. Bei den Priestern ist oft ein Mangel an liturgischmusikalischen Kenntnissen zu bemerken. Allgemein gilt es, dass sogar
bei Priestern die liturgischen oder musikalisch-liturgischen Themen in
deren Sitzungen und Besprechungen nicht behandelt werden. Diejenigen,
die sich an der geistlichen Bildung beteiligen, sind meistens Bischöfe, die
diese Themen als unwichtig und unproblematisch empfinden. An dieser
Stelle gilt: Je tiefer und breiter die musikalisch-liturgischen Kenntnisse des
jeweiligen Priesters im Dienst sind, desto besser kann derjenige die liturgischen Zusammenkünfte führen und auch kirchenmusikalisch prägen.
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POZITÍV IMPULZUSOK AZ EGYHÁZZENEI KIKÉPZÉSHEZ
SZLOVÁKIÁBAN
Braunsteiner Gloria (Pozsony/Szlovákia)

1. Kiinduló helyzet meghatározása
Az egyházzene gyakorlata Szlovákiában a kommunista rendszer idejében
azoknak az elkötelezett önkénteseknek köszönhető, akik nagy hűséggel készek voltak a liturgián a hívek énekét kísérni. Másfajta aktivitás
az Egyházon belül nyilvánosan meg volt tiltva, ezért a hívek hitélete a
misén való részvételre redukálódott – attól a „föld alatti” aktivitástól
eltekintve, aminek láthatatlannak kellett maradnia. A kántorok orgonát
tanulni csak ritkán tudtak, általában zongorázni tanultak. Az emberek
hálásak voltak a templomi szolgálatukért és elkötelezetten vettek részt
énekükkel a liturgián.
Mi jellemzi ma a főváros egyházzene-gyakorlatát? A tapasztalat azt mutatja, hogy a fejlődés nem mindig az emberi logikát követi. Harminc évvel a
demokrácia és a vallásszabadság elérése után ebben a nagyvárosban minden
bizonnyal összetett a helyzet. Az elkötelezett éneklés ritkaságszámba megy,
mert a hívek a templomban való éneklésnél passzív magatartást vettek fel.
Ez annak ellenére így van, hogy külső nyomás már nem gátolja az aktív
hitéletet; néhány templomban a kántorgenerációk is kicserélődtek közben.
2. Kiképzés a rezsimváltás után
Jelenleg az ország területén 18 konzervatórium működik, ami azt jelenti,
hogy a kis ország minden kisvárosában alapítottak egyet. Néhány állami
konzervatóriumban egyházzenei részleg1 nyílt meg, hasonlóképpen a
1

Fontos munkát végzett a konzervatóriumokon levő egyházzeneszak
elkészítéséhez és vezetéséhez Dušan Bill. A pozsonyi zeneművészeti
főiskolán először Vladimír Bokes zeneszerző fogadta be az egyházzenei
részleget a saját karán, Vladimír Michalko evangélikus orgonatanár
közreműködésével. Jelenleg a billentyűs hangszerek karához tartozik.
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pozsonyi zeneművészeti főiskolán. A tantervek a nyugati intézmények
rendszerét követik. Elmondható, hogy ma csak Pozsonyban én Zsolnán
működik – a hallgatók létszáma szempontjából is aktív – egyházzenei
részleg. Rózsahegyen a Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán magasabb
szintű egyházzenei oktatás folyik, és itt is alacsony a diáklétszám. Pozsonyban, ahol a főiskolai szintű kiképzés egyedi az országban, az utóbbi
mintegy tíz év alatt mindössze egy hallgató szerzett diplomát. Jelenleg
senki sem tanul ott egyházzenét. Legszámosabb hallgatója a pozsonyi
állami konzervatórium egyházzenei részlegének van, de évfolyamonként ott is csak 1-2 diák tanul. Az egyházi konzervatóriumban, melynek
szintén alacsony a hallgatói létszáma, nagyobb érdeklődés mutatkozik az
orgona szak, mint az egyházzene iránt. A jelenlegi helyzet azt mutatja,
hogy az első évek eufóriája leapadt és az esetleges érdeklődők – praktikus,
érthető okokból kifolyólag – kiábrándultak már ebből a hivatásból. Az
egyházzenei munkakör mint foglalkoztatási ág csak ingyenes szolgálatként
végezhető. Ha valakinek nincs kilátása olyan létfenntartó munkahelyre,
amelynek bevétele élteti őt és családját, akkor az egyházzenei tanulmányok
számára nem vonzóak.
Ha ennek ellenére nem adjuk fel a célt, hogy bebiztosítsunk egy alapos,
megbízható egyházzenei kiképzést, akkor ezt a szakmát a minisztériumnak
is el kell ismernie. Állami részről azonban érthetők az egyházzenei szakkal
kapcsolatos kételyek, hiszen az ehhez a hivatáshoz kapcsolódó, fizetett
munkahely máig nem létezik. Csakis az tudná meggyőzni a hivatalos szerveket az egyházzene további fennállásának a szükségességéről, ha több diák
érdeklődne e szak iránt.
Hogyan tudjuk az érdeklődőknek értésükre adni, hogy az Egyház értékeli őket és igényt tart rájuk? Nem csak a szükséges anyagi méltatás az
egyetlen mód erre. A fiataloknak értésükre lehet adni, mennyire értékes az,
ha nem csak általános zenei kiképzésben részesülnek – amivel persze bárhol
megállják a helyüket –, hanem egy speciális egyházzenei tanulmány keretén belül vállalják a tantárgyakból eredő munkatöbbletet s mindezt teszik
annak ellenére, hogy kisebbek az érvényesülési esélyeik. A diákok közül
egyre többen szeretnének csak orgona szakot végezni, noha az egyházzenei
tantárgyak révén alaposan kiképzett egyházzenészekké válhatnának.
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A gyakorlatban továbbá fontos, hogy a plébániák is – hozzájárulva egy
pozitív légkör megteremtéséhez – értésükre adják elkötelezett, önkéntesen
dolgozó zenészeiknek a kijáró megbecsülést. Ehhez az is hozzátartozik,
hogy a plébános törődjön a templomban levő hangszerrel. Szlovákiában
még számos orgona restaurálásra vár, és nem egy plébánia elöljárója megelégszik – hasonlóan, mint Nyugat-Európa egyes helyein – egy digitális
orgonával. Igaz, hogy a gyártásuk technológiája sokat fejlődött, hangzásukban azonban mégsem hasonlíthatóak az élő, sípos orgonához. Itt az
az egyházzenei minimalizmus figyelhető meg, melyre XVI. Benedek pápa
már többször is utalt.2
3. Pozitív impulzusok a kiképzés értelméről
Pedagógiai szempontból a ma emberének a motiváció kiváltképp fontos
jelentőségű. A reménytelenség egy hatékony jövő iránt egyre jobban terjed. Ennek ellenszegülve írta II. János Pál A művészeknek címzett levelét,3
mellyel különös, a művészet értelmére irányuló belső motivációt ajándékozott olvasóinak. Nyíltan megvallja, mennyire szüksége van az Egyháznak a művészekre, hogy általuk az embereknek megnyilatkozhasson
Isten szépsége. A zene olyan univerzális nyelv, amely kétségtelenül képes
Isten szeretetét különleges módon kifejezni. Ezért joggal tehetjük fel a
kérdést: Vajon a zenében rejlő erő nem elegendő-e a megértéséhez – attól
függetlenül, hogy valaki párosítja-e a hitével, vagy még konkrétabban a
keresztény liturgiával? Külön témát érdemelne, hogy a nagy zeneszerzők
hit által inspirált zenéje hűen interpretálható-e anélkül, hogy tekintettel
lennénk a hit általi megismerésre és vallásos műveltségre?
Találkozónk témája az egyházzenei képzés, amely tartalmazza a zene és
a hit egybefonódását, valamint azt a kérdéskört, hogyan tehetnénk ezt a
kapcsolatot gyümölcsözővé a diákok – leendő egyházzenészek – számára.
2

3

Vö.: Ratzinger, Joseph: Das Fest des Glaubens [A hit ünnepe], Einsiedeln
1993, 107–111.
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1999/documents/
hf_jp-ii_let_23041999_artists.html, lehívás: 2019.08.07.
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Az alapos zenei képzés magától értetődő voltát leszámítva én azt a
nézetet szorgalmazom, hogy kerüljön intenzív hangsúly a szak teológiai
hátterére. Ez természetéből adódóan egy kimeríthetetlen forrás – egyrészt,
mert a teológia sosem éri el Isten megismerésének a végcélját; másrészt
pedig azért, mert csaknem végtelen azoknak az egyházzenei alkotásoknak
a gazdagsága és száma, amelyek a hitből merítve dolgoznak fel általános
érvényű emberi témákat.
Itt nemcsak a gregoriánra gondolok, amely majdnem maradéktalanul
azokon a bibliai szövegeken alapul, melyek a műfajt is meghatározzák; a
zenei világirodalomban számtalan egyedi értékű vokális és hangszeres mű
található, melyek ezt a hagyományt tükrözik. Vessünk egy pillantást e két
konkrét kategóriára, példára.
3.1. Gyakori jelenség a gyakorlatban, hogy az egyszerűnek vélt, egyszólamú gregorián darabokat gyors áténeklés után, az interpretációval elégedetten beillesztik a liturgiába. Eközben nyitott kérdés marad, mennyire
sikerült az énekeseknek megérteniük a szöveg szellemi dimenzióját, és
azt zeneileg is tolmácsolniuk. Amennyiben „pazarolnának” időt arra is,
hogy megnyissák a szöveg belső titkát, akkor sokkal mélyebben tudnának
a mondanivalójával kapcsolatba kerülni, és azáltal élőbben is tolmácsolnák
hallgatóiknak a benne rejlő megváltás misztériumát. Ha a diákokat már
tanulmányaik folyamán rávezetjük a szöveg alapos tanulmányozására,
akkor igyekezni fognak elegendő időt szentelni a szövegnek is.
Pozsonyban öt olyan kórus működik, amely többnyire gregorián repertoárral foglalkozik. Elnevezésük: Schola cantorum, Schola gregoriana
Bratislaviensis, Gloria Dei – homo vivens, Verbum Domini és Logiké latreia.
Az első két elnevezés a zsánerre utal, amivel foglalkozik. A többi három egy
belső programot fejez ki. Az első név Szent Irenéusz művéből származik,
és mondanivalója szerint élő ember az, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza.
Már az elnevezés is igehirdetés és a gregorián ének, valamint a liturgia
feladatára, Isten dicsőítésére mutat rá. A következő szkóla elnevezése –
Verbum Domini – egyszerűségében az énekesekről Isten Szavára hárítja
a figyelmet, amelynek szolgálatába álltak. Végül az utolsó elnevezés Pál
apostol Rómaiakhoz írt levelének szellemében értelmezhető. A 12. fejezet
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elején Szent Pál meghívja a keresztényeket, hogy életüket ajándékozzák
Istennek mint neki tetsző tiszteletet, úgy, ahogyan azt Krisztus, a Logosz
tette. Azok, akik tudatosan megértik kórusuk programszerű elnevezését,
teológiai orientációval motiváltan énekelnek. Talán így könnyebben megértik és megélik a gregoriánban megénekelt Ige egzisztenciális dimenzióját.
3.2. Egy pillantást vessünk még a hangszeres zenére, amelyet a keresztény kinyilatkoztatás inspirált. Elgondolkodtató, hogy mennyire teszi
ez a nagyszerű zene lehetővé, hogy általa megérintve, az ember a hittől
elvonatkoztatva, hűen adja azt elő. Engedjenek meg ehhez néhány példát
a német irodalomból. Bach O Mensch, bewein dein´ Sünde groß 4 című
korálelőjátékát egy diák nagyon gyors tempóban, vidám szellemben
játszotta. A szövegre vonatkozó magyarázat után megváltoztatta a darabra
vonatkozó felfogását. Ennek kapcsán elképzelhető az is, hogy ha valaki
számára a bűn és a bűnbánat ismeretlen fogalmak, akkor nehéz utat
találni hasonló tartalmú művekhez. Szintén ezzel függ össze a zenésznek
Istennel – a Teremtővel és Megváltóval – való kapcsolata. Az első versszak
Krisztus megváltó tettét hirdeti, a második létrehozza hozzá a személyes
kapcsolatot (szó szerinti fordításban):
1) Ó, ember, sirasd meg nagy bűnödet,
amelyért Krisztus Atyja ölét elhagyta
és a földre jött;
egy tiszta és gyöngéd szűztől
értünk itt megszületett,
a Közvetítő akart lenni.
A halottaknak életet adott
és közben minden betegséget megszüntetett,
amíg eljött az ideje,
hogy feláldoztatott értünk,

4

Sebald Heyden 1530-as dallamát Johann Sebastian Bach többek között az
Orgelbüchlein sorozat BWV 622 korálelőjátékához használta fel.
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bűneink nehéz terheit hordozta
sokáig a kereszten.
2) Ezért most legyünk neki hálásak,
mert annyira szenvedett értünk,
és éljünk akarata szerint.
A bűn ellenségei is legyünk,
mert Isten Szava olyan világosan ragyog nekünk,
éjjel, nappal arra törekedjünk,
hogy mindenkinek szeretetet mutassunk,
melyet Krisztus nekünk adott
szenvedésével, halálával.
Ó, ember gyermeke, jól figyeld meg,
hogyan üti Isten haragja a bűnt,
óvakodj ettől!5

Más példákat is említenék: Marcel Dupré Le Chemin de la croix
(Keresztút) op. 29. orgonaciklusa hasonló nehézségeket hordoz a zenész
számára; és a Jesu, meine Freude BWV 227 egy olyan Bach-korál, amely
egyben hitvallás az mellett, aki az öröm kútfeje. A miseénekek repertoárja
is olyan szövegeknek a tára, melyeknek hitvallásos karaktere a liturgiában
az éneklő hívők hitét óhajtja alátámasztani. Itt példaként az O Jesu6 éneket,
és mondanivalójának többszörös feldolgozását emelném ki, mint pl. Petr
Eben: Kleine Orgelpartita über O Jesu, all mein Leben bist du című művét.
A szöveg első versszaka és dallama a 19. századból származik (Franz Xaver
Ludwig Hartig, 1830/1838), a második versszak száz évvel későbbi szerzője Georg Thurmair (1938). A szöveg bizalmat és Krisztus kizárólagos
követésének radikalitását fejezi ki (szó szerinti fordításban):
1) Ó, Jézus, egész életem te vagy, nélküled csak halál.
Eledelem te vagy, nélküled csak hiány.
5
6

https://www.liederdatenbank.de/song/10532, lehívás: 2018.09.21.
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch [Istendicséret. Német
egységes katolikus énekeskönyv], Wien–Stuttgart 2013, 377. ének.
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Örömöm te vagy, nélküled csak szenvedés.
Békességem te vagy, nélküled csak harc.
2) Ó, Jézus, egész hitem te vagy, minden fény kútfeje.
Reményem te vagy, az ítélet Megváltója.
Szeretetem te vagy, vigasz és boldogság.
Minden életem te vagy, dicsőség Istene, ó, Jézus.

Hasonló jellege van a Jesus, dir leb´ ich 7 szövegének, amely Istennel való
pozitív kapcsolat nélkül teljesen értelmetlenné válik. A német énekeskönyv
a szöveget Luther Mártonnak tulajdonítja (Szent Pál levele szerint, Róm
14,8), a második versszak itt is későbbi keletkezésű (Stuttgart 1838):
1) Jézus, neked élek. Jézus, neked halok.
Jézus, tied vagyok életemben és halálomban.
2) Ó, légy hozzánk kegyelmes, irgalmazz nekünk,
vezess minket, Jézus, a te boldogságodba.

További példának szolgálhat a Sei gegrüßet, Jesu gütig (Üdvözlégy,
jóságos Jézus) korál, valamint a rá vonatkozó Bach-partita BWV 768
feldolgozás. A szöveg minden bizonnyal giccsnek tűnhet, ha az ember
megtorpan Christian Keymann (1663) barokk nyelvezeténél, és nem érti
meg kereszt-teológiáját:
7

Vö.: Gotteslob, 367. ének. A szlovák katolikus énekeskönyv is tartalmaz egy
hasonló szöveget: „1. Tebe žijem, Ježiš môj. Tebe, Ježiš, umieram, v živote
i vo smrti tebe patriť si žiadam. 2. Moje srdce úbohé prijmi, Bože, láskave,
naveky chce tvojím byť a žiť tvojej oslave.” Szó szerinti fordításban: 1.
Neked élek, Jézusom. Neked halok, Jézusom, életemben és halálomban
tied akarok lenni. 2. Szegény szívemet fogadd el szívélyesen, örökre a tied
akar lenni és a te dicsőségedre élni. Vö.: Jednotný katolícky spevník. Spolok
sv. Vojtecha 2006, 288. ének. A 1930-ban keletkezett ének d-mollja
melankolikus hangulatú, ha összehasonlítjuk az örömteli, C-dúrban írt
Franz Bihler-dallammal. A szlovák ének keletkezése nem vezethető vissza
a Gotteslobban található német énekre. Bemutatjuk mindkettőt kottázva
(1. és 2. kép).
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1) Üdvözlégy, jóságos Jézus,
minden mértéket felülmúlóan szelíd,
ach! Mennyire meggyötört vagy,
s egész tested megtépve?
Engedd meg, hogy szeretetedet örököljem
és benne boldogan haljak meg.
2) Ó, Úr Jézus! Istenem és Üdvösségem,
szívem vigasza és osztályrészem,
ajánld fel nekem segítő kezed,
ha majd harcolnom kell.
Engedd meg, hogy szeretetedet örököljem
és benne boldogan haljak meg.
3) Jézus! Bűneimben kímélj meg,
mert én hozzád folyamodom
szomorú lélekkel és szívvel,
véred enyhíti fájdalmaimat.
Engedd meg, hogy szeretetedet örököljem
és benne boldogan haljak meg.
4) Ó, te vörös és fehér forrás,
hűsítsd fáradt lelkemet,
ha odalent fogok feküdni,
segíts lovagiasan győzni.
Engedd meg, hogy szeretetedet élvezzem
és benne boldogan haljak meg.
5) Ó, milyen barátságos vagy mindazokhoz,
Jézus, akiknek osztályrészük vagy;
Akik a szenvedéshez tartják magukat,
boldogan halhatnak meg.
Engedd meg, hogy szeretetedet élvezzem
és benne boldogan haljak meg.
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6) Ha majd az ellenség vádol,
add, Jézus, hogy ne essek kétségbe,
amikor majd a nyomorúságból elköltözöm,
te tartsd meg a lelkemet,
hogy mindig énekelje: Szent! Szent!
Szent! Akkor majd boldog vagyok!
7) Édes Jézus, Kegyelem-nap,
Kincsem, legfőbb örömem és boldogságom,
örökké, örökké hadd dicsérjelek
az angyalokkal odafönt,
hogy mindig énekeljem: Szent! Szent!
Szent! Akkor majd boldog vagyok!8

Ebben a szövegben megfigyelhetjük, hogy a szerző imastílusban, direkt
megszólítást használva, figyelmünket először Jézus Krisztus személye felé
vezeti. A szenvedő Jézus szelídségét szemlélve, kifejezi azt a kívánságát,
hogy úgy tudjon szeretni, mint ő, és ezt az áhított képességet ugyanakkor
saját halála pillanatára vonatkoztatja. Isten megváltását magasztalja és már
a második versszakban újra saját halálát anticipálja, amihez, mint bűnös,
Isten segítségét és kegyelmét kéri. Krisztus vére és szenvedése biztosítja az
imádkozó számára segítségét az előre elképzelt halála órájában. Ez boldog,
örömteli várakozással tölti el a mennyei beteljesülés felé vezető úton, ahol
Istent mint Szentet fogja örökké dicsérni.
Az említett példák csak töredékét jelentik azoknak a műveknek, amelyeket akkor tolmácsol legmélyebb hűséggel az előadó, ha nem riad vissza
a hittel való konfrontációtól, amely bennük rejlik.
Hogyan támogatható a fiatal egyházzenész ebben az irányban tanulmányai folyamán? A gyakorlati tantárgyak, mint orgona (irodalom, liturgikus
játék, improvizáció), ének, kóruséneklés, valamint gregorián órák, mindmind alkalmasak erre. Az elméleti tantárgyak közül különösen a liturgika
8

Eredeti német szöveg itt: http://www.bach-cantatas.com/Texts/
Chorale499-Eng3.htm, lehívás: 2018.09.21.
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órák nyitják meg azt a teret, ahol nem a rubrikák állnak a középpontban,
hanem egy komoly biblikus alap és a megváltás titkainak misztagogikus
megvilágosítása. Mindez egy nagyszerű lehetőség a diákok hitének elmélyítésére és megerősítésére – szabadságuk közreműködésével – annak
érdekében, hogy ennek a fizetetlen hivatásnak az útján adódó krízisekben
is megállják a helyüket. Ez az előgondozás néha lelkivezetés elemeit is tartalmazhatja, amely hozzájárul személyiségük teljes formálásához és érési
folyamatához.
4. Záró gondolatok
Amennyiben az egyházzenészek képzése jól átgondolt teológiai impulzusokkal is párosul, sokkal nagyobb esélyét látom annak, hogy a diákok
maradandóbb alapokat kapjanak egyházzenei szövegek megértéséhez.
Teológiai háttérre ugyanakkor nehéz élethelyzeteikben is támaszkodhatnak, hogy hivatással, meggyőződéssel, reménnyel és odaadással kitartsanak
a megoldatlan foglalkozási ágban. Egyébként nagy a kockázata, hogy a
kezdeti nehézségekkel szembesülve, illő megbecsülés híján hamarosan
feladják ezt a munkát. Így elveszne mindaz az igyekezet, amit tanulmányaikba befektettek, és az egyházzenei színvonal Szlovákiában stagnálna.
Nemcsak a zene szépsége, de az egyházzenészi elhivatottság – jól megalapozott teremtésteológiának keretében – kiapadhatatlan kútfeje annak a
megújulásnak, amely mindig rendelkezésünkre áll.
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2. Jednotný katolícky spevník, 288. sz. ének / Jednotný
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POSITIVE ZUGÄNGE ZUR KIRCHENMUSIKER-AUSBILDUNG
IN DER SLOWAKEI
Gloria Braunsteiner (Bratislava/Slowakei)

1. Allgemeine Ausgangslage
Die praktische Ausübung der Kirchenmusik war in der Zeit des Kommunismus eine Angelegenheit freiwillig engagierter Menschen, die mit
großer Bereitschaft in den Gottesdiensten den Gemeindegesang begleiteten. Andere Aktivitäten innerhalb der Kirche waren offiziell verboten,
so beschränkte sich das Leben der Gläubigen auf den Messbesuch, abgesehen vom Innenleben der Untergrundkirche, das jedoch verborgen
bleiben musste. Orgelunterricht war selten möglich, mehrere Organisten
absolvierten eher ein Klavierstudium. Die Menschen waren dankbar für
ihren Dienst und sangen kräftig mit.
Wie sieht es heute in der Hauptstadt der Slowakei aus? Die Erfahrung
zeigt, dass die Entwicklung nicht immer nach menschlicher Logik verläuft.
Rund 30 Jahre nach Erlangung der Freiheit für Demokratie und Religion
ist die spezifische Situation in der Großstadt zwar komplex, es ist jedoch
festzustellen, dass sich bezüglich des Kirchengesangs eine gewisse Passivität
seitens der Gläubigen eingestellt hat. Engagiertes Mitsingen ist eher eine
Seltenheit geworden, obwohl von außen kein Gegendruck mehr ausgeübt
wird und in einigen Kirchen schon ein Generationenwechsel der Organisten stattgefunden hat.
2. Ausbildung nach der Wende
Mehrere Kirchenmusik-Abteilungen wurden an staatlichen Konservatorien1 sowie an der Musikhochschule in Bratislava errichtet, sogar
ein kirchliches Konservatorium. Die Studienpläne sind von westlichen
1

Eine wichtige Arbeit hierzu leistete Dušan Bill an den Konservatorien,
der Komponist Vladimír Bokes wiederum an der Musikhochschule,
wo er die Ausbildung der Kirchenmusiker in Zusammenarbeit mit
dem evangelischen Organisten Vladimir Michalko zunächst seiner
Kompositions-Abteilung zuordnete.
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Institutionen inspiriert, ihnen weitgehend angeglichen. In der ganzen
Slowakei gibt es zur Zeit 18 Konservatorien. Für das kleine Land heißt
dies, dass in jeder Kleinstadt ein solches Institut gegründet wurde. Aktuell
kann man allerdings nur von zwei Konservatorien behaupten, dass an
ihnen eine kirchenmusikalische Studienrichtung aktiv betrieben wird,
weil sie Studierende hat: Bratislava und Žilina. Auf Hochschulniveau hat
außer Bratislava noch die Universität Rosenberg an der Pädagogischen
Fakultät die Möglichkeit, kirchenmusikalische Fächer anzubieten. Die
Studentenzahl sinkt hier sehr stark. In Bratislava, wo das Niveau der
Ausbidungsstätte im Land einzigartig ist, gab es in den letzten zehn
Jahren insgesamt einen Absolventen. Zurzeit studiert dort niemand.
Die höchste Zahl Studierender gibt es momentan am staatlichen Konservatorium in Bratislava – aber auch nur ein bis zwei pro Jahrgang. Am
kirchlichen Konservatorium – mit niedrigen Zahlen – interessieren sich
die Studierenden eher für ein Orgelstudium, weniger für Kirchenmusik.
Soweit die gegenwärtige Bilanz. Nach der Euphorie der ersten Jahre ist
das Bild heute aus verständlichen praktischen Gründen viel nüchterner:
Den Beruf des Kirchenmusikers gibt es nur als Ehrenamt. Wenn jemand
keinen anderen Beruf ausübt, der ihn und seine Familie ernähren kann,
dann ist das Studium nicht attraktiv.
Wenn man sich trotzdem bemüht, den Kirchenmusikern eine gediegene Ausbildung zu sichern, muss das Fach auch vor dem Ministerium
bestehen. Es gibt zur Zeit von staatlicher Seite Zweifel, ob diese Studienrichtung überhaupt eine Berechtigung hat, da es den Beruf offiziell nicht
gibt. Überzeugen kann nur eine höhere Zahl interessierter Studierender,
damit die Fachrichtung aufrecht erhalten bleibt. Wie können sie jedoch
zur Gewissheit gelangen, dass die Kirche sie braucht und schätzt? Natürlich ist die finanzielle Würdigung nicht der einzige Weg, um jungen
Menschen deutlich zu machen, dass es wertvoll ist, nicht nur ein reines
Musikstudium zu absolvieren (was immer eine Gültigkeit hat), sondern
sich mit Kirchenmusik zu beschäftigen und sich so ein „Mehr” an Arbeit
trotz geringer Chancen auf eine Anstellung aufzuladen. Die Tendenz geht
nämlich vielmehr in Richtung Orgelstudium ohne zusätzliche Fächer, um
zu einem gebildeten Kirchenmusiker heranzuwachsen.
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Wünschenswert wäre auch ein Klima in den Pfarreien, das den freiwillig engagierten Kirchenmusikern eine umfassendere Wertschätzung
vermitteln könnte. Dazu gehört die Sorge des Pfarrers um das Instrument
in der Kirche. Viele Orgeln konnten noch nicht restauriert werden, und
viele Gemeindevorsteher begnügen sich – ähnlich wie im Westen Europas
– mit einer Digitalorgel. Ihre Qualität wurde zwar schon verbessert, sie
kann mit der Lebendigkeit einer Pfeifenorgel dennoch nicht verglichen
werden. Kirchenmusikalischer Minimalismus einer Gebrauchsmusik in der
Liturgie, wie es Benedikt XVI. öfter nannte 2, ist hier auch zu beobachten.
3. Positive Impulse zum Sinn der Ausbildung
Aus pädagogischer Sicht ist heute Motivation in jeder Hinsicht nötiger
denn je. Hoffnungslosigkeit in Bezug auf eine tragfähige Zukunft macht
sich immer mehr breit. Eine besondere innere Motivation, den Sinn in
der Kunst zu entdecken, beschrieb Johannes Paul II. in seinem Brief an
die Künstler.3 Er schenkt darin den Künstlern ein offenes Bekenntnis,
wie sehr sie die Kirche brauche, um die Schönheit Gottes den Menschen
kund zu tun. Musik als universale Sprache, die die Liebe Gottes besonders
zu vermitteln vermag, ist zweifellos einleuchtend. Könnte man dann
voraussetzen, dass die Kraft der Musik in sich ausreichend ist, abgesehen
davon, ob jemand das mit seinem Glauben verbindet und sogar mit der
christlichen Liturgie? Es wäre ein eigenes Thema, ob Musik großer Komponisten, die vom Glauben inspiriert ist, unabhängig von einer Erkenntnis
im Glauben und von religiöser Bildung interpretiert werden kann.
Unsere Fragestellung bei der Tagung ist eher die vorhandene Verbindung
der Musik zum Glauben und die Art und Weise, wie sie für und in der
Ausbildung zukünftiger Kirchenmusiker fruchtbar gemacht werden kann.
Abgesehen von der Selbstverständlichkeit einer gediegenen musikalischen
2

3

Vgl. Joseph Card. Ratzinger, Das Fest des Glaubens, Einsiedeln 1993,
S. 107–111.
Johannes Paul II, Brief an die Künstler. https://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/de/letters/1999/documents/ hf_jp-ii_let_23041999_artists.
html (Zugriff: 21.09.2018).
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Ausbildung für die Kirchenmusik plädiere ich für einen starken Akzent
mit theologischem Hintergrund, der seiner Natur gemäß unerschöpflich
ist – einerseits, weil die Theologie nie an ein Ende ihrer Erkenntnis Gottes
kommt, andererseits, weil es einen unerschöpflichen Reichtum kirchenmusikalischer Schätze gibt, die sich mit allgemein gültigen menschlichen
Themen aus dem Glauben inspiriert beschäftigen.
Ich denke hier nicht nur an den Gregorianischen Choral, dem fast zur
Gänze Texte aus der Hl. Schrift zu Grunde liegen und von denen er vollends
bestimmt wird, sondern an zahllose vokale und instrumentale Werke der
musikalischen Weltliteratur von unvergleichlicher Bedeutung. Schauen
wir diese beiden konkreten Beispiele genauer an.
3.1. Oft werden die einstimmigen Stücke des Gregorianischen Chorals „unkompliziert”, rasch eingeübt und anschließend in der Liturgie
gesungen. Es bleibt dabei die Frage offen, inwiefern die Texte von den
Sängern verstanden und musikalisch umgesetzt werden konnten. Wenn
jedoch auch für eine Mystagogie der Texte Zeit „verschwendet” würde,
drängten die Sänger unvergleichbar tiefer in die Gesänge ein und könnten
vermutlich den Hörern das Geheimnis des Heils lebendiger vermitteln.
In Bratislava gibt es meines Wissens fünf Scholen, die sich mehr oder
minder dem Choral widmen. Jede hat einen Namen: Schola cantorum,
Schola gregoriana Bratislaviensis, Gloria Dei – homo vivens, Verbum
Domini und Logiké latreia. Die ersten beiden Bezeichnungen sind eher
technischer Natur und weisen auf die Gattung der Gesänge hin, denen
sich der Chor widmet. Die letzten drei drücken jeweils ein inneres Programm aus: Der Satz des hl. Irenäus besagt, dass der lebendige Mensch
die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Der Name ist bereits Verkündigung
und weist auf die Aufgabe des Chorals und der Liturgie überhaupt hin:
Gott zu loben. Der schlichte Name Verbum Domini lenkt die Aufmerksamkeit von den Sängern weg auf das Wort Gottes, in dessen Dienst sich
die Sänger gestellt haben. Schließlich ist der letzte Name im Sinne des
Apostels Paulus zu deuten, der in Rm 12,1–2 alle Christen dazu einlädt,
ihr Leben dem Logos (Christus) gemäß Gott zu schenken und dies zu
ihrem Gott-gefälligen Gottesdienst zu machen. Sänger, die bewusst mit
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ihrem Namen umgehen können, sind schon theologisch motiviert und
orientiert. Es fällt ihnen vielleicht auch leichter, die existenzielle Dimension des Wortes im Choral nachzuvollziehen und zu erleben.
3.2. Wenn wir einen Blick auf die Instrumentalmusik, die von der christlichen Offenbarung geprägt ist, werfen, gilt es auch zu bedenken, ob
man rein von der wunderbaren Musik ergriffen solche Werke adäquat
interpretieren kann. Es seien nur einige Beispiele dazu erwähnt: Den
Choral „O Mensch, bewein dein Sünde groß” (Sebald Heyden, 1530)
spielte ein Student in einem sehr schnellen Tempo und einer durchaus
lustigen, freudigen Stimmung. Nach einer eingehenden Beschäftigung
mit dem Text hat er seine Auffassung völlig verändert. Es kann auch
vorkommen, dass Sünde und Reue unbekannte Größen sind, dann ist
es schwer, das Werk zu erschließen. Damit hängt das Gottesbild des
Musikers und seine Beziehung zum Schöpfer und Erlöser zusammen.
Die erste Strophe des Textes besingt Christi Heilstaten, die zweite stellt
den personalen Bezug her:
1) O Mensch, bewein dein Sünde groß,
darum Christus seins Vaters Schoß
äußert und kam auf Erden;
von einer Jungfrau rein und zart
für uns er hier geboren ward,
er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
und tat dabei all Krankheit ab,
bis sich die Zeit herdrange,
dass er für uns geopfert würd,
trüg unsrer Sünden schwere Bürd
wohl an dem Kreuze lange.
2) So lasst uns nun ihm dankbar sein,
dass er für uns litt solche Pein,
nach seinem Willen leben.
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Auch lasst uns sein der Sünde Feind,
weil uns Gotts Wort so helle scheint,
Tag, Nacht danach tun streben,
die Lieb erzeigen jedermann,
die Christus hat an uns getan
mit seinem Leiden, Sterben.
O Menschenkind, betracht das recht,
wie Gottes Zorn die Sünde schlägt,
tu dich davor bewahren!4

Ähnlich kann es einem Interpreten z. B. beim „Kreuzweg” von Dupré
ergehen, wenn ihm die genannten Wirklichkeiten verschlossen bleiben.
Wie könnte er „Jesu, meine Freude”5 mit J. S. Bach (BWV 227) bekennen,
ohne in diesem Namen Gründe zu irgendeiner Freude zu sehen?
Verweilen wir nun bei einfachen Gotteslob-Liedern: „O Jesu”6 (sowie
den Bearbeitungen, z. B. die Kleine Orgelpartita von Petr Eben über „O
Jesu, all mein Leben bist du”) und der bedeutsamen Aussage, die zugleich in
der Liturgie den Glauben der singenden Gemeinde unterstützen soll. Die
erste Strophe des Textes und die Musik stammen aus dem 19. Jahrhundert
(F. X. L. Hartig, 1830/1838), die zweite Strophe verfasste hundert Jahre
später G. Thurmair (1938). Der Text drückt eine starke Zuversicht und
Radikalität der Nachfolge Christi aus:
1) O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod.
Meine Nahrung bist Du, ohne dich nur Not.
Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid.
Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit, o Jesu.

4
5

6

https://www.liederdatenbank.de/song/10532 (Zugriff: 21.09.2018).
https://www.emmaus.de/ingos_texte/bach_jesu_txt.html (Zugriff:
21.09.2018).
Vgl. Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, hg. von den (Erz-)
Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von BozenBrixen, Stuttgart – Wien 2013, Nr. 377.
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2) O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts.
Meine Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts.
Meine Liebe bist Du, Trost und Seligkeit.
All mein Leben bist Du, Gott der Herrlichkeit, o Jesu.

Einen ähnlichen textlichen Charakter hat „Jesus, dir leb’ ich”7 – ein
Lied, das ohne positiven Gottesbezug wohl als Unsinn erscheinen muss.
Das Gotteslob (Nr. 367) schreibt den Liedtext Martin Luther zu, auf der
Grundlage des Briefes an die Römer 14,8. Auch hier ist die zweite Strophe
späteren Ursprungs (Stuttgart 1838):
1) Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich.
Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.
2) O sei uns gnädig, sei uns barmherzig,
führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit.

Im weiteren Beispiel können in den Strophen des Chorals „Sei gegrüßet, Jesu gütig” (und z. B. ihre Bearbeitung in der Bach-Partita BWV 768)
die Ausdrücke kitschig wirken, wenn man nur die barocke Sprache von
Christian Keymann (1663) betrachtet und nicht in die Kreuzestheologie
des Textes eintaucht:

7

Vgl. Gotteslob, Nr. 367. Auch im slowakischen Gesangbuch gibt es einen
sehr ähnlichen Text: „1) Tebe žijem, Ježiš môj. Tebe, Ježiš, umieram,
v živote i vo smrti tebe patriť si žiadam. 2) Moje srdce úbohé prijmi, Bože,
láskave, naveky chce tvojím byť a žiť tvojej oslave.” In der wörtlichen
Übersetzung: 1) Dir lebe ich, mein Jesus. Dir, Jesus, sterbe ich, im Leben
und im Tod will ich dir gehören. 2) Mein armes Herz, Gott, nimm
liebevoll an, ewig will ich dir gehören und zu deiner Ehre leben. Vgl.
Jednotný katolícky spevník. Trnava. Spolok sv. Vojtecha 1937, Nr. 288.
Das Lied stammt aus dem Jahr 1930. Die einfache Melodie ist in d-Moll
notiert und hat eine melancholische Wirkung im Vergleich zur freudigen,
in C-Dur notierten Melodie im Gotteslob. Aus der Wirkungsgeschichte
lässt sich zwischen den beiden kein Bezug herstellen. Siehe Notenbeispiele
(Abb. 1 und 2).
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1) Sei gegrüßet, Jesu, gütig
über alle Maß sanftmütig,
ach! wie bist du so zerschmissen
und dein ganzer Leib zerrissen?
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.
2) O Herr Jesu! Gott und mein Heil
meines Herzens Trost und mein Teil,
beut mir deine Hand zur Seiten,
wenn ich werde sollen streiten.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.
3) Jesu! schone meiner Sünden,
weil ich mich zu dir tu finden
betrübtem Geist und Herzen,
dein Blut lindert meine Schmerzen.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.
4) O du rot und weiße Quelle,
kühle meine matte Seele,
wenn ich werde unten liegen
hilf mir ritterlich obsiegen.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.
5) O wie freundlich kannst du laben,
Jesu alle, die dich haben;
Die sich halten an dein Leiden,
können seliglich abscheiden.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.

■
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6) Wenn der Feind mich tut anklagen,
lass mich Jesu, nicht verzagen,
wenn ich aus dem Elend fahre,
meine Seele du bewahre,
singen immer: Heilig! Heilig!
Heilig! alsdenn bin ich selig!
7) Süßer Jesu, Gnadensonne,
mein Schatz, höchste Freud und Wonne,
ewig, ewig lass mich loben
mit den Engeln dich dort droben,
singen immer: Heilig! heilig!
heilig! alsdenn bin ich selig!8

Der Autor des Textes lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Person
Jesu Christi in direkter Rede, im Gebets-Stil. Er betrachtet die Sanftmut des
Schmerzensmannes und drückt seinen Wunsch aus, so lieben zu können
wie er, und diese ersehnte Fähigkeit bezieht er zugleich auf seine eigene
Todesstunde. Nach dem Lob des Heils Gottes thematisiert der Autor bereits
in der zweiten Strophe seinen antizipierten Tod und bittet um Hilfe und
Erbarmen als Sünder. Das Blut Christi und sein Leiden garantieren dem
Betenden Beistand in der Sterbestunde, und dies führt zur seligen Vorfreude
der himmlischen Erfüllung im Lob des heiligen Gottes.
Die genannten Beispiele sind nur ein kleiner Bruchteil großer Werke,
denen der Interpret allein dann gerecht wird, wenn er die Konfrontation
mit dem Glauben, von dem sie getragen sind, nicht scheut.
Wie kann eine Unterstützung junger Kirchenmusiker in diese Richtung während der Ausbildug geschehen? Orgelunterricht (Literaturspiel,
Liturgisches Orgelspiel, aber auch Improvisation), Gesangsunterricht,
Chorsingen und natürlich Choralunterricht als praktische Fächer sind
dazu geeignet. Von den theoretischen Fächern ist besonders der Liturgik8

http://www.bach-cantatas.com/Texts/Chorale499-Eng3.htm (Zugriff:
21.09.2018).
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Unterricht der Raum, in dem nicht die Rubriken im Mittelpunkt stehen,
sondern eine solide biblische Basis und eine mystagogische Beleuchtung
der gefeierten Geheimnisse unseres Heils in den Vordergrund gehören.
All das bildet großartige Chance, der Studierenden in Freiheit zu vertiefen
und zu festigen, so dass sie auch Krisen in diesem praktisch „unbezahlten”
Beruf, der deswegen eine Berufung sein muss, überwinden können. Diese
„Vorsorge” kann manchmal in ihrer spirituellen Seite Elemente einer Art
geistlicher Begleitung haben, die zu einer ganzheitlichen Formation ihrer
Persönlichkeit und Reifung beiträgt.
4. Schlussbemerkung
Wenn die Ausbildung zum Kirchenmusiker mit gut überlegten theologischen Impulsen versehen präsentiert wird, ist meines Erachtens die
Chance unvergleichlich größer, dass die Studierenden eine solidere Basis
sowohl für das Verständnis kirchenmusikalischer Texte als auch für ihr
Leben bekommen, um trotz ungelöster beruflicher Umstände in diesem
Beruf mit Überzeugung, Hoffnung und Hingabe durchzuhalten. Sonst
ist die Gefahr sehr hoch, dass sie ihn nach anfänglichen Schwierigkeiten
und ohne Entlohnung bald aufgeben. So würde auch die Kraft, die sie ins
Studium investiert haben, verloren gehen, und das Niveau der Kirchenmusik allgemein in der Slowakei stagnieren. Nicht nur die Schönheit der
Musik, auch die Schönheit der Berufung des Kirchenmusikers – in eine
gediegene Schöpfungstheologie eingebettet – ist ein unerschöpflicher
Brunnen, der uns zur Erneuerung immer zur Verfügung steht.
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DÉL-ALFÖLDI KÁNTOROK ÉS ÉNEKESKÖNY VEIK
A XIX. SZÁZADBAN

A Mezey kántorok
Barna Gábor (Szeged/Magyarország)

Egy kántorcsalád énekeskönyvein keresztül szeretném bemutatni a DélAlföld katolikus népénekgyakorlatának egy szegmensét az 1800-as évek
közepétől a XX. század elejéig. A Mezey család tagjai több generáción
keresztül az Alföld és a Dunántúl több településén működtek. Munkásságuk emléke több kéziratos és hat nyomtatott énekeskönyv, amelyeket
1853 és 1913 között adtak ki.
1. A Mezey kántorok nyomtatott és kéziratos énekeskönyvei
Öreg Mezey János1 1853. augusztus 13-án mutatta be a kunszentmártoni városi tanácsnak a legelső énekeskönyvet, amely még abban az évben
megjelent: Énekes könyv („a’ Nagy Kun Szent Mártoni buzgó‘ s ájtatos
keresztény hívek számára Irta Böjt elő 16. 1853. évben Mezei János Kun
Szent Mártoni kántor. Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában”), 18532
(1. kép).
A könyv megjelentetéséhez nem kért egyházhatósági engedélyt. A tartalomjegyzék szerint adventi, böjti, halottas és nagymise (Hochamt) énekek,
Oltáriszentségről való énekek, prédikáció előtti és utáni énekek, reggeli és

1

2

[1809] idem baptisavi infantem Joannem, natum hac die (6. aug. – később
ceruzával beírva, szerz. megj.) ex Parentibus Joanne Mező (sic!) et Juditha
Sármány, ex praedio Tázlár. Lev[antes] Jos. Vincze, et Anna Tornótzi
[olvashatatlan szó]”. Azaz – Szinnyeinek a Mezey családtól származó
adataival ellentétben – öreg Mezey János Soldvadkert filiáján, Tázláron
született, de Soltvadkerten anyakönyvezték. Barna Gábor, Istent dicsőítő
egyházi énekkönyv. Mezey-énekek. Devotio Hungarorum 13, Szeged
2009, 443.
E könyvet viszonylag kevés példányban adhatták ki, vagy használatát három
évtized múlva visszaszorította ifj. Mezey Nepomuk János énekeskönyve,
amely részben feldolgozta ennek anyagát is.
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ünnepnapi énekek találhatók a könyvben. Toldalékként pedig különféle
verses litániák, Mária-antifónák, Mária-énekek, ének Ferenc József királyért,
esőért és év végi hálaadás olvashatók. Mezey János 1858-ban Adventi énekek
a boldog. Szűz Máriához. Mezeitől címmel még kiadott a Réthy nyomdában
egy énekfüzetet Gyulán (2. kép). (A Szarvason, Gyulán és Aradon működő
Réthy nyomdának fontos szerep jutott a Dél-Alföld vallási nyomtatványokkal való ellátásában!)3
1865-ben Kalocsán jelent meg a: Szűz Mária dicsérete. Azaz: énekes s
imádságos könyv a búcsújáró ker[esztény]. kath[olikus]. hivek használatára („Öreg
Mezey János volt kunszentmártoni kántortól. Főpásztori jóváhagyás mellett
imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár”).

Ismerjük a könyv 1866-os aradi és 1882-es kalocsai kiadását. Előszavában Szombathy Sándor méltatja „öreg Mezey János előbb kalocsai, azután
ó-becsei, végre kun-sz[ent].-mártoni volt kántornak szorgalommal gyűjtött, s részben általa is készített sz[ent]. énekei”-t.4 A könyv a búcsújárás
cselekményi rendjében tartalmaz énekeket az elindulástól a kegyhelytől
való búcsúzásig, valamint hogy mely énekek hangozhatnak el az út során
érintett kereszteknél, temetőknél, szentek szobrainál (Mária, Szent József,
Nepomuki Szent János, Szent Vendel, Szent Rókus), illetőleg szárazság,
járvány idején. Vannak benne reggeli és esti énekek, beköszöntő és búcsúzó
énekek a kegykép előtt. A könyvet megtaláltam a most három ország között
felosztott Dél-Alföldön (3. kép). Használhatóságát jól jelzi, hogy a könyvet
1927-ben, a térség szerb uralom alá kerülése után ugyanezzel a címmel, de
részben megváltozott tartalommal Takács Ferenc ismét kiadta.5
3

4
5

6

Szabó Ferenc – Elek László, Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót.
Dokumentumok 1844–1858. Békéscsaba 1977.
Szombathy Sándor, Előszó. In: Szűz Mária dicsérete. Kalocsa 1865, V.
Takács Ferencz, Szűz Mária dicsérete. Ima és énekeskönyv a búcsújáró
katholikus hivek használatára. Starakanjiža 1927.
Mezey Mór néven később szentesi főkántor lett, részben az ő kéziratában
maradtak fenn apjának szerzeményei, s az apja által gyűjtött népénekek.
Első felesége a kiskunfélegyházi Neuhold Franciska Katalin volt (szül.
Kiskunfélegyházán 1841. április 30-án), akitől 1861. október 11-én Gizella
Mária nevű lánya született. Neuhold Franciska 24 éves korában 1865.
augusztus 26-án gégesorvadásban Szentesen meghalt. Mezey Mór második
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Mezey János Mór nevű fia6 húsz évvel később, szentesi kántorként adott
ki énekeskönyvet: Énekeskönyv a szentesi buzgó és ájtatos ker. közönség számára („Összeírta: Mezey Mór éneklész Szentesen. Január hóban, 1873-ik
évben.”) (4. kép).
Ez mise alatti imákat, miseénekeket (Mária-ünnepek, advent, karácsony,
újév, húsvét), böjti, reggeli és Oltáriszentségről szóló énekeket tartalmaz.
Közli a Jeremiás siralmait, a Toldalékban pedig a verses Loretói litániát, a
négy időszaki Mária-antifónát, Mária-énekeket, gyászmise énekeket, s a Te
Deum magyar verses változatát.
Mezey János másik fia, Mezey Nepomuk János7 1872-ben lépett hivatalba Kunszentmártonban. 1883-ban Istent dicsőítő egyházi énekkönyv
a N[agy].-K[un].-Sz[ent].-Mártoni keresztény hívek részére címmel
összeállított egy énekeskönyvet, amely öreg Mezey Jánostól, valamint
más énekeskönyvekből származó énekeket tartalmaz (5. kép). A könyv
tartalomjegyzéke csak a kezdősor (incipit) szerint tünteti fel az énekeket.
A könyvben hangsúlyosak a különböző ünnepekre, Mária-ünnepekre szánt
miseénekek. A karácsonyi misék többszereplős misztériumjátékok. Gazdag a

7

felesége Lojczli Ida volt. Házasságkötésük időpontja még ismeretlen. Mezey
Mór szentesi főkántor 64 éves korában szívszélhűdésben hunyt el Szentesen
1902. április 30-án. Mezey Mór 1884-ben beadta pályázatát Medgyesy
Péter lemondásával megüresedett szolnoki kántori állásra. Sikertelenül.
Maradt továbbra is Szentesen. Váci Püspöki Levéltár (VPL) I. d. Acta
parochiarum Szolnok – Fő II. 1137/83. Mezey Mór és Neuhold Franciska
Gizella lányát Antal János asztalos vette feleségül 1881. augusztus 23-án. Az
eskető pap Mezey Sándor, az esküvő idején csépai káplán, a menyasszony
apjának öccse volt. Házasságukból született Antal József kántortanító,
akinek fia, Antal József (1940–1997) római katolikus lelkipásztor, a makói
Szervita kápolna templomigazgatója, zenetudós, népénekkutató, akinek
ükapja volt Mezey János óbecsei és kunszentmártoni kántor, dédapja pedig
Mezey Mór szentesi főkántor. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 445.
Mezey Nepomuk János 1888. december 8-án, 56 éves korában halt meg
Kunszentmártonban. Születési helyét és pontos idejét az anyakönyvi
bejegyzés nem őrizte meg. Kunszentmártoni Plébániai Irattár, Halottak
anyakönyve. VIII, 183. Özvegye Csarnó Lengyel Lilla. A gyermekek adatai
alapján Mezey János valószínűleg még Óbecsére kerülése előtt, 1830 körül
házasodhatott ismeretlen helyen: Sárszentmiklóson vagy Kiskunhalason?
Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 446.
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Mária-énekek és a reggeli énekek kínálata. A Toldalékban Mezey Nepomuk
János zsoltárfordításokat közöl, valamint az egész évi vesperások és egyéb
szertartások (gyertyaszentelés, pálmaszentelés, passió, Jeremiás siralmai,
kereszttisztelet, körmenetek, búzaszentelés, keresztjáró napok) liturgikus
szövegeit, énekeit magyar fordításban. Bár nem kapott engedélyt, ifj. Mezey
Nepomuk János 1883-ban mégis megjelentette munkáját.
A hatodik énekeskönyv, Mezey Istvánnak, Mezey János legkisebb fiának8 összeállításában már kottákat is közöl (6. kép): Énekeskönyv a római
katholikus hivek használatára öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből („Sajtó alá rendezte és egyházhatósági jóváhagyással kiadja: Mezey
István Kunszentmárton kántora. Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság metszése és nyomása, 1913.”).
A nyomtatott énekeskönyvek mellett kéziratos énekgyűjtemények is
fennmaradtak. A legrégibb Mezey Jánostól származó kéziratos, csak szöveget és dallamutalást tartalmazó füzet 1850-ből való Kunszentmártonból (7.
kép). Egy másikat karácsonyi énekekből Tóth János kérésére állított össze
1864-ben Óbecsén (8. kép). További hármat pedig fia, Mezey Mór szentesi
kántor írt össze. Az egyik az egyházi év ünnepeinek énekanyagát tartalmazza, a másik halotti és temetési énekeket (9. kép) – ezek hasonmás kiadásban
megjelentek – a harmadik pedig egy pár lapos prelúdiumos könyv.
2. Mezey-énekszövegek, -dallamok és -előadásmód
A népszerűvé vált Mezey énekeket megtaláljuk több, a XIX–XX. század
fordulóján közkedvelt énekeskönyvben, valamint sok ponyvanyomtatványban. Biztonsággal fel tudjuk ismerni a gyakran alkalmazott
MEZEI akrosztichonról és ennek változatos formáiról. De csak erről.
A nem akrosztichonnal írt szövegek szerzősége többnyire ismeretlen
marad. Csupán Mezey Mór 1860-ban összeállított kéziratos halotti és
8

1855. december 29-én itt született Mezey István, aki később szintén kántor
lett. Keresztanyja Bozóky Sándor bíró felesége, Szulimán Anna volt. Mezey
István 1913. december 16-án hunyt el. Utóda, fia Mezey István (1881–
1936) lett, akit fia, Mezey László követett (1902–1961). Barna, Uo., 447.
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temetési énekei között találunk sok, jórészt öreg Mezey István által írt
énekszöveget. A dallamelemzést lehetővé teszik a kottás nyomtatott és
kéziratos könyvek, valamint az ad notam-utalások. A XX. század folyamán zenekutatók a történelmi országterület több pontján lejegyeztek
Mezey-énekváltozatokat, az 1980-as évektől pedig magam is, Antal József (1940–1997) makói katolikus pap és zenekutatóval együtt, számos
dallamot rögzítettem magnón az élő énekes gyakorlatból. Elég kiterjedt
tehát a rendelkezésre álló forrásbázis, s mindez egyetlen kántorcsaládtól.
Saját szerzésű éneket találunk mind a halotti énekek, mind pedig az
egyházi év ünnepeire szóló énekek között. Többet öreg Mezey Jánostól,
néhányat pedig fiaitól, Mezey Istvántól és Mezey Mórtól.9 A saját szerzeményű dallamok mellett a Mezey kántorok több éneket írtak ismert egyházi
ének dallamára. Ezek közül legnépszerűbb az Áldjad ember e nagy jódat
kezdetű ének (13 ének), valamint a Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom
dallama (szintén 13 előfordulással). A Retteg j, ember dallamát 11, az Uram,
áldozatunk dallamát 8 esetben használták fel. A Bűnös lélek, bújdosol 7, a
Dicsérjétek s tiszteljétek szintén 7, a Titkos nagy áldozat 6 alkalommal fordul el. A Most nyomorult szolgád 5, a Sionnak leányi és a Szentség áldozat
szintén 5, az Üdvösséges szent gondolat ugyancsak 5 ének dallamát adja.
Főleg Mezey Mór halotti énekeskönyvében találkozunk velük. Több ének
orgona vagy zongora kíséretét Mezey Mór készítette. Néhány ének dallamát
kortárs kántoroktól és zeneszerzőktől, pl. Engesser Mátyástól, Mihalovics
Ödöntől, Ulrich Bélától10 vette át Mezey János.11 Kortárs 19. századi költők

9

10
11

Vö: Mezey István-dallamok. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 315,
333 és 401. Vö: Mezey Mór dallamok. Barna Gábor (szerk.), A Mezey
kántorok halotti és temetési énekei. Írta Mezey Mór mk szentesi énekész
1860. Szeged 2016. 295, 296, 297 és 316.
Vö: Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 111, 390.
Bonyhádon született Engesser Mátyás kalocsai, majd budapesti kántor
(1812–1885), akivel Mezey 1835-ben még Kalocsán egyidőben
működhetett (Vö: Barna, uo., 111.). Mihalovics Ödön (1842–1929)
zeneszerző, zongoraművész, a budapesti Zeneakadémia igazgatója.
Ulrich Béla (1859–1916) kiskunfélegyházi, majd nagykőrösi katolikus
kántortanító.
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(Csajághy Sándor,12 Pájer Antal,13 Garay János,14 Sujánszky Antal15) néhány
versét is megzenésítette.
Előadásmódra vonatkozó utasítások a legtöbb kottával közölt éneknél
olvashatók. Ennek megszokott olaszos kifejezései megtalálhatók a kötet
második felében lévő, azaz az újabb dallamok fölött: Adagio, Andante,
Moderato, Allegretto, míg a régebbi szerzeményeket elsősorban magyaros
kifejezések sorával illette Mezey Mór: Lassú húzással, Lassú, Frisded,
Halkkal, Halk, Kellemmel, Érzéssel, Léptetve, Vontatva, Kevéssé frissen,
Módjával, Érzékenyen, Mérsékelve, Tűzzel. Legtanulságosabb azonban a
Mezeyesen utasítás. Ez Antal József szerint egy ünnepélyesebb, méltóságteljes előadásmódot takarhat.
Engem folkloristaként és antropológusként elsősorban az énekek
használata, alkalomhoz kötöttsége, kedveltsége, elterjedtsége és mindezek
valószínűsíthető oka érdekelt. Nem lévén zenekutató, a Mezey-dallamokkal,
az orgonára írt változatokkal, harmonizálással nem foglalkoztam. Ez utóbbi
munkát Antal József részben elvégezte.16
A Mezey kántorok kántortanítók is voltak, temetéskor búcsúztatókat
írtak, ezáltal tanítva és nevelve; érzelmekre is hatni akaró szólisták voltak,
de betlehemes játékok, nagyheti siralmak, körmeneti ünnepélyek, népi
zsolozsmák, passiójátékok vagy passióéneklések betanítói és vezetői is.
Akik ha nem is tudatosan, de érezték a paraliturgiába kényszerült népnyelvű vallásosság és önkifejeződés hagyományozott, de mégis mai módon
megnyilatkozni kívánó stílusirányát, ugyanakkor nem voltak mentesek a
divat, a magamutogatás, a szerepelni vágyás, a különlegest akaró kíváncsiság
kísértésétől, és hiányzott egy nekünk már megközelíthető áttekintésük az
egyházi zene és általában a zenekultúra világáról. Jó amatőrjei voltak tehát
egy műdaloktól, cigányzenétől, verbunktól, jóval kevésbé a klasszikus, illetve
romantikus, talán inkább az úri világ szalonzenéjétől is befolyásolt, de mégis
12
13
14
15
16

Csajághy Sándor csanádi püspök (1810–1860)
Pájer Antal plébános (1817–1881)
Garay János (1812–1853)
Sujánszky Antal római katolikus pap (1815–1906)
Antal József, A Mezey-énekek dallamairól, in: Barna Gábor: Istent dicsőítő
egyházi énekkönyv. Szeged 2009, 469–472.
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a forrásokból csörgedező zenei iránynak. Dallami sajátságaik az újstílusú
népdalok hangvételéhez és szerkezetéhez állnak közel (pl. Mennyből az
Úr angyala). Szóló-jellegük (magas fekvésű lejegyzésük, bár éppen a nép
átvétele szerint ez relatív) nem feltétlenül a rossz kántori gyakorlatra utalhat,
hanem előéneklésre (pl. községbe beköszöntés vagy eltávozás alkalma).17
De az 19. század végén az 1883-ban és az 1913-ban megjelent könyvek
kézirata kapcsán Zsasskovszky József azt a kritikát fogalmazta meg,18 hogy
a nagy hangterjedelem miatt hiányzik „[…] a népének első elemi feltétele
[…] az énekelhetőség”. „[…] ilyet a műtenoroktól szoktunk követelni, de
a néptől nem szabad”. Másik kritikus észrevétele a díszítéssel kapcsolatos:
„a Mondj éneket dallamában három szótagra tizenegy hangot alkalmaz […] nehéz vételű intervallumok sokszor előfordulnak; […]
az éneklőnek egy octávát – g-től a felső g-ig kell ugrania. […]. Az
itteni orgonaletét tele van zenegrammatikális hibákkal, – ahol pedig
hibátlan is – a letét, a harmónia lapos, triviális, erőtlen; sok helyen
a kíséret klavirszerű, […].”

A fentiek miatt Zsasskovszky József egyik Mezey-könyv kiadásához
sem adott engedélyt, azok mind egyházi jóváhagyás nélkül jelentek meg.
Mindezt a kritikát respektálva meg kell mondani, hogy a Mezey kántorok
főleg mezővárosok templomaiban működtek (Óbecse, Kunszentmárton,
Makó, Kaposvár, Szentes), ahol csak ők énekeltek szólistaként, a nép nem,
vagy alig. Ezért az erős és szép hang, a virtuóz orgonajáték és éneklés fokmérője volt a kántorok teljesítményének.
3. A Mezey kántorok működési helyei és évei
Mezey kántorok négy generációja működött a következő településeken
(10. kép):

17
18

Antal, A Mezey-énekek dallamairól, 470.
Uo., 457.
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– Öreg Mezey János: Sárszentmiklós (1829), Kiskunhalas, Kalocsa
(1830–1835), Óbecse (1835–1848, 1865–1880), Kunszentmárton
(1850–1861)
– Öreg Mezey János fia, Mezey Lajos: Óbecse (1860–1865)
– ennek fia, Mezey Alajos: Petrovoszelló (Péterréve) (?–?), Kiszombor
(1882–188?)
– Öreg Mezey János fia, Mezey Márton: Óbecse (1880−1881)
– Öreg Mezey János fia, Mezey Mór: Szentes (?−1902)
– Öreg Mezey János fia, Mezey Nepomuk János: Kaposvár, Izsák, Óbecse, Trencsén, Szeged-Felsőváros, Kunszentmárton (1872−1888)
– Öreg Mezey János fia, Mezey István: Makó (1876–1889), Kunszentmárton (1889−1913)
– ennek fia, ifj. Mezey István: Vinga (?–1913), Kunszentmárton (1936)
– ifj. Mezey István fia, Mezey László: Kunszentmárton (1936–1961). Mezey
László – Sásd (?−?).

4. Képzettségük
Az énekeskönyveket kiadó Mezey kántorok iskolai végzettségéről (egyelőre) keveset tudunk. Öreg Mezey János Pápán a bencés gimnáziumban hat
osztályt végzett, itt szerezte zenei műveltségét és énektudását.19 Mór fia, a
szentesi kántor képesítéséről semmit sem tudunk. Mezey Nepomuk János
magánúton végezte el a tanítóképzőt, amiről az 1872-es kunszentmártoni
kántorpályázat irataiból értesülünk. Mezey István – a családi hagyomány
szerint – öt osztályt végzett a kalocsai jezsuita gimnáziumban. 20 Édesapja

19

20

A pápai bencés gimnázium levéltári anyaga épp a 19. század első feléből
megsemmisült. Így Mezey János tanulmányainak nem tudtunk utánajárni.
Bakonyvári Ildefonz, A pápai kath. gimnázium története a pannonhalmi
bencések idejében. Pápa 1898.; Mészáros István, A pápai bencés gimnázium.
h. n. 1988.
Dósa József – Szabó Elek, Kunszentmárton története 1. Kunszentmárton
1936, 102. Mezey János, Történetek a Mezey kántorcsaládról, A vallási
kultúrakutatás könyvei 26, Szeged 2016, 62–65.
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részesítette zenei oktatásban, aki mellett segédkántorként működött. Ez
a képzési mód általános lehetett a XIX. században.21
5. A Mezey-énekeskönyvek és -énekek használata
A Mezey-énekeskönyvek tartalmi rendje követi a 18. század utolsó harmadának egyházzenei reformjait. Tartalmazza az egyházi év énekrendjét
(temporale), kisebb mértékben a szentek ünnepeihez kapcsolódó énekeket
(sanctorale), ezen belül nagy hangsúllyal Mária-énekeket, illetőleg néhány
sajátos Szent Márton-éneket. Megtalálhatók bennük a szentségi énekek,
miseénekek és alkalmi énekek.22 A Mezey-énekek fénykora nagyjából
1850–1950 közé tehető. Templomon kívüli használatuk a pap nélküli
magánáhítatban, családi ájtatosságokon, imaházakban, búcsújárásban
s más egyéni és közösségi ájtatosság során volt jellemző. Különösen a
kiterjedt alföldi tanyavilágban, ahonnan rossz időjárás, vagy nagyobb
mezőgazdasági munkák idején nem tudtak eljutni a távoli templomba
vasárnapokon, ünnepnapokon. Ilyenkor a Mezey-énekeskönyvek köznapi
vagy ünnepnapi miseénekeit énekelték végig. Lélekben így átélhettek egy
szentmisét. A hosszú, többnyire akrosztichonos énekekben több versszak
szól a misekezdetre, evangéliumra, felajánlásra, Szent vagy-ra, úrfelmutatás utánra, áldozásra és kimenőre. Az 1883-as énekeskönyvben csupán a
karácsonyi éjféli misére nyolc teljes énekrend használható. A miseénekek
értelmezik a liturgia adott részét, és erkölcsi buzdítást tartalmaznak a
keresztényi életre.23
21

22

23

A tanítóképzés, kántortanító-képzés és az egyházi zene 18–19. századi
helyzetéhez lásd: Szakál János, A magyar tanítóképzés története,
Budapest 1934.; Neszt Judit, A középfokú elemi iskolai tanítóképzők
intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig. Doktori
értekezés. Debrecen 2014. (lehívás: 2018.07.30.); Horváth Ágnes, A
cecilianizmus Magyarországon, 1870–1950: Regensburg hatása a magyar
katolikus egyházzenei mozgalomra, in: Parlando: Zenepedagógiai Folyóirat
60/2 (2018), 13–24.
Watzatka Ágnes, A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform I.,
in: Magyar Egyházzene XIX/4 (2011/2012), 353–366, itt: 361.
Watzatka, uo., 361.
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Országszerte népszerű lett Mezey János Mennyből alászállott kezdetű
adventi éneke (11. kép). Az oralitásból lejegyezték már a 20. század elején
a Dunántúl több településéről24, legújabban pedig a Bács-Bodrog megyei
Kupuszináról.25 Mindegyik Mezey-könyv tartalmazza.26 Dallama 18. századi eredetű.27 Bartha Dénes a dallam párhuzamait „inkább a német népi
és népies dalanyagban” vélte megtalálni.28 Utal a 18. század végi kollégiumi
diákköltészetre, 1780 körül lejegyzett diákdallamtárakra.29 Ezáltal a 18.
századi köznemesi műveltséggel kapcsolja össze.30 Az MTA Zenetudományi
Intézetének Történeti Énekarchívuma 35 dallamváltozatát őrzi.31
24

25

26

27

28

29

Mathia Károly gyűjtése: A Magyar Népzene Tára 2. Bartók Béla–Kodály
Zoltán (szerk.). Jeles napok. Sajtó alá rend. Kerényi György. Budapest,
1953. 325. sz. ének és 694. sz. ének; Volly István, 101 Mária-ének. Népi
gyűjtések. Szeged 1948. 362., Erdélyi Zsuzsanna Somogyi Józsefné Joó
Teréztől http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Tab/pages/tabi_kilato_1998_1999/009_erdelyi_zsuzsanna_kronikas.htm:
Krónikás öregeink. Lehívás: 2018.08.15.
Bodor Anikó, Széles a Duna. Kupuszinai népdalok. Zenta–Újvidék 2015,
387. (224. ének).
Énekes könyv, a’ Nagy Kun Szent Mártoni buzgó’ s ájtatos keresztény hívek
számára („Irta Böjt elő 16. 1853. évben Mezei János Kun Szent Mártoni
kántor”). Szarvas 1853, 66. Dallama: Mennyei szent atyám; Énekeskönyv
a szentesi buzgó és ájtatos ker. közönség számára. Összeírta: Mezey
Mór éneklész Szentesen. Január hóban, 1873-ik évben 80–81. Dallama:
Mennyei szent atyám; Mezey Nepomuk János 1883. 108. Dallama: Óh
szüzek szent szüze; Mezey István 1913. 74–75. Dallama: Mennyei szent
atyám. A változatok felkutatásában ezúton köszönöm Paksa Katalin és
Németh István segítségét!
Megegyezik Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekei (1813) egyikével:
„Kettő a szeretet, Ciprusban született mind a kettő”, valamint hasonlóságot
mutat a „Nehéz tudni célját, végit” és az „Ezerhétszázhetvennégyben…”
kezdetű ének dallamával. Vö.: Antal József, A Mezey-énekek dallamairól,
in: Barna Gábor (szerk.), Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Szeged
2009, 471.
Bartha Dénes – Kiss József, Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám
dalgyűjteménye 1813. évből. Budapest 1953, 558.
Bartha – Kiss, Ötödfélszáz énekek. Budapest 1953, 551.; Domokos Mária
– Paksa Katalin, „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje” 18. századi
kottás források és a magyar zenei néphagyomány. Budapest 2016, 186–187.
(110. ének).
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Halottas miseénekek nagy számban vannak már öreg Mezey János énekeskönyvében, illetve Mezey Mór kézzel írt kottás füzeteiben is. Ennek oka,
hogy a halottbúcsúztatók, a különböző gyászesetekre írt halottas misék és
énekek a kántoroknak legjövedelmezőbb elfoglaltságát jelentették. Mezey
Mór prelúdiumos könyve csupán néhány dallamot tartalmaz, közülük
egynek szerzőjét meg is nevezi. Több népszerű Mezey-ének különböző
katolikus énekeskönyvbe is bekerült.32
A Mezey kántorok feladata volt az ismeretlen énekekre az „iskolás
gyermekeket és a népet megtanítani”, „a hiveket ünnep és vasárnaponként
vecsernye előtt vagy után, az iskolás gyermekeket pedig szombaton a litánia után templomi énekekre tanítani”. Saját szerzeményeiket itt tudták
népszerűsíteni.
6. A Mezey kántorok működése – tanulságok
A Mezey kántorok nem csupán énekszerzők voltak, hanem énekgyűjtők
is. Nyomtatott vagy kéziratos könyveiken keresztül megismerhetjük
egy-egy vidék adott időszakra jellemző énekeit, ájtatossági formáit, mint
pl. Kunszentmártonban a nagypénteki keresztjárás és a Szentháromságszobor processzióval való fölkeresését. Munkáikban megtaláljuk a 19.
30

31

32

Bartha–Kiss, Ötödfélszáz énekek, 551. A dallam számos 18–19. századi
lejegyzésének helyét közli. Ua., 551–552. Pálóczi dalait az 1770-es
években tanulta, 1813-ban írta össze, a magyar népdal évtizedekkel
későbbi. Fryvaldban e dallamra máriás búcsús énekeket énekelnek.
http://frivaldszky.dynamo.hu:8080/frivtort#sdfootnote349sym, lehívás:
2018.08.15.
Jelzete: Betlehem városba anyaga: TÉ (=Történeti énekek) 1016. A dallam
34 változatból 14 a „Mennyből alászállott úrangyala”, 4 a „Pitypalatty a
nevem”, 4 „A három szent király” szöveggel található, valamint egy-egy
dallamra más szövegváltozatot rögzítettek a kutatók főleg az 1950-es
években. Több Mezey ének szövegének szerzőségét nem vette észre a
kutatás. Eckert Irma, A kalocsavidéki magyarság vallásos népköltészete, in:
Ethnographia XLVIII. 1937. 176–177.
Részletesen ld. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 460–463. A szinte
áttekinthetetlenül gazdag vallásos ponyvairodalomban biztosan lappang
még több Mezey-ének is.
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század második felének legkedveltebb népénekeit, amelyeknek szöveg- és
dallamváltozatai jórészt már a 18–19. századi nagyobb énekeskönyvekben
is szerepeltek. A Mezey kántorok által szerzett Mária-énekek egy részét
országszerte ismerték és énekelték: a Dunántúl több táján, Nógrádban,
az Alföldön Kecskemét környékén és a Jászságban, némelyikük ponyvanyomtatványon is megtalálható.33 Az erős licenciátusi hagyományokra
támaszkodó alföldi népi vallásos gyakorlat sokat merített a közismert, vagy
csak egy szűkebb vidékre jellemző népénekekből. Több kunszentmártoni
előénekes másolt be kéziratos könyvébe Mezey-éneket.34 Az énekanyag
kiegyenlítődése irányában hatott, hogy kántorválasztáskor egy-egy megüresedett helyre az akkori ország bármelyik pontjáról jelentkezhettek. Ez
a nagyfokú kántori migráció a kiegyenlítődés irányába hatott földrajzi, de
akár nyelvi tekintetben is, közelebb hozhatta a magyar–német–szlovák
népénekanyagot, különösen a kiegyezés után.35
Dobszay László úgy látja, hogy a 17–18. században a katolikus énekrend
még szilárd. A 18. század a felbomlás ideje, amikor is az énekek és az éneklési
alkalmak kapcsolata fellazul, meggyengül, s megjelennek az alkalomhoz
nem kötődő, bármikor énekelhető egyházi énekek.36 Dobszay a 18–19.
33

34
35

Volly István, 101 Mária-ének. Népi gyűjtések, Szeged 1948. Mezey 1865ben megjelent búcsújáró könyvében kilenc olyan Mária-ének található,
amely szerepel Volly István tanulmányában is: Angyaloknak boldog;
Asszonyunk, Szűzanyánk; Boldogasszony anyánk; Boldog azon lélek; Bús
szívemnek nagy öröme; Mondjunk dicséretet; Nagy Isten kedvében; Oh,
áldott Szűzanya; Oh, Mária, kinyílt virág. Mezey Nepomuk János 1883ban kiadott énekeskönyve mindössze három Volly Istvánnál is meglévő
éneket tartalmaz: A fájdalmas anya; Ha én kertész volnék; Tavasz virágából.
Mezey István 1913-as énekeskönyve mindössze A fájdalmas anya (erős
szövegváltozattal) és a Ha én kertész volnék kezdetű énekeket tartalmazza.
A legrégibb ismert Mezey énekeskönyvben (1853) pedig egyet sem
lelhetünk.
Barna Gábor, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv, 463–464.
1872-ben a kunszentmártoni kántori állásra 12 pályázó jelentkezett:
szentesi és szegvári kántor, szelevényi kántor és tanító, pesti belvárosi
tanító, szinérváraljai kántor, jászalsószentgyörgyi kántor, kaposvári kántor,
csányi kántor, cibakházi kántor, tápéi kántor, helybeli kántorsegéd,
kiskunfélegyházi segédkántor. Buda-Pesti Hivatalos Közlöny 1872 (199).
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század fordulójának énekeskönyveiben két tendenciára hívja föl a figyelmet,
amelyet a Mezey énekeskönyveknél is tapasztaltunk:37
1. rögzíteni a helyi tényleges énekgyakorlatot;
2. népszerűsíteni az újdivatú szerzeményeket és helyet adni a kántorok,
papok, más énekszerzők (sokszor dilettáns) munkáinak.

A Mezey kántorok munkásságukkal a dél-alföldi katolikus mezővárosok
parasztpolgár lakosságának igényeit szolgálták ki, alkalmazkodva vallásos
életük helyi hagyományaihoz. Az énekgyűjtő és énekszerző Mezey kántorok
olyan egyéniségei a Dél-Alföld (Óbecse, Makó, Kalocsa, Kunszentmárton)
népéletének, hogy tevékenységük vizsgálatára, a közösségi életben betöltött
szerepük elemzésére – Bálint Sándor és mások nyomán – vállalkoznunk kell.

36

37

Ezt a folyamatot jól ismerjük a népköltészet egyes műfajaiban, pl. a
népdaloknál. Jellemző erre is az alkalomhoz kevésbé vagy egyáltalán nem
kötődő új stílusú népdal megjelenése s dominanciájának megnövekedése.
Dobszay László, A népének hazai története, in: Vigilia XXXVII (1972),
237–246.
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KANTOREN UND IHRE GESANGBÜCHER
IM SÜDEN DER GROSSEN UNGARISCHEN TIEFEBENE
IM 19. JAHRHUNDERT

Die Mezey-Kantoren
Gábor Barna (Szeged/Ungarn)

Anhand der Gesangbücher einer Kantorenfamilie möchte ich einen
Abschnitt der katholischen Kirchenliedpraxis im Süden der Großen
Ungarischen Tiefebene von der Mitte der 1800er Jahre bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts darstellen. Es handelt sich um die Familie Mezey,
deren Mitglieder über mehrere Generationen hinweg in Siedlungen der
Tiefebene und Transdanubiens gewirkt haben. Zeugnisse ihrer Tätigkeit
sind einige handschriftliche und sechs gedruckte Gesangbücher, die zwischen 1853 und 1913 erschienen sind.
1. Gedruckte und handgeschriebene Gesangbücher
der Mezey-Kantoren
Der „alte” János Mezey1 stellte am 13. August 1853 dem Stadtrat von
Kunszentmárton das allererste Gesangbuch, das im selben Jahr erschienen war, vor: Énekes könyv („a’ Nagy Kun Szent Mártoni buzgó‘ s ájtatos
keresztény hívek számára Irta Böjt elő 16. 1853. évben Mezei János Kun
Szent Mártoni kántor. Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában, 1853”2)
[Gesangbuch, für die eifrigen und frommen christlichen Gläubigen von
1

„[1809] idem baptisavi infantem Joannem, natum hac die [6. aug. – später
mit Bleistift ergänzt; Anmerkung des Autors] ex Parentibus Joanne Mező
[sic!] et Juditha Sármány, ex praedio Tázlár. Lev[antes] Jos. Vincze, et
Anna Tornótzi [unlesbares Wort].” Demnach wurde – anders als in den
von der Mezey-Familie stammenden Angaben Szinnyeis − János Mezey
sen. in der Filialpfarre Tázlár von Soldvadkert geboren, aber in Soltvadkert
in die Matrikel aufgenommen. Gábor Barna, Istent dicsőítő egyházi
énekkönyv. Mezey-énekek [Gott preisendes Kirchenliederbuch. MezeyGesänge], Szeged 2009 (= Devotio Hungarorum 13), S. 443.
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Kunszentmárton am 16. Februar des Jahres 1853 geschrieben vom Kantor
in Kunszentmárton János Mezei. In Szarvas, in Lipót Réthys Druckerei,
1853] (Abb. 1).
Für das Erscheinen des Buches hatte Mezey keine kirchenbehördliche
Genehmigung erbeten.
Dem Inhaltsverzeichnis gemäß befinden sich in dem Buch Advents-,
Fastenzeits-, Trauer- und Hochamtslieder, Lieder über das Altarsakrament,
Lieder vor und nach der Predigt, Morgen- und Festtagslieder. Im Anhang
gibt es verschiedene gereimte Litaneien, Marienantiphonen, Marienlieder,
Lieder für den Kaiser und ungarischen König Franz Joseph, für den Regen
und Jahresend-Danklieder. János Mezey gab 1858 ein weiteres Liederheft
Adventi énekek a boldog. Szűz Máriához. Mezeitől [Adventslieder für die
selige Jungfrau Maria. Von Mezei] bei der Réthy-Druckerei in Gyula heraus
(Abb. 2).3
1865 erschien in Kollotschau: Szűz Mária dicsérete. Azaz: énekes s
imádságos könyv a búcsújáró ker[esztény]. kath[olikus]. hivek használatára
(„Öreg Mezey János volt kunszentmártoni kántortól. Főpásztori jóváhagyás
mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei
áldozár. Kalocsán, 1865”) [Lobpreis der Jungfrau Maria. D. h. Gesangund Gebetbuch für den Gebrauch wallfahrender christlicher katholischer
Gläubiger. Von János Mezey sen., ehemaliger Kantor in Kunszentmárton.
Mit oberhirtlicher Genehmigung mit Gebeten erweitert herausgegeben
vom Seelsorger Sándor Szombathy des Erzbistums Kollotschau].
Bekannt sind die 1866er Arader und die 1882er Kalocsaer Ausgaben.
In seinem Vorwort würdigt Sándor Szombathy „die von Janos Mezey sen.,
2

3

Dieses Buch erschien wohl in relativ wenigen Exemplaren, oder
seine Nutzung wurde drei Jahrzehnte später durch das Gesangbuch
von Nepomuk János Mezey jun., das teilweise auch dessen Material
aufarbeitete, verdrängt.
Die Réthy-Druckerei in Szarvas, Gyula und Arad spielte eine wichtige Rolle
bei der Versorgung der südlichen Tiefebene mit religiösen Druckwerken.
Ferenc Szabó und László Elek, Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót
[Der erste Typograph von Komitat Békés]. Dokumentumok [Dokumente]
1844–1858, Békéscsaba 1977.
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dem früheren Kantor, zuerst in Kalocsa, dann in Ó-Becse, schließlich in
Kun-sz[ent].-márton mit Fleiß gesammelten und teilweise auch von ihm
geschaffenen hl. Gesänge”.4 Das Buch enthält Lieder in der Ordnung der
Wallfahrt, vom Aufbruch bis zum Abschied vom Gnadenort, bei den während des Weges passierten Kreuzen, Friedhöfen, Heiligenstatuen (Maria,
Joseph, Johannes von Nepomuk, Wendelin, Rochus) bzw. Lieder für Zeiten
von Trockenheit, Epidemien. Es gibt Morgen- und Abendlieder, Ankunftsund Abschiedslieder vor dem Gnadenbild. Das Buch fand ich in der jetzt
auf drei Länder verteilten südlichen Tiefebene (Abb. 3). Sein Wert zeigt
sich gut daran, dass es 1927, nachdem der Raum unter serbische Herrschaft
gekommen war, unter demselben Titel, aber mit teilweise geändertem Inhalt
von Ferenc Takács erneut herausgegeben wurde.5
János Mezeys Sohn Mór6 brachte zwanzig Jahre später als Kantor in
Szentes ein Gesangbuch heraus: Énekeskönyv a szentesi buzgó és ájtatos
ker. közönség számára („Összeírta: Mezey Mór éneklész Szentesen. Január
hóban, 1873-ik évben”) [Gesangbuch für die eifrige und fromme christliche Öffentlichkeit. Aufgeschrieben von Kantor Mór Mezey in Szentes. Im
Monat Januar, im Jahre 1873].
4

5

6

Sándor Szombathy, Előszó [Vorwort], in: Szűz Mária dicsérete [Lobpreis
der Seligen Jungfrau Maria], Kalocsa 1865.
Ferencz Takács, Szűz Mária dicsérete. Ima és énekeskönyv a búcsújáró
katholikus hivek használatára. Kiadja: a „Kath. Hitélet” könyv és- és
kegytárgykereskedés [Lobpreis der Seligen Jungfrau Maria. Gebets- und
Gesangbuch für die katholischen Gläubigen bei Wallfahrten. Buch- und
Devotionalienhandlung „Kath. Hitélet”], Starakanjiža (Bačka) 1927.
Unter dem Namen des späteren Oberkantors von Szentes Mór Mezey,
teils in seinem Manuskript, blieben die Kompositionen seines Vaters
und dessen gesammelte Volkslieder erhalten. Seine erste Ehefrau war
Franciska Katalin Neuhold (geboren in Kiskunfélegyháza, 30. April 1841),
die am 11. Oktober 1861 die Tochter Gizella Mária gebar. Franciska
Neuhold starb am 26. August 1865 in Szentes im Alter von 24 Jahren
an Kehlkopftuberkulose. Mór Mezeys zweite Ehefrau war Ida Lojczli.
Der Zeitpunkt ihrer Heirat ist unbekannt. Der Oberkantor von Szentes
Mór Mezey starb am 30. April 1902 im Alter von 64 Jahren an einem
Herzinfarkt. 1884 reichte Mór Mezey seine Bewerbung für die nach
Abdankung von Péter Medgyesy vakante Kantorstellung in Szolnok ein.
Erfolglos. Er blieb auch weiterhin in Szentes. Episkopalarchiv Waizen
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Es enthält Gebete während der Messe, Messlieder (Marienfeste, Advent, Weihnachten, Neujahr, Ostern), Fastenzeit-, Morgen- und vom
Altarsakrament handelnde Lieder, außerdem die Klagelieder des Jeremias
und im Anhang die gereimte Lauretanische Litanei, die vier marianischen
Antiphonen, Marienlieder, Trauermesslieder und die ungarische gereimte
Variante des Te Deum (Abb. 4).
János Mezeys zweiter Sohn Nepomuk János Mezey7 trat 1872 sein Amt
in Kunszentmárton an. 1883 stellte er ein Gesangbuch mit dem Titel Istent
dicsőítő egyházi énekkönyv a N[agy].-K[un].-Sz[ent].-Mártoni keresztény
hívek részére [Gott preisendes kirchliches Gesangbuch für die christlichen
Gläubigen von Kunszentmárton] zusammen, das Lieder von János Mezey
sen. sowie aus anderen Liederbüchern enthält. Das Inhaltsverzeichnis
führt die Lieder nur mit ihren Incipits auf. Hervorgehoben werden in
dem Buch die Messlieder für unterschiedliche Feste und Marienfeste. Die
Weihnachtsmessen sind Mysterienspiele mit mehreren Teilnehmern. Reich
ist das Angebot an Marien- und Morgenliedern. Im Anhang veröffentlichte
Nepomuk János Mezey Psalmenübersetzungen, Texte und Lieder für die

7

(VPL) I. d. Acta parochiarum Szolnok – Fő II. 1137/83. – Gizella, die
Tochter von Mór Mezey und Franciska Neuhold, wurde am 23. August
1881 die Ehefrau des Tischlers János Antal. Der die Eheschließung
vornehmende Priester war Sándor Mezey, zu der Zeit Kaplan in Csépa, der
jüngere Bruder des Brautvaters. Aus der Ehe ging der Kantor und Lehrer
József Antal hervor, dessen Sohn József Antal (1940−1997) katholischer
Pfarrer, Direktor der Servitenkapelle in Makó, Musikwissenschaftler und
Volksliedforscher war; sein Ururgroßvater war demnach der Kantor von
Óbecse und Kunszentmárton János Mezey, sein Urgroßvater Mór Mezey,
Oberkantor von Szentes. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv [Gott
preisendes Kirchenliederbuch], S. 445.
Nepomuk János Mezey starb am 8. Dezember 1888 in Kunszentmárton
im Alter von 56 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt. Den Ort und
genauen Zeitpunkt seiner Geburt vermerkt die Martikeleintragung
nicht, nur die Name seiner Witwe, Lilla Csarnó Lengyel. Pfarrarchiv
Kunszentmárton, Sterbematrikel VIII, S. 183. Aufgrund der Daten
seiner beiden Kinder ist anzunehmen, dass János Mezey noch vor seinem
Amtantritt in Óbecse um 1830 an unbekanntem Ort die Ehe eingegangen
ist: in Sárszentmiklós oder Kiskunhalas? Barna, Istent dicsőítő egyházi
énekkönyv [Gott preisendes Kirchenliederbuch], S. 446.
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Vespern und sonstige liturgische Texte (Kerzenweihe, Palmenweihe, Passion, Klagelieder des Jeremias, Kreuzverehrung, Prozession, Weizenweihe,
Bitttage) in ungarischer Übersetzung. Obwohl er keine Genehmigung
bekommen hatte, gab Nepomuk János Mezey jun. seine Arbeit 1883 dennoch heraus (Abb. 5).
Das sechste Gesangbuch, eine Zusammenstellung von István Mezey,
János Mezeys jüngstem Sohn,8 ist bereits mit Noten versehen: Énekeskönyv
a római katholikus hivek használatára öreg Mezey János és Mezey István
szerzeményeiből („Sajtó alá rendezte és egyházhatósági jóváhagyással kiadja:
Mezey István Kunszentmárton kántora. Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvény-társaság metszése és nyomása, 1913”) [Gesangbuch für den Gebrauch
der römisch-katholischen Gläubigen mit Kompositionen von János Mezey
sen. und István Mezey. In Druck gegeben und mit kirchenbehördlicher
Genehmigung herausgegeben: Kantor István Mezey aus Kunszentmárton.
Budapest, Stich und Druck der Pester Buchdruck-AG, 1913] (Abb. 6).
Außer den gedruckten Gesangbüchern sind auch handschriftliche
Liedersammlungen erhalten geblieben. Die älteste ist János Mezeys handschriftliches, nur Texte und Melodienhinweise enthaltendes Heft von 1850
aus Kunszentmárton (Abb. 7). Eine andere, bestehend aus Weihnachtsliedern, stellte er auf Bitte von János Tóth 1864 in Ó-Becse zusammen (Abb.
8). Drei weitere schrieb sein Sohn Mór Mezey, Kantor in Szentes, auf.
Die eine enthält das Liedmaterial zu Festen des Kirchenjahres, die andere
Trauer- und Beerdigungslieder (Abb. 9) − diese sind in Faksimile-Ausgaben
erschienen – und die dritte ist ein Präludienbuch mit einigen Blättern.
2. Mezey-Liedertexte, -Melodien und ihre Vortragsweise
Die populär gewordenen Lieder der Mezeys finden sich in mehreren, zur
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert allgemein beliebten Gesangbü8

Am 29. Dezember 1855 wurde hier István Mezey geboren, der später
ebenfalls Kantor wurde. Seine Patin war die Ehefrau des damaligen
Richters Sándor Bozóky, Anna Szulimán. István Mezey starb am
16. Dezember 1913. Sein Nachfolger wurde sein Sohn István Mezey
(1881−1936), dem sein Sohn László Mezey folgte (1902−1961).
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chern und vielen Kolportagedrucken. Das lässt sich am oft verwendeten
MEZEI-Akrostichon und dessen variablen Formen erkennen. Aber nur
daran. Die Verfasserschaft der Texte ohne Akrostichon bleibt meistens
unbekannt. Ausnahmen sind jene Lieder, bei denen außer der MezeyAutorschaft der Verweis auf eine bekannte Melodie vorkommt. In dem
Fall ist es wahrscheinlich, dass den Text des Liedes ein Mezey-Kantor
geschrieben hat. Die Melodienanalyse ermöglichen die gedruckten Noten und die handgeschriebenen Bücher sowie die ad notam-Verweise. Im
Laufe des 20. Jahrhunderts haben Musikforscher an mehreren Orten des
historischen Landesgebietes Mezey-Liedvarianten niedergeschrieben,
und seit den 1980er Jahren habe auch ich selbst (zusammen mit dem
katholischen Pfarrer und Musikforscher József Antal [1940−1997] von
Makó) zahlreiche Melodien aus der lebendigen Liedpraxis auf Tonband
festgehalten. Die zur Verfügung stehende Quellenbasis ist damit
umfangreich, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um Liedmaterial
einer einzigen Kantorenfamilie handelt.
Selbst komponierte Lieder finden sich sowohl bei Beerdigungsliedern
als auch bei Liedern zu Festen des Kirchenjahres: Der Hauptteil stammt
von János Mezey sen. und einige weitere von seinen Söhnen István Mezey
und Mór Mezey.9 Neben den eigenen Melodien haben die Mezey-Kantoren
mehrere Lieder auf Melodien bekannter Kirchenlieder geschrieben. Die
populärsten unter diesen sind Áldjad ember e nagy jódat [Preise, Mensch,
dein großes Gut…] (13 Lieder) und Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom
[Wo bist du, mein geliebter Jesus Christus] (13 Lieder). Die Melodie von
Retteg j ember [Fürchte dich, Mensch] wurde in elf Fällen, die von Uram,
áldozatunk [Herr, unser Opfer] in acht Fällen verwendet. Bűnös lélek
bújdosol [Sündige Seele, du irrst herum] kommt siebenmal, Dicsérjétek s
tiszteljétek [Preiset und verehret] ebenfalls siebenmal, Titkos nagy áldozat
[Geheimes großes Opfer] sechsmal vor. Most nyomorult szolgád [Dein
9

Vgl. Mezey István dallamok. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv [Gott
preisendes Kirchenliederbuch], S. 315, 333 und 401. Mór Mezey, Temetési
és halotti énekek [Beerdigungs- und Totenlieder], Szeged 2016, S. 295, 296,
297 und 316.
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elender Knecht jetzt] ist Melodievorlage für fünf, Sionnak leányi [Die
Töchter Zions], Szentség áldozat [Heiliges Opfer] und Üdvösséges szent
gondolat [Heilsamer heiliger Gedanke] ebenfalls für fünf Lieder. Vor allem
finden sie sich in Mór Mezeys Totenliederbuch. Die Orgel- oder Klavierbegleitung mehrerer Lieder schuf Mór Mezey. Einige Liedmelodien von
zeitgenössischen Kantoren und Komponisten, z. B. von Mátyás Engesser,
Ödön Mihalovics, Béla Ulrich,10 übernahm János Mezey.11 Er vertonte auch
Gedichte von zeitgenössischen Dichtern des 19. Jahrhunderts (Sándor
Csajághy,12 Antal Pajer,13 János Garay,14 Antal Sujánsky15).
Vorgaben für die Vortragsweise finden sich bei den meisten Liedern,
die mit Noten versehen waren. Deren übliche auf Italienisch angegebenen Anweisungen stehen in der zweiten Hälfte des Bandes, also über den
neueren Melodien: Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, während Mór
Mezey die früheren Kompositionen in erster Linie mit einer Reihe ungarischer Ausdrücke bezeichnete: Lassú húzással [mit langsamem Ziehen],
Lassú [langsam], Frisded [etwas lebhaft], Halkkal [sacht], Halk [leise],
Kellemmel [anmutig], Érzéssel [empfindsam], Léptetve [schrittweise],
Vontatva [schleppend], Kevéssé frissen [wenig lebhaft], Módjával [maßvoll],
Érzékenyen [gefühlvoll], Mérsékelve [gemäßigt], Tűzzel [feurig]. Am
lehrreichsten aber ist die Anweisung Mezeysen [auf Mezeysche Weise]. Das
kann laut József Antal einen festlicheren, würdevollen Vortrag bedeuten.

10

11

12
13
14
15

Vgl. Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek [Gott
preisendes Kirchenliederbuch], S. 111 und 390.
János Mezey dürfte mit dem in Bonyhád geborenen Mátyás Engesser,
der früher Kantor in Kollotschau, später in Budapest war, in Kollotschau
noch gleichzeitig gewirkt haben (vgl. Barna, Istent dicsőítő egyházi
énekkönyv. Mezey-énekek [Gott preisendes Kirchenliederbuch], S. 111).
Ödön Mihalovics (1842−1929), Komponist, Pianist, Direktor der
Musikakademie in Budapest. Béla Ulrich (1859−1916), katholischer
Kantorlehrer in Kiskunfélegyháza, dann in Nagykőrös.
Sándor Csajághy, Tschanader Bischof (1810−1860).
Antal Pájer, Pfarrer (1817−1881).
János Garay, Dichter (1812−1853).
Antal Sujánszky, Minoritenpriester (1815−1906).
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Als Folklorist und Anthropologe interessierte mich vor allem der Gebrauch der Lieder, ihre Gebundenheit an Anlässe, Beliebtheit, Verbreitung
und der wahrscheinliche Grund all dessen. Da ich kein Musikforscher bin,
beschäftigte ich mich nicht mit den Mezey-Melodien, den Varianten für
Orgel und der Harmonisierung. Letztere Arbeit hat zum Teil József Antal
vorgenommen.16
Die Mezey-Kantoren waren zugleich Volksschullehrer und schrieben
Totenreden bei Bestattungen, dadurch waren sie lehrende und erziehende sowie auf Gefühle wirken wollende Solisten, aber sie studierten auch
Krippenspiele, Karwochenklagelieder, Prozessionsfeste, Volkspsalmodien,
Passionsspiele oder Passionsgesänge ein und leiteten diese. Wenngleich sich
dessen nicht voll bewusst, spürten sie doch die zur Paraliturgie gezwungene
tradierte volkssprachliche Religiosität und Ausdruckskraft und vertraten die
sich aber auch auf aktuelle Weise äußern wollende Stilrichtung. Sie waren
andererseits nicht frei von der Versuchung der Mode, der Selbstzurschaustellung, vom Wunsch, eine Rolle zu spielen, von der Neugier auf Extravaganz,
und es fehlte ihnen ein uns vertrauter Überblick über die Kirchenmusik
und allgemein über die Musikkultur. Sie waren also gute Amateure einer
von Kunstliedern, Zigeuner- und Verbunkos-Musik weit weniger als von
klassischer bzw. romantischer, vielleicht eher auch von der Salonmusik der
Herrenwelt beeinflussten, jedoch aus verschiedenen Quellen schöpfenden
Musikrichtung. Ihre Melodiespezifika stehen in Tonart und Struktur den
Volksliedern neueren Stils nahe (z. B. Mennyből az Úr angyala [Vom Himmel hoch …]). Ihr Solo-Charakter (hochliegende Notation, obwohl dies
bei der Übernahme durch das Volk relativ ist) muss nicht unbedingt auf
eine schlechte Kantorenpraxis hinweisen, sondern auf das Vorsingen (z. B.
beim Eintritt in einen oder beim Abschied von einem Ort).17
Aber am Ende des 19. Jahrhunderts übte im Zusammenhang mit dem
Manuskript der 1883 und 1913 erschienenen Bücher József Zsasskovszky
16

17

József Antal, A Mezey-énekek dallamairól [Über die Melodien der MezeyLieder], in: Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv [Gott preisendes
Kirchenliederbuch], S. 469–472.
Ebd., S. 470.
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Kritik:18 Wegen des großen Tonumfanges fehle „[…] die erste elementare
Voraussetzung des Volksliedes […] die Singbarkeit”. „[…] solches pflegte
man von den Tenören zu verlangen, aber vom Volk darf man das nicht”.
Weiters kritisierte er die Verzierungen:
„In der Melodie von Sing ein Lied benutzt er elf Töne für drei Silben,
[…] schwer aufzunehmende Intervalle kommen oftmals vor; […] der
Singende muss eine Oktave – vom g bis zum oberen g − springen.
[…]. Die hiesige Orgelbegleitung ist voller musikgrammatikalischer
Fehler, und auch wo die Begleitung fehlerlos ist, ist die Harmonie
flach, trivial, kraftlos; an vielen Stellen ist die Begleitung klavierartig, […].”

Wegen dieser Einwände genehmigte József Zsasskovszky keine weiteren
Mezey-Buchausgaben, alle erschienen ohne kirchliches Plazet. Bei allem
Respekt für diese Kritik ist festzustellen, dass die Mezey-Kantoren vor allem
in Kirchen von Midnerstädten tätig waren (Alt-Betsche, Kunszentmárton,
Makó, Kaposvár, Szentes), wo nur sie als Solisten sangen, das Volk nicht
oder kaum. Deshalb waren die kraftvollen und schönen Stimmen, das virtuose Orgelspiel und der Gesang Gradmesser der Leistung der Kantoren.
3. Die Tätigkeitsorte und -jahre der Mezey-Kantoren
Vier Generationen von Mezey-Kantoren waren in folgenden Ortschaften
tätig (Abb. 10):
– János Mezey sen. – Sárszentmiklós (1829), Kiskunhalas, Kollotschau
(1830−1835), Alt-Betsche (1835−1848, 1865−1880), Kunszentmárton (1850−1861)
– Lajos Mezey, Sohn von János Mezey sen. – Alt-Betsche (1860−1865)
– dessen Sohn Alajos Mezey – Petrovoselo (?−?), Kiszombor
(1882−188?)
18

Ebd., S. 457.
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– Márton Mezey, Sohn von János Mezey sen. – Alt-Betsche
(1880−1881)
– Mór Mezey, Sohn von János Mezey sen. – Szentes (?−1902)
– János Nepomuk Mezey, Sohn von János Mezey sen. – Ruppertsburg,
Izsák, Alt-Betsche, Trentschin, Szeged-Felsőváros, Kunszentmárton
(1872−1888)
– István Mezey, Sohn von János Mezey sen. – Makó (1876−1889),
Kunszentmárton (1889−1913)
– dessen Sohn István Mezey jun. – Vinga (?−1913), Kunszentmárton
(1936)
– dessen Sohn László Mezey – Kunszentmárton (1936−1961). László
Mezey – Schaschd (?−?)

4. Qualifikation
Über die Schulbildung der Mezey-Kantoren wissen wir (vorerst) wenig.
János Mezey sen. besuchte in Poppa sechs Klassen des Benediktinergymnasiums, dort erwarb er seine Musikbildung und Gesangskenntnisse.19
Über die Ausbildung seines Sohnes Mór, des Kantors von Szentes, wissen wir nichts. Nepomuk János Mezey hat privat die Lehrerbildungsanstalt absolviert, worüber die Akten der Kantorstellenausschreibung
von Kunszentmárton 1872 Auskunft geben. István Mezey besuchte

19

20

Die Archivangaben des Benediktinergymnasiums, besonders aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, sind vernichtet worden. So können keine
biographischen Studien dieser Zeit über János Mezey erhoben werden.
Ildefonz Bakonyvári, A pápai kath. gimnázium története a pannonhalmi
bencések idejében [Geschichte des kath. Gymnasiums in Poppa zur Zeit der
Benediktiner von Pannonhalma], Pápa 1898; István Mészáros, A pápai
bencés gimnázium [Das Benediktinergymnasium von Poppa], Magyar
Bencés Gimnáziumok [Ungarische Benediktinische Schulen] 1988.
József Dósa und Elek Szabó, Kunszentmárton története 1 [Geschichte
von Kunszentmárton I], Kunszentmárton 1936, S. 102; János Mezey,
Történetek a Mezey kántorcsaládról [Geschichten über die Familie
Mezey], in: A vallási kultúrakutatás könyvei [Die Bücher der religiösen
Kulturforschung] 26, Szeged 2016, S. 62–65.
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– entsprechend der Familientradition − fünf Klassen des Kollotschaer
Jesuitengymnasiums.20 Sein Vater, bei dem er Hilfskantor war, gab ihm
Musikunterricht. Dieser Ausbildungsweg war wohl im 19. Jahrhundert
allgemein üblich.21
5. Verwendung der Mezey-Gesangbücher und -Lieder
Die inhaltliche Ordnung der Mezey-Gesangbücher entspricht den kirchenmusikalischen Reformen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie
enthält die Liederordnung des Kirchenjahres (temporale), in geringerem
Maße die Lieder der Heiligenfeste (sanctorale), mit großem Schwerpunkt
auf den Marienliedern bzw. einigen speziellen Liedern des heiligen Martin; außerdem Sakramentslieder, Messgesänge und Lieder für besondere
Anlässe.22 Die Glanzperiode der Mezey-Lieder fällt etwa in die Zeit von
1850 bis 1950. Ihre Verwendung außerhalb des Kirchenraumes war
typisch bei Privatandachten ohne Pfarrer, Familienandachten, in Bethäusern, bei Wallfahrten und anderen individuellen Andachten sowie
bei gemeinschaftlichen Betstunden. Besonders üblich waren die Lieder in
der ausgedehnten Welt der Einödhöfe in der Tiefebene, deren Bewohner
bei schlechter Witterung oder während intensiver landwirtschaftlicher

21

22

Zur Lage der Grundschullehrer-, Lehrer- und Kantorenausbildung
und der Kirchenmusik im 18.–19. Jahrhundert siehe: János Szakál,
A magyar tanítóképzés története [Geschichte der ungarischen
Grundschullehrerausbildung], Budapest 1934; Judit Neszt, A középfokú
elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai
1828-tól 1945-ig [Der Ausbau und die Veränderungen des Systems der
Lehrerbildungsanstalten für die Grundschulen der Mittelstufe, 1828–
1945], Dissertation, Debrecen 2014 (Zugriff: 30.07.2018); Ágnes Horváth,
A cecilianizmus Magyarországon, 1870–1950: Regensburg hatása a
magyar katolikus egyházzenei mozgalomra [Der Cäcilianismus in Ungarn,
1870–1950: Der Einfluss Regensburgs auf die ungarische katholische
Kirchenmusikbewegung], in: Parlando: Zenepedagógiai Folyóirat
[Parlando: Musikpädagogische Zeitschrift] 60/2 (2018), S. 13 – 24.
Ágnes Watzatka, A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform I
[Kirchenliederreform unter Maria Theresia I], in: Magyar Egyházzene
[Ungarische Kirchenmusik] XIX/4 (2011/2012), S. 361.
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Arbeiten an Sonn- und Festtagen nicht in die weit entfernte Kirche
kommen konnten. Dann wurden die Alltags- oder Festtags-Messlieder
der Mezey-Gesangbücher vollständig gesungen. So konnte im Geist
eine Messe miterlebt werden. In den langen, meist Akrostichonliedern
behandelten mehrere Verse den Beginn der Messe, das Evangelium, das
Offertorium, das Sanctus, den Abschnitt nach der Elevation, die Kommunion und den Abschluss. Im 1883er Gesangbuch konnten allein für
die Mitternachtsmesse zu Weihnachten acht vollständige Liederordnungen verwendet werden. Die Messlieder interpretieren den Wechsel der
Zeiten im liturgischen Jahr und enthalten moralische Anregungen für
das christliche Leben.23
Landesweit populär wurde das Adventlied Mennyből alászállott [Vom
Himmel her gekommen] von János Mezey. Nach Gehör wurde es schon
zu Beginn des 20. Jahrhunderts an mehreren Orten Transdanubiens aufgezeichnet,24 zuletzt in Kupuszina im Komitat Bács-Bodrog.25 Es war in
jedem Mezey-Buch enthalten.26 Seine Melodie stammt aus dem 18. Jahr23
24

25

26

Ebd., S. 361.
Sammlung von Mathia Károly, A Magyar Népzene Tára 2. Jeles napok [Die
ungarische Volksmusiksammlung 2. Kalenderfest], hg. von Béla Bartók,
Zoltán Kodály und György Kerényi, Budapest 1953, Lied Nr. 325 und 694;
István Volly, Karácsonyi és Mária-énekek [Weihnachts- und Marienlieder],
Budapest 1982, Lied Nr. 268, S. 362; Zsuzsanna Erdélyi von Frau Somogyi
Józsefné Joó Teréz; http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/ telepulesek_
ertekei/Tab/pages/tabi_kilato_1998_1999/009_erdelyi_zsuzsanna_
kronikas.htm, Krónikás öregeink [Unsere alten Chronisten] (Zugriff:
15.08.2018).
Anikó Bodor, Széles a Duna. Kupuszinai népdalok [Breit ist die Donau.
Volkslieder aus Kupuszina], Senta–Novi Sad 2015, S. 387, Lied Nr. 224.
Énekes könyv, a’ Nagy Kun Szent Mártoni buzgó’ s ájtatos keresztény hívek
számára Irta Böjt elő 16. 1853. évben Mezei János Kun Szent Mártoni
kántor. Szarvason, Réthy Lipót nyomdájában, 1853 [Gesangbuch, für die
eifrigen und frommen christlichen Gläubigen von Kunszentmárton…],
S. 66. Melodie: Mennyei szent atyám [Himmlischer heiliger Vater];
Énekeskönyv a szentesi buzgó és ájtatos ker. közönség számára. Összeírta:
Mezey Mór éneklész Szentesen. Január hóban, 1873-ik évben [Gesangbuch
für die eifrige und fromme christliche Öffentlichkeit in Szentes…], S.
80 f. Melodie: Mennyei szent atyám [Himmlischer heiliger Vater]; Mezey
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hundert.27 Dénes Bartha glaubt, Melodieparallelen seien „eher im deutschen
Volks- und volkstümlichen Liedmaterial” zu finden.28 Er verweist auf die
Schülerdichtungen der Kollegien am Ende des 18. Jahrhunderts, auf die
um 1780 notierten Schülermelodiensammlungen.29 Damit verbindet er
sie mit der gemeinadeligen Bildung des 18. Jahrhunderts.30 Das Histori-

27

28

29

30

Nepomuk János: Istent dicsőítő egyházi énekkönyv… [Gott preisendes
kirchliches Gesangbuch…] 1883, S. 108. Melodie: Óh szüzek szent szüze
[O heilige Jungfrau der Jungfrauen]; Mezey István: Énekeskönyv a római
katholikus hivek használatára… [Gesangbuch für den Gebrauch der
römisch-katholischen Gläubigen…] 1913, S. 74 f. Melodie: Mennyei szent
atyám [Himmlischer heiliger Vater]. Für die Hilfe bei der Variantensuche
danke ich auf diesem Wege Katalin Paksa und István Németh von der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Sie stimmt mit der Melodie eines der Lieder in Pálóczi Horváth
Ádám Ötödfélszáz énekek (1813) [Vierhundertfünfzig Lieder. Die
Liedersammlung von Ádám Pálóczi Horváth aus dem Jahre 1813] überein:
Kettő a szeretet, Ciprusban született mind a kettő [Die Liebe ist doppelt,
in Zypern wurden beide geboren], und weist Ähnlichkeiten mit den
Melodien von Nehéz tudni célját, végit [Ziel und Ende sind schwer zu
wissen] und Ezerhétszázhetvennégyben … [Im Jahre 1774] auf. Vgl. Antal,
A Mezey-énekek dallamairól [Über die Melodien der Mezey-Lieder],
S. 471.
Dénes Bartha und József Kiss, Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth
Ádám dalgyűjteménye 1813. évből [Vierhundertfünfzig Lieder. Die
Liedersammlung von Ádám Pálóczi Horváth aus dem Jahre 1813].
Krititische Ausgabe mit Anmerkungen, Budapest 1953, S. 558.
Ebd., S. 551; Mária Domokos und Katalin Paksa, „Vígsággal zeng
Parnassusnak magas teteje.” 18. századi kottás források és a magyar zenei
néphagyomány [„Fröhlich singe Parnassus hohe Gipfel.” Gedruckte
Notenquellen des 18. Jahrhunderts und die ungarische Volkstradition],
Budapest 2016, Lied Nr. 110, S. 186 f.
Bartha – Kiss, Ötödfélszáz énekek [Vierhundertfünfzig Lieder], S. 551 f.
Es sind zahlreiche Orte dokumentiert, an denen die Melodie im 18.–19.
Jahrhundert niedergeschrieben worden war. Pálóczi hat seine Melodien
in den 1770er Jahren gelernt. Das Notenmaterial wurde erst 1813
zusammengeschrieben, das ungarische Volkslied ist Jahrzehnte älter.
http://frivaldszky.dynamo.hu:8080/frivtort#sdfootnote349sym (Zugriff:
15.08.2018). In Fryvald werden auf diese Melodie Marienwallfahrtslieder
gesungen.
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sche Liederarchiv des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften enthält 35 Melodievarianten (Abb. 11).31
Trauermesslieder gibt es bereits in großer Zahl im Gesangbuch von János
Mezey sen. bzw. auch in den handgeschriebenen Notenheften von Mór
Mezey, denn die Totenverabschiedungen, die Totenmessen und -gesänge für
verschiedene Trauerfälle waren die einträglichste Beschäftigung der Kantoren. Mór Mezeys Präludienbuch enthält nur wenige Melodien, darunter
eine mit dem Namen des Komponisten. Mehrere populäre Mezey-Lieder
wurden auch in verschiedene katholische Gesangbücher aufgenommen.32
Aufgabe der Mezey-Kantoren war es, die unbekannten Lieder den
„Schulkindern und dem Volk beizubringen”, sie sollten „den Gläubigen
an Fest- und Sonntagen vor oder nach der Vesper und den Schulkindern
am Sonnabend nach der Litanei die Kirchenlieder lehren”. So konnten sie
ihre eigenen Kompositionen hier popularisieren.
6. Die Tätigkeit der Mezey-Kantoren – Lehren
Die Mezey-Kantoren waren nicht nur Liedkomponisten, sondern auch
Liedersammler. Anhand ihrer gedruckten oder handgeschriebenen Bücher können wir die für eine Gegend typischen Lieder und Andachtsformen einer bestimmten Periode kennenlernen, z. B. in Kunszentmárton
den Karfreitagsumzug und die Prozession zur Dreifaltigkeitsstatue. In
31

32

Das Material von Betlehem városba [In die Stadt Betlehem] ist unter der
Signatur TÉ = Történeti énekek [Historische Lieder] 1016 zu finden. Die
dokumentierten 34 Melodievarianten sind folgendermaßen verteilt: Es gibt
14 Melodievarianten für den Text Mennyből alászállott úrangyala [Aus
dem Himmel herabgekommener Engel des Herrn], vier Melodievarianten
für den Text Pitypalatty a nevem [Mein Name ist Wachtel], vier für A
három szent király [Die heiligen drei Könige] und jeweils eine Melodie,
die Forscher vor allem in den 1950er Jahren in einer anderen Textvariante
festhielten. Die Verfasserschaft der Texte mehrerer Mezey-Lieder hat
die Forschung nicht erkannt. Irma Eckert, A kalocsavidéki magyarság
vallásos népköltészete [Die religiöse Volksdichtung der Ungarn im
Kollotschaugebiet], in: Ethnographia XLVIII (1937), S. 176 f.
Vgl. die Gesangbücher und Kleindrucke, zitiert nach Barna, Istent dicsőítő
egyházi énekkönyv, [Gott preisendes Kirchenliederbuch], S. 460–463.
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ihren Arbeiten finden sich die beliebtesten Volkslieder der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, deren Text- und Melodievarianten großenteils auch
schon in den größeren Gesangbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts vorkamen. Ein Teil der Marienlieder der Mezey-Kantoren war landesweit
bekannt und wurde gesungen: in mehreren Landschaften Transdanubiens, in Nógrád, in der Tiefebene in der Umgebung von Kecskemét
und in Jazygien; manche finden sich auch in Kolportagedrucken.33 Die
sich auf eine starke Lizenziattraditionen stützende religiöse Praxis des
Volkes in der Tiefebene schöpfte viel aus den allbekannten oder nur für
eine bestimmte Gegend typischen Kirchenliedern. Mehrere Vorsänger
von Kunszentmárton kopierten Mezey-Lieder in ihre handschriftlichen
Bücher.34 Hinsichtlich der lokalen Wechselwirkung des Liedmaterials ist
zu berücksichtigen, dass jeder sich auf eine neu zu besetzende Kantorenstelle bewerben konnte. Diese starke Kantorenmigration wirkte auf einen
Ausgleich hin, in geographischer, aber eventuell auch sprachlicher Beziehung, und konnte das ungarisch-deutsch-slowakische Volksliedmaterial
einander näher bringen, vor allem nach dem österreichisch-ungarischen
Ausgleich von 1867.35
33

34

István Volly, 101 Mária-ének. Népi gyűjtések [101 Marienlieder…],
Szeged 1948. Im 1865 erschienenen Mezey-Wallfahrerbuch befinden sich
neun Marienlieder, die auch in der Studie von István Volly vorkommen:
Angyaloknak boldog [Selige Frau der Engel], Asszonyunk, Szűzanyánk
[Unsere liebe Frau, heilige Mutter], Boldogasszony anyánk [Unsere
liebe Frau…], Boldog azon lélek [Froh ist jener Seele…], Bús szívemnek
nagy öröme [Meines traurigen Herzens große Freude], Mondjunk
dicséretet [Wir wollen preisen], Nagy Isten kedvében [Der große Gott
in seiner Gnade], Oh, áldott Szűzanya [O gesegnete Jungfrau Maria],
Oh, Mária, kinyílt virág [O Maria, geöffnete Blume]. Nepomuk János
Mezeys Gesangbuch von 1883 enthält insgesamt drei auch bei István Volly
vorhandene Lieder: A fájdalmas anya [Die Schmerzensmutter], Ha én
kertész volnék [Wenn ich ein Gärtner wäre], Tavasz virágából [Aus der
Frühlingsblume]. In István Mezeys Gesangbuch von 1913 stehen nur noch
A fájdalmas anya [Die Schmerzensmutter; mit starker Textveränderung]
und Ha én kertész volnék [Wenn ich Gärtner wäre]. Im ältesten bekannten
Mezey-Gesangbuch (1853) ist kein einziges aufgeführt.
Barna, Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek [Gott preisendes
Kirchenliederbuch…], S. 463 f.
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László Dobszay meint, dass im 17.–18. Jahrhundert die katholische
Liederordnung noch stabil war. Das 18. Jahrhundert war die Zeit der
Auflösung, als sich auch die Beziehung zwischen Liedern und Singgelegenheiten lockerte, und nicht anlassgebundene, jederzeit singbare Kirchenlieder
aufkamen.36 Er macht in den Gesangbüchern von der Wende des 18. zum
19. Jahrhundert auf zwei Tendenzen aufmerksam, die auch schon bei den
Mezey-Gesangbüchern festzustellen waren:
1. die lokale tatsächliche Liederpraxis festzuhalten
2. die neumodischen Kompositionen zu popularisieren, den (vielmals dilettantischen) Arbeiten der Kantoren, Pfarrer und anderen Komponisten
Raum zu geben.37

Die Mezey-Kantoren bedienten mit ihrer Tätigkeit die Bedürfnisse der
Bevölkerung der katholischen Midnerstädten in der südlichen Tiefebene,
indem sie sich den lokalen Traditionen ihres religiösen Lebens anpassten.
Die Lieder sammelnden und Lieder komponierenden Mezey-Kantoren
waren solche Persönlichkeiten des Volkslebens der südlichen Tiefebene
(Alt-Betsche, Makó, Kollotschau, Kunszentmárton), dass man sich einer
näheren Untersuchung ihrer Tätigkeit, der Analyse ihrer Rolle im Leben
der Gemeinschaft – in der Nachfolge von Sándor Bálint und anderen –
widmen sollte.

35

36

37

1872 meldeten sich für die Kantorenstelle in Kunszentmárton zwölf
Anwärter: jeweils ein Kantor aus Szentes und Szegvár, ein Kantor und
Lehrer aus Szelevény, ein Lehrer aus der Pester Innenstadt, jeweils ein
Kantor aus Szinérváralja, Alsószentgyörgy, Kaposvár, Csány, Cibakháza
und Tápé, ein lokaler Kantorenhelfer und ein Hilfskantor aus Félegyháza.
Buda-Pesti Hivatalos Közlöny 1872, Nr. 199.
Dieser Vorgang ist in einzelnen Volksdichtungsgattungen wohlbekannt,
z. B. bei Volksliedern. Typisch ist dafür auch das Erscheinen und die
wachsende Dominanz des weniger oder überhaupt nicht anlassgebundenen
Volksliedes neueren Stils.
László Dobszay, A népének hazai története [Geschichte des ungarischen
Kirchenliedes], in: Vigilia XXXVII (1972), S. 237–246.
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KATALOGIZÁLÁSRA VÁRÓ BÁCSKAI GYŰJTEMÉNYEK

A Szabadkán 2018. aug. 17–19. között tartott délkelet-európai
IAH-konferencia himnológiai kiállítása
Miklós Réka (Zenta/Szerbia)

A himnológiai konferencia tematikus kiállítása nyomtatott és kéziratos forrásokat: gyülekezeti énekeskönyveket, népénektárakat, kántorkönyveket
tartalmaz, melyek Bácska és Bánság különböző templomaiban, valamint
különféle magánájtatosságok keretén belül voltak használatban. A kiállított anyag egyik része a topolyai Sarlós Boldogasszony-plébánia énektárából származik, másik része a zentai Jézus Szíve-plébánia könyvtárában,
valamint ft. Bankó Nándor plébános magángyűjteményében található.1
A topolyai és zentai állományok különbözőképpen kapcsolódnak a
himnológiához és érdekes módon kis átjárások is fellelhetők közöttük.
A konferencia plakátját a nyugat-bánsági Homokrév (Mokrin) német
katolikus templomából Bankó Nándor által megmentett és jelenleg a zentai
Jézus Szent Szíve plébánián őrzött kéziratos kántorkönyv ihlette (1. kép),
amely konferenciánk összekötő szálaként egyik reprezentatív példája a Mária Terézia, majd később II. József császár által bevezetett, ún. „jozefinista”
miseének-hagyomány regionális továbbélésének.
A Vajdaságban található nyomtatott és kéziratos himnológiai anyag a térség többszöri újratelepítése révén egy fiatal repertoár, mely irodalmi és zenei
stílusában leginkább az 1855-ben megjelent Tárkányi–Zsasskovszky-féle
Énektár ral mutat rokonságot. Bár fiatal repertoárról van szó, az időnként
„magyarnótás” dallamtípus mégsem zárja ki régebbi hagyományok átöröklését. A kulturális transzferek közül elsőként a németes stílus hatását emeljük
ki, mely ezen a vidéken mind miseénekek szempontjából,2 mind templom1

2

A kiállítás ezenkívül kisebb mértékben Miklós Réka magánkönyvtárából is
tartalmaz reprezentatív anyagot.
Metz, Franz, Kirchenmusik der Donauschwaben. Eine Dokumentation des
Kirchenliedes der deutschen Katholiken Südosteuropas [A Duna menti
svábok egyházi éneke. Délkelet-Európa katolikus németségének egyházi
ének-dokumentációja], München 2008. Podstenšek, Matej, Theresianisch-
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építkezési3 és organológiai4 szempontból jelentősnek mondható. Külön
figyelmet érdemelnek a közös dallamanyagnak a különböző nyelveken
fennmaradt változatai, mint amilyenek a homokrévi kántorkönyv eredeti német dallamszöveg fölé ceruzával beírt magyar „fordításai” is, megannyi dokumentálásai annak, hogy az illető forrást magyar egyházzenei
környezetben is használták.
A zentai plébániai, valamint plébánosi magángyűjtemény személyes
indíttatású, több évtizednyi gyűjtőmunka eredménye. Bankó Nándor plébános Bajmokon szolgált, elmondása szerint személyes szálakkal kötődik a
térség többnyelvű és felekezetű kultúráihoz. A Jézus Szíve-plébánia könyvtárában elődei használati liturgikus-zenei nyomtatványait és kéziratait őrzi
(pl. énekeskönyveket, újságokat, püspöki körleveleket stb.). Bankó plébános
az elmúlt évtizedek alatt kapcsolatban állt nem csak a klérussal, hanem a
vidék kántoraival is. Ilyen úton kerültek Zentára például a topolyai Sarlós
Boldogasszony-plébániatemplom énektárából származó, de évtizedek óta
a zentai templomi énekkar alaprepertoárját képző kották is. Bankó énekeskönyv magángyűjteménye a plébániainál is nagyobb, több mint 200
darabot számlál, nemzet- és felekezetközi. Utóbbinak 2012-ben sikerült
elkészítenem az ideiglenes katalógusát. Eszerint az énekeskönyvek között
találhatunk magyar, horvát, német, szerb, szlovák, latin, héber nyelvű kiadványokat, éspedig a következő felekezeti megoszlásban: római katolikus,
református, evangélikus, pravoszláv, izraelita, metodista, pünkösdista, egyéb.

3

4

Josephinisches Kirchenliedrepertoire und dessen Übersetzungen ins
Slowenische I-II [Tereziánus-jozefinista egyházi énekrepertoár és szlovén
fordításai], Graz 2017.
Tari László, Zentai katolikus szentélyek a kora középkortól napjainkig, in:
Miklós Réka (szerk.), Délvidéki Himnológiai Füzetek, Zenta (megj. alatt);
Lovra Éva, Változások és változtatások a topolyai Sarlós Boldogasszonytemplom építése során, in: Bácsország 67 (2013/4), Szabadka 2013, 92–99.
A vidék templomaiban számos Rieger-orgona található. Mándity György
– Metz, Franz, Orgellandschaft Wojwodina [Vajdasági orgonák], in: Die
Kirchenmusik in Südosteuropa [Az egyházzene Délkelet-Európában],
Tutzing 2003, 299–307; Borbély Zoltán, Szerbia orgonái. Adatbázis szerk
alatt. Kézirat.
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A topolyai Sarlós Boldogasszony-plébániai énektár egy zárt közeget
képez. A templom nagyrészt használaton kívüli, lezárt kórusán található
egy szekrény. Ez őrzi, mintegy kompakt állományként a hely egykor használatban levő egyházzenei repertoárját. A Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet munkatársainak segítségével folyamatban van a teljes plébániai
kottatár-állomány digitalizálása és a kísérő forrásjegyzék készítése. A szekrényben egyrészt nyomtatott kántori segédanyagot találunk, mint pl. a
Liber Usualist vagy a Kersch-féle orgonakönyvet. Intenzív templomi (és
városi) kórusélet bizonyítékai a gépelt, kézi kottaírású, sokszorosított karton szólamlapok (2. kép), valamint a kéziratos füzetek (kántorkönyvek),
melyek használati nyomai egy 50-60 tagú vegyeskart, valamint négyszólamú férfikart feltételeznek. A topolyai gyűjtemény legértékesebb darabjai
kétségkívül a kéziratos állományból kerülnek ki. Egy még nem kellőképpen
kiaknázott forráscsoportról, a kéziratos kántorkönyvekről van itt szó, melyek további kutatások kiindulópontjai is lehetnének.5 Ezek a többnyire
helyi jellegű énekgyűjtemények teljes érvényű használati egyházzenei
kordokumentumok: funkciójukból adódóan leginkább egy gyakorlatilag
elhangzó repertoárt dokumentálnak. 6
A topolyai himnológiai állományban az 1830-as évektől kezdődően
egy késő-jozefinista egyházzenei stílus fejlődésének lehetünk tanúi, mely
időben túlnyúlt a II. Vatikáni Zsinat rendelkezésein is – erről árulkodnak
a késői használati nyomok, a repertoár állandó bővítése. A többgenerációs
kéziratos kántori források a topolyai kántorok sokrétű, stílusformáló tevékenységének a bizonyítékai. Az Osztrák–Magyar Monarchia délkeleti
térségében előforduló jozefinista repertoár helyi, népnyelvű – ez alatt a
5

6

Papp Ágnes, „Epistola és Evangélium szerint való énekek.” 18. századi
kéziratos kántorkönyveink tanúsága, in: Zenetudományi dolgozatok 2011,
151–176, itt: 151.
Jellemző a kéziratos kántorkönyvekre, hogy a tényleges gyakorlat igényéből
születtek. Kővári Réka, A Deák-Szentes kézirat, mint a Kájoni Cantionale
első két kiadásának egyik dallamforrása, in: A keresztyényi gyülekezetekben
való isteni dicséretek – népénektáraink tegnap és ma. Az „Éneklő Egyház”
megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés
előadásai, Budapest, 2005. december 8–10, Budapest 2011, 241–255,
itt: 241.
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német mellett magyar, szlovén, horvát, cseh stb. értendő – alakulására,
fejlődésére irányuló himnológiai kutatásának még csak a kezdetén tartunk.
Egy bizonyos korszak és földrajzi régió egyházzenei gyakorlatának
leképezése által azonban új megvilágításba helyezhetők nemcsak oktatástudományi kérdések, hanem akár egyházi műfajok kutatása is.7
A zentai Jézus Szíve-plébánia
kiállított dar abjai
– Kéziratos kottás kántorkönyv. Repertoár: miseénekek, litániák, Máriaénekek stb. H: 31 cm; Sz: 24 cm; M: 3 cm, álló formátum. Nyelv: német,
latin. Több helyen ceruzával magyar énekszövegek vannak betoldva.
A szerző tartalomjegyzékével ellátva. Származási hely: Homokrév,
katolikus templom.
– Kath. egyházi énekek, imák és temetési szertartások. Szerk.: Stampay János.
17., bővített kiadás, Esztergom, 1910.
– Keresztúti ájtatosság. A keresztútra vonatkozó egyházi rendeletekkel bővítve magyar nyelven kiadja a Kalocsai Növendékpapság „Sz. Ágoston
Egylete”. Szerk.: P. Abt, Brucker Jakab SJ. Kalocsa, 1902.
– Hitélet. Imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. Szerk.: Huzsvár László. 3., bővített
kiadás. Újvidék, 1990.
– Magnifikat. Zbirka crkvenih pjesama. Zagreb 1931.
– Hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. VI. évf., 24. sz. Szerk.: Quotidian Lajos,
Mošorin 1929. dec. 15.
– Katholikus hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. III évf./ 22. sz. Szerk.: Sőreghi
János. Magyarkanizsa 1930. nov. 15.
– Katholikus hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. V. évf./17. sz. Szerk.: Sőreghi
János. Magyarkanizsa 1932. szept. 1.
– Katholikus hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. XIII. évf./19. sz. Szerk.: Sőreghi
János. Magyarkanizsa 1940. okt. 1.

7

Papp, „Epistola és Evangélium szerint való énekek”, 151.
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– Hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. XVIII. évf./12. sz. Szerk: Quotidian Lajos.
Szilágyi 1941. jún. 15.
– Katholikus hitélet. Hitbuzgalmi folyóirat. XIV évf. 10-11 sz. Szerk.:
Sőreghi János. Magyarkanizsa 1941. aug. 1–15.

Bankó Nándor plébános magángyűjteményéből származó
ima- és énekeskönyvek
– Orgona virágok. Imák és énekek a római katholikus hivek használatára.
Szerkesztette: Takácsy Lajos. Egyházi hatóság engedélyével. 9. javított
és bővített kiadás, Gyula, 1902.
– Orgona hangok. Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel. A
római kath. hivek használatára. Szerkesztette Molnár Lajos. 14. ,javított
és bővített kiadás. Vimperk–Budapest–New York, 1918.
– Lelki gyöngyök. Ima- és énekkönyv. A róm. kath. anyaszentegyház legszebb
és leghasználatosabb énekei egy szólamra hangjegyezve s kibővitve a
temetési szertartásokkal és a legszükségesebb imákkal. Szerk.: Jósvay
Gábor. Budapest, 1923.
– Mákzór imádságos könyv az év minden ünnepnapjára. Benne vagyon
minden imádság és áhítatos elmélkedés, melyeket a zsinagóga számára
elfogadtak. Magyarra fordította Schön József. Második kötet: roshássonó-ünnep második napjára. Budapest–Bécs, 1899.
– Mákzór imádságos könyv az év minden ünnepnapjára. Benne vagyon
minden imádság és áhítatos elmélkedés, melyeket a zsinagóga számára
elfogadtak. Magyarra fordította Schön József. Negyedik kötet: jómkippur ünnepre. Bécs, 1902.
– Kis Szent Teréz imakönyv. A rózsás kis szentet tisztelő és szerető hivek
számára. Szerk.: Wátz Oszkár. Stara-Kanjiža, 1934.
– Laudate Dominum! Lobet den Herrn! Katholisches Gebet- und
Gesangbuch. Hrsg.: Jakob Leh in Novisad. Subotica, 1925. (3. kép)
– Sursum corda! Föl a szivekkel! Katholikus énekeskönyv. Szövegkönyv
szerzőnek hasonló czimű kántorkönyvéhez. Szerk.: Kersch Ferenc.
Budapest, 1903.
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– Jubiláte Deo. (Zengjetek Istennek!) Imádságos és énekeskönyv a róm.
kath. ifjuság és hivek számára. 6. kiadás. Összeállította: Léh Jakab.
Ábrahám János kiadása, Novisad, 1924. (4. kép)
– Egyházi énekek a „Szent vagy, Uram!” énektárából. Szerk.: Vondra Gyula.
Novi Sad, 1946.
– Énekeskönyv református keresztyének számára. Szerk.: Árokháty Béla.
Szubotica, 1939. (5. és 6. kép)
– Hitélet. Katolikus imakönyv. Szubotica, 1960.
– Énekeljetek az Úrnak. Teljes kottás énekes könyv. Felnőtt, gyermek és
egyéb énekek. Szerkesztette: Szalai Mihály. Bezdán, 2000. (7. kép)

A Topolyai Sarlós Boldogasszony-plébániai énektár
kiállított dar abjai
1. nyomtatványok:
–
–
–
–

Sursum corda! orgonáskönyv, harmadik rész, Kersch kiadása 1902.
Egyházi énekek, Henning Alajos SJ, Kalocsa 1908.
Orgonaszó II. Melléklet a Magyar Kórus 30. számához, Budapest 1938.
Szűz Mária dicsérete. Ima és énekeskönyv a búcsújáró katholikus hivek
használatára. Összeállította Takáts Ferenc. Kiadja: a „Kath. Hitélet”
könyv és- és kegytárgykereskedés, Starakanjiža (Bačka) 1927. (8. kép)
2. kéziratos kántorkönyvek:

– „Szabó László 1888” feliratú karton fedőlapos papír kottafüzet, 1831–
1846 közötti időszak, későbbi betoldásokkal. 122 számozott oldal. H:
25 cm; Sz: 20 cm; M: 0,8 cm, álló formátum. Népénektár. Énekszövegek
kottaképpel vagy dallamutalással. Több lap egyszerre ki volt vágva, a
köv. oldalak hiányoznak: 55–59; 77–88; 105–118. Főként temporale.
Inc. Nagyböjti kyrie, Nóta Bűnös lélek. (9. kép)
A továbbiakban fekvő formátumú kisebb füzetek H: 15,5; Sz: 24,4; M:
kb. 0,5–1,5 cm:
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– Pály Lajos kéziratos kottás kántorkönyve az 1920-as évekből. Kántori
példány. [Inc.: (A btopolyai rk. templomi énekkar használatára.) Vasárnapi és ünnepi alkalmakra való egyházi énekeknek négy szólamra való
saját szerzeményeivel bővítve összeállította Pály Lajos btopolyai rk. kántor,
1922. Expl. Záró ének: Téged Isten dicsérünk] Pály Lajos, Hoffmann
Károly és mások feldolgozásai. 212 Pály által számozott oldal (10. kép).
Ehhez tartozó szólamkották:
– TI: Angyal József, Kistamás Ferenc ajándéka, 1922
– TII: Bencsik János, Pataki Pál ajándéka, 1930
– TII: Bencsik János, Hajnal Mihály ajándéka, 1930
– TII: Bencsik János, Bencsik Péter ajándéka, 1930
– BII: Bencsik János, Tóth Béla ajándéka, 1930
– Pály-féle vecsernyék. Inc. Vasárnapi vecsernye; 2. rész vasárnapi
evangyeliomi énekek
– Gyász nagymise énekek. Inc. Úrfelmutatásra.
– Inc. „A dalos orvosok” – daljáték
3. gépelt nyomtatványok:
–
–
–
–

Sarlós Boldogasszony templombúcsú, szórólap, 2000.
Missziós ének. Gyűjtőboríték (Inc. A missziónak szent napjai jöttek.)
Missa de Angelis. Franjo Würtz, Subotica 1963.
Sveti Tjedan – A Szent Hét. Franjo Würtz, Subotica 1963. (11. kép)
4. Kartonlapok: mindkét oldalon gépelt énekletétek, kézírásos hangjegyekkel. Inc:

–
–
–
–
–
–

Magasan áll a Golgota / Hogyha hozzád járulunk, szoprán és alt (S, A)
Kis Jézus! Világ rég várt öröme / O Jézus, szűzen született, S, A
Boldogságos Szűz Mária / – , tenor és basszus (T, B)
Imádlak, nagy Istenség / Istenség mélysége, T, B
Lumen ad revelationem gentium / –
Jézus édes Szíve, érted / Édes Jézus, neked élek, S, A
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Jézus édes Szíve, érted / Édes Jézus, neked élek, T, B
Világ száműzött nagy királya / –, S, A
Imádlak, nagy Istenség! / Istenség mélysége, lelkek édessége, S, A
Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait / Könnyet hullat szívünk,
szemünk, S, A
Magasan áll a Golgota / Hogyha hozzád járulunk, S, A
Ó, Istennek végtelen irgalma! / Tekincs az égre fel, T, B
Megjelentünk hajlékodban / –, S, A
Jézus édes Szíve, érted / Édes Jézus neked élek, T, B
Vivat ergo semper prosper, T, B
Vivat ergo semper prosper, S, A

Kiállítási tárgyak Miklós Réka családi hagyatékából
– A székelyudvarhelyi református tanítónő képző intézet 1932–1933
tanévben végzett növendékei. Kováts István fényképész munkája. Kisformátum (H: 21,5 cm, Sz: 30 cm). (12. kép)
– Kelemen Miklós tanító tanári oklevele 1914-ből (13. kép)
– Református egyházi énekeskönyv. Az erdélyi református egyházkerület
használatára. Cluj – Kolozsvár 1923.
– Mária, légy anyám! Imakönyv nők részére. Dr. P. Boros Fortunát OFM,
Cluj 1936. (14. kép)
– Közönséges Isteni Tiszteletre rendelt Énekes Könyv, mely Szent Dávid
zsoltárain kívül magában foglal némely kiválogatott és a helvét vallástételt követő négy superintendentia által jóváhagyott énekeket, egynehány
imádsággal együtt. Budapest 1886.
– Hallelujah! Evangéliumi énekek gyűjteménye. A Bethánia-egylet
kiadványa, Budapest–Kassel 1922. (15. kép)

■

■
KÉPEK / ABBILDUNGEN

1. A homokrévi kéziratos kottás kántorkönyv, a Jézus Szíve-plébánia könyvtára, Zenta / Handgeschriebenes
Kantorenbuch aus Mokrin, Pfarrbibliothek Herz Jesu in
Senta

■

■

2. Karton szólamlap, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom,
Topolya / Stimmkarton, Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
in Batschka Topola

■

■

3. Laudate Dominum! Léh Jakab német énekeskönyve, Bankó
Nándor magánkönyvtára / Laudate Dominum! Deutsches
Gesangbuch von Jakob Léh. Bankó-Privatsammlung
in Senta

■

■

4. Jubiláte Deo. Léh Jakab magyar énekeskönyve, Bankó
Nándor magánkönyvtára /
Jubiláte Deo. Ungarisches
Gesangbuch, herausgegeben
von Jakob Léh. BankóPrivatsammlung in Senta

5. A „jugoszláv” énekeskönyv belső
címlapja / Das reformierte
Gesangbuch „aus Jugoslawien”,
Titelblatt

■

■

6. A 90. zsoltár a „jugoszláv” énekeskönyvben / Psalm 90.
im reformierten Gesangbuch „aus Jugoslawien”

■

■

7. A bezdáni énekeskönyv 16. sz. éneke / Das Lied Nr. 16. im
Gesangbuch Énekeljetek az Úrnak! [Singet dem Herrn]

■

■

8. Szűz Mária dicsérete. A bácskai kiadás belső címlapja,
Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom, Topolya /
Lobpreis der Jungfrau Maria. Die Ausgabe aus Batschka,
Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Batschka Topola

■

■

9. Szentségi ének a legrégebbi topolyai kántorkönyvből /
Sakramentslied aus dem ältesten handgeschriebenen
Kantorenbuch in Batschka Topola

■

■

1 0. Miseének a Pály-féle kántorkönyvből, Topolya /
Messliedreihe aus dem Kantorenbuch von Lajos Pály,
Batschka Topola

■

■

11. Sveti Tjedan – A Szent Hét horvát–magyar füzet. Részlet
a feltámadási szertartásból. Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom, Topolya / Die Karwoche, zweisprachiges
Chorheft der Diözese Subotica. Liturgie der Auferstehung,
Fragment. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Batschka
Topola

■

■

12. A székelyudvarhelyi református tanítónő képző intézet
1932–1933 tanévben végzett növendékei. Miklós Réka
családi hagyatéka / Absolventinnen der Reformierten
Kantorenlehrerschule aus Odorhellen aus dem Jahr
1932–1933. Familiennachlass von Réka Miklós

■

■

13. Kelemen Miklós tanító tanári oklevele 1914-ből. Miklós
Réka családi hagyatéka / Abschlussdiplom des Lehrers
Miklós Kelemen aus 1914. Familiennachlass von Réka
Miklós

■

■

14. Mária, légy anyám! imakönyv. Részlet a liturgikus szentmiséből. Miklós Réka családi hagyatéka / Das Gebetbuch
Maria, sei meine Mutter! Fragment aus der Messliturgie
mit ungarischen Hinweisen. Familiennachlass
von Réka Miklós

■

■

15. Biblia-ének a Hallelujah!-ból. Miklós Réka családi hagyatéka / Bibellied aus dem Hallelujah!; Familiennachlass von
Réka Miklós

■

■

16. Maradj velem! református családok imakönyve, Kolozsvár 1925. Miklós Réka családi hagyatéka / Bleib mit
mir! Reformiertes Familien-Gebetbuch. Cluj 1925.
Familiennachlass von Réka Miklós
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DIE ZU KATALOGISIERENDE HYMNOLOGISCHE
SAMMLUNGEN AUS DER BATSCHKA

Hymnologische Ausstellung der IAH-Regionaltagung
in Subotica, 17.–19. Aug. 2018
Réka Miklós (Senta/Serbien)

Die thematische Ausstellung der IAH-Regionaltagung Kirchenmusik
und Kantorenausbildung in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns.
Kirchliche Traditionen, gesellschaftlich-musikalisches Erbe und Perspektive
enthält in erster Linie gedruckte und handschriftlich gedruckte und handschriftliche Quellen: Gemeindeliederbücher, Liedersammlungen und
verschiedene Kantorenbücher, die großteils in den Kirchen in Batschka
und Banat sowie im Rahmen verschiedener Privat- und Gemeinschaftsandachten verwendet wurden. Ein Teil des Ausstellungsmaterials stammt
aus dem Musikarchiv der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Batschka
Topola; ein anderer Teil wird in der Bibliothek der Pfarre Herz Jesu aus
Senta verwahrt; weiteres Material befindet sich am gleichen Ort, gehört
aber der Privatsammlung des Pfarrers Nándor Bankó.1
Die hymnologischen Bezüge der Bestände aus Topola und Senta sind unterschiedlich, die beiden Sammlungen haben auch einige Gemeinsamkeiten.
Das Tagungsplakat wurde von jenem handgeschriebenen Kantorenbuch (Abb. 1) inspiriert, das vor Jahren von Pfarrer Bankó aus der katholischen Kirche der Deutschen aus Westbanater Mokrin gerettet wurde.
Das Kantorenbuch liegt jetzt in der Pfarrbibliothek Herz Jesu in Senta.
Als repräsentatives Beispiel des regionalen Weiterlebens von Traditionen
Theresianischer und Josephinischer Messgesänge symbolisiert das Buch
den thematischen Leitgedanken unserer Tagung.
Infolge der mehrmaligen Entvölkerung und darauffolgenden Ansiedelungen stellt der hymnologische Grundbestand von gedruckten und
1

Die Austellung beinhaltet in kleinerem Ausmaß einige räpresentative
Stücke aus dem Familiennachlass von Réka Miklós, die zwar in der
Auflistung eingeführt sind, für die Katalogisierung aber nicht relevant sind.
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handgeschriebenen Quellen der Wojwodina ein etwas jüngeres Repertoire
dar. Bezüglich der gedichteten Texte und des Musikstils der auffindbaren
Lieder ist eine Ähnlichkeit meist mit dem Gesangbuch „Liedersammlung”
von Béla Tárkányi und Endre Zsasskovszky zu beobachten, dessen erste
Auflage von 1855 datiert. Obwohl wie gesagt von jüngerem Repertoire die
Rede ist, wobei manchmal der „magyaro-sentimentale” Melodietyp2 mehr
zum Ausdruck kommt, werden im Hinblick auf die vererbte stilistische
Grundlage die älteren Traditionen nicht ausgeschlossen. Als kulturelle
Transferfaktoren sind in erster Linie die Wirkungen des „deutschen” Stils zu
erwähnen, der in verschiedenen Bereichen der Hymnologie in bedeutendem
Maße präsent ist, wie z. B. in den Messgesängen,3 im Kirchenbaustil,4 in der
Organologie5 u. a. Besonders bemerkenswert sind die verschiedenen dokumentierten Sprachvarianten derselben melodischen Substanzen, wie dies im
Kantorenbuch aus Mokrin deutlich zu erkennen ist: Über den originalen
Textzeilen wurden mit Bleistift ungarische „Übersetzungen” für dasselbe
Lied nachgetragen. Dadurch wird klar, dass diese deutsche Quelle auch in
einer ungarischen musikalisch-liturgischen Umgebung Verwendung fand.

2

3

4

5

Eine mögliche deutsche Übersetzung des Terminus „magyarnóta” (Übers.
d. Verf.).
Franz Metz, Kirchenmusik der Donauschwaben, München 2008. Matej
Podstenšek, Theresianisch-Josephinisches Kirchenliedrepertoire und dessen
Übersetzungen ins Slowenische I-II, Graz 2017.
László Tari, Zentai katolikus szentélyek a kora-középkortól napjainkig
[Katholische Sanktuarien in Senta vom frühen Mittelalter bis heute],
in: Réka Miklós (Hg.), Délvidéki Himnológiai Füzetek [Südungarische
Hymnologische Hefte 2], Senta (im Druck). Éva Lovra, Változások
és változtatások a topolyai Sarlós Boldogasszony-templom építése
során [Änderungen und geänderte Methoden beim Kirchenbau Mariä
Heimsuchung in Batschka Topola] in: Bácsország 67 (2013/4), Subotica
2013, S. 92–99.
Ein charakteristisches Beispiel für die Orgellandschaft in der Wojwodina
stellt die Präsenz der Rieger-Orgel dar. György Mándity und Franz Metz,
Orgellandschaft Wojwodina, in: Die Kirchenmusik in Südosteuropa,
Tutzing 2003, S. 299–307; Zoltán Borbély, Szerbia orgonái [Die Orgeln in
Serbien]. Datenbank in Bearbeitung. Manuskript.
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Die hymnologischen Sammlungen in Senta sind Früchte persönlicher
Initiativen mehrerer Personen und bedeutender Sammelarbeiten, die sich
über mehrere Jahrzehnte erstreckten. Der jetziger Pfarrer Nándor Bankó
war in Nagelsdorf tätig, wo er persönliche Kontakte zu verschiedenen
Kulturen, Ethnien und Konfessionen der Region hatte. Er verwahrt jetzt
in der Pfarrbibliothek Sammlungen seiner Vorfahren: gedruckte und handgeschriebene Quellen, Gesangbücher, Zeitschriften, Litterae circulares usw.
Pfarrer Bankó pflegte auch enge Kontakte zum Klerus und zu den Kantoren
der Region, u. a. zu Batschka Topola. Manche Noten im Grundrepertoire
des Kirchenchores in Senta stammen aus dem Musikarchiv von Topola. Die
Privatsammlung Bankós umfasst über 200 Gebet- und Gesangbücher. Sie ist
– entsprechend den Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Hymnologie – international und interkonfessionell. Im Jahr 2012
habe ich einen provisorischen Katalog dieser Bücher angefertigt. Es gibt
Gebet- und Gesangbücher in folgenden Sprachen: Ungarisch, Kroatisch,
Deutsch, Serbisch, Slowakisch, Lateinisch und Hebräisch. Konfessionell
sind die Bücher wie folgt zuzuordnen: römisch-katholisch, reformiert,
evangelisch, serbisch-orthodox, israelitisch, methodistisch, pentekostal u. a.
Die hymnologischen Bestände aus Batschka Topola stellen eine geschlossene Einheit dar. Der Schrank, der auf der seit Jahren geschlossenen
Chorempore der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung das Musikarchiv bewahrt,
lokalisiert gleichzeitig den Ort, wo das Repertoire einst liturgisch-musikalisch Verwendung fand. Mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Ungarischen Kulturinstituts aus der Wojwodina werden die Bestände,
d. h. der vollständige Inhalt des Schrankes digitalisiert, ein Quellenkatalog
erstellt und die Digitalisate in einigen Monaten elektronisch veröffentlicht.
Die Digitalisierungsarbeiten befinden sind bereits in der Abschlussphase.
Der Schrank beinhaltet einerseits die übliche Gebrauchsliteratur für
Kantoren wie z. B. ein Liber usualis oder ein gedrucktes Kersch-Orgelbuch.
Die mit Schreibmaschine und handgeschrieben vervielfältigten Stimmkartons (Abb. 2) zeugen von einer intensiven kirchlichen (und auch weltlichstädtischen) Choraktivität in Topola. Die Anzahl und Gebrauchsspuren
dieser Noten lassen auch in den 1920er Jahren einen gemischten Chor mit
ca. 40–50 Sängerinnen und Sängern sowie einen vierstimmigen Männer-
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chor vermuten. Zu den wertvollsten Stücken des Musikarchivs in Batschka Topola zählen zweifellos die handgeschriebenen Bestände, darunter
die Kantorenbücher. Diese Quellengruppe wurde von der ungarischen
Hymnologie bis jetzt noch nicht systematisch studiert, deshalb könnte
sie wohl Ausgangspunkt weiterer Forschungen sein.6 Diese geistlichen,
durch meist lokale Charakteristika geprägten Liedersammlungen sind
gleichzeitig kirchenmusikalische Dokumentationen für eine bestimmte
Periode, nicht zuletzt sind sie glaubhafte Dokumente des geklungenes
Repertoires, möglichst all dessen, was eigentlich vom Geschriebenen in
die Praxis umgesetzt wurde.7
Die handschriftlichen Bestände aus Batschka Topola, ihre Gebrauchsspuren und das ständig wachsende Repertoire zeigen, besser gesagt verraten,
eine kontinuierliche Entwicklung des spätjosephinischen kirchenmusikalischen Stils aus den 1830er Jahren bis zurzeit nach dem II. Vatikanischen
Konzil. In den Kantorenbüchern sind Eintragungen mehrerer Generationen zu finden, die über die stilistischen Fähigkeiten und berufsbezogenen
Aktivitäten dieser Kantoren Zeugnis ablegen. Das josephinische Kirchenmusikrepertoire dieser Region der ehemaligen Doppelmonarchie verlangt
6

7

Ágnes Papp, „Epistola és Evangélium szerint való énekek.” 18. századi
kéziratos kántorkönyveink tanúsága [„Gesänge nach Epistel und
Evangelium.” Die Lehre unserer handgeschriebenen Kantorenbücher
aus dem 18. Jahrhundert], in: Zenetudományi dolgozatok
[Musikwissenschaftliche Arbeiten] 2011, S. 151–176, hier: S. 151.
Den handgeschriebenen Kantorenbüchern ist gemeinsam, dass sie
aus dem Bedürfnis der tatsächlichen Praxis entstanden sind. Réka
Kővári, A Deák-Szentes kézirat, mint a Kájoni Cantionale első két
kiadásának egyik dallamforrása [Das Manuskript „Deák-Szentes” als
eine Melodiequelle der ersten zwei Ausgaben des Cantionale Kájoni],
in: A keresztyényi gyülekezetekben való isteni dicséretek – népénektáraink
tegnap és ma. Az „Éneklő Egyház” megjelenésének 20. évfordulóján tartott
tudományos ülésszak és emlékülés előadásai, Budapest, 2005. december
8–10. [Gotteslob-Gesänge für die christlichen Gemeinde bestimmt
– unsere kirchlichen Liedersammlungen gestern und heute. Vorträge
der wissenschaftlichen Gedenktagung anlässlich des 20. Jubiläums
des Gemeindegesangbuchs „Éneklő Egyház” zw. 8.–10. Dez. 2008 in
Budapest], Budapest 2011, S. 241–255, hier: S. 241.
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systematische Studien. Ein interessantes Spannungsfeld der noch jungen
Forschung stellt die lokale, volkssprachliche Entwicklung des Repertoires
dar. Es sind hier folgende Volkssprachen gemeint: ungarisch, slowenisch,
kroatisch, tschechisch usw.
Durch die Abbildung der kirchenmusikalischen Praxis einer bestimmten
Periode und geographischen Region werden aber nicht nur bildungswissenschaftliche Fragen, sondern auch diejenige der kirchenmusikalischen
Genre-Forschung in ein anderes Licht gestellt.8
Handschriftliche und gedruckte Quellen
aus der Pfarrbibliothek Herz Jesu in Senta

– Handschriftliches Kantorenbuch (schwarze Tinte). Provenienz: Mokrin,
ehemalige deutsche katholische Kirche. Inhalt: Josephinische Messgesänge, Litaneien, Marienlieder usw. Hochformat. H: 31 cm; B: 24 cm;
D: 3 cm. Sprachen: Deutsch, Latein, ungarische Nachträge mit Bleistift.
Mit originalem Inhaltsverzeichnis des Schreibers.
Katholische kirchliche Lieder, Gebete und Begräbnisliturgien. Hrsg.: János
Stampay, 17., erweiterte Ausgabe, Gran 1910.
Kreuzandachten. Mit kirchlichen Anordnungen für die Kreuzwege.
In ungarischer Sprache und mit Erweiterungen herausgegeben vom
Augustinusverein in Kollotschau. Hrsg.: P. Abt, Jakab Brucker SJ,
Kollotschau 1902.
Hitélet [Glaubensleben]. Gebet- und Gesangbuch mit den Erklärungen
der erneuerten Liturgie. Hrsg.: László Huzsvár. 3,. erweiterte Ausgabe,
Neusatz 1990.
Magnifikat. Zbirka crkvenih pjesama [Sammlung geistlicher Lieder],
Zagreb 1931.
Hitélet [Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat [Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] VI/24. Hrsg.: Lajos Quotidian, Mošorin 15. Dez. 1929.
Katholikus hitélet [Katholisches Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat

–
–

–
–
–
–
8

Papp, „Epistola és Evangélium szerint való énekek.” [Gesänge nach Epistel
und Evangelium], S. 151.
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[Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] III/22. Hrsg.: János Sőreghi, Magyarkanizsa 15. Nov. 1930.
Katholikus hitélet [Katholisches Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat
[Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] V/17. Hrsg.: János Sőreghi, Magyarkanizsa 1. Sept. 1932.
Katholikus hitélet [Katholisches Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat
[Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] XIII/19. Hrsg.: János Sőreghi,
Magyarkanizsa 1. Okt. 1940.
Hitélet [Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat [Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] XVIII/12. Hrsg.: Lajos Quotidian, Szilágyi 15. Jun. 1941.
Katholikus hitélet [Katholisches Glaubensleben]. Hitbuzgalmi folyóirat
[Zeitschrift für Glaubenseifrigkeit] XIV/10-11. Hrsg.: János Sőreghi,
Magyarkanizsa 1.–15. Aug. 1941.

Gebet- und Gesangbücher aus der Privatsammlung
Pf. Nándor Bankó

– Orgona virágok [Orgelblumen]. Gebete und Gesänge für die Verwen–

–

–
–

dung der röm.-kath. Gläubigen. Hrsg.: Lajos Takácsy. Mit kirchlicher
Genehmigung. 9., verbesserte und erweiterte Ausgabe, Gyula 1902.
Orgona hangok [Orgeltöne]. Das vollständigste und größte Gesangbuch
mit 950 Gesängen. Für den Gebrauch der röm.-kath. Gläubigen. Hrsg.:
Lajos Molnár, 14., verbesserte und erweiterte Ausgabe, Vimperk – Budapest – New York 1918.
Lelki gyöngyök [Perlen der Seele]. Gebet- und Gesangbuch. Die schönsten und meist verwendeten Gesänge der röm.-kath. Kirche für eine
Singstimme. Erweitert mit den Begräbnisliturgien und den nötigsten
Gebeten. Hrsg.: Gábor Jósvay, Budapest 1923.
Mákzór imádságos könyv... [Maksohr Gebetbuch]. Ungarische Übersetzung von Josef Schön. II. Band: für den 2. Tag des Festes Rosch
ha-Schana, Budapest – Wien 1899.
Mákzór imádságos könyv... [Maksohr Gebetbuch]. Ungarische Übersetzung von Josef Schön. IV. Band: für das Fest Jom Kippur, Wien
1902.
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– Kis Szent Teréz imakönyv [Hl. Teresia von Lisieux. Gebetbuch]. Für
–
–
–

–
–

–
–

Gläubige, die die kleine Rosenheilige lieben und ehren. Hrsg.: Oszkár
Wátz, Stara-Kanjiža 1934.
Laudate Dominum! Lobet den Herrn! Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Hrsg.: Jakob Leh in Novisad, Subotica 1925. (Abb. 3)
Sursum corda! Föl a szivekkel! [Erhebt die Herzen!] Katholisches Gesangbuch. Textausgabe für das Kantorenbuch mit demselben Titel. Hrsg.:
Ferenc Kersch, Budapest 1903.
Jubiláte Deo. Gebet- und Gesangbuch, 6. Auflage, Hrsg.: Jakob Léh,
Verlag von János Ábrahám, Novisad 1924. (Abb. 4)
Egyházi énekek a „Szent vagy, Uram!” énektárából [Kirchliche Gesänge
aus der Sammlung „Heilig bist Du, Herr!”]. Hrsg.: Gyula Vondra, Novi
Sad 1946.
Énekeskönyv református keresztyének számára [Gesangbuch für reformierte Christen. (In der Fachliteratur als „Reformiertes Gesangbuch aus
Jugoslawien” bekannt.)] Hrsg.: Béla Árokháty, Szubotica 1939. (Abb.
5 und 6)
Hitélet [Glaubensleben]. Katholisches Gebetbuch, Szubotica 1960.
Énekeljetek az Úrnak [Singet dem Herrn]. Vollständiges Gesangbuch mit
Noten. Gesänge für Erwachsene, Kinder und andere Gesänge. Hrsg.:
Mihály Szalai, Besdan 2000. (Abb. 7)

Ausstellungsmaterial aus dem Musikarchiv der Pfarrkirche
Mariä Heimsuchung in Batschka Topola
1. Drucke:

– Sursum corda [Erhebt die Herzen]! Orgelbuch, III. Teil. Hrsg.: Ferenc
und Mihály Kersch, 1902.

– Egyházi énekek [Geistliche Gesänge]. Hrsg.: Alajos Henning SJ, Kollotschau 1908.

– Orgonaszó [Orgelklang] II. Supplement zur Nr. 30 der Zeitschrift „Magyar Kórus”, Budapest 1938.

■ 394 ■ Réka Miklós

■

– Szűz Mária dicsérete [Lobpreis der Seligen Jungfrau Maria]. Gebets- und
Gesangbuch für die katholischen Gläubigen bei Wallfahrten. Hrsg.:
Ferenc Takáts. Buch- und Devotionalienhandlung „Kath. Hitélet”,
Starakanjiža (Bačka) 1927. (Abb. 8)
2. Handschriftliche Kantorenbücher:
– Kantorenbuch (Abb. 9) mit Noten oder Hinweisen auf Melodieincipits. Zeit im Jahreskreis. Beschriftet auf dem Kartondeckel: „Szabó
László 1888”. Datierung: zw. 1831–1846, mit späteren Nachträgen.
122 original nummerierten Seiten. Hochformat. H: 25 cm; B: 20 cm;
D: 0,8 cm. Mehrere Blätter wurden ausgeschnitten zwischen: 55–59;
77–88; 105–118. Inc. Nagyböjti kyrie, Nóta Bűnös lélek. [Kyrie für
Fastenzeit. Auf die Melodie von Sünderseele.]
Folgende Kantorenbücher: H: 15,5; B: 24,4; D: ca. 0,5–1,5 cm in Querformat:

– Buch des Kantors Lajos Pály von 1922. Kantorenexemplar. Inc.: A btopolyai rk. templomi énekkar használatára... [Für den Gebrauch des
röm.-kath. Kirchenchores aus Batschka Topola. Kirchenlieder bestimmt
für Sonn- und Festtage. Vierstimmige Sätze und Erweiterungen durch
eigene Kompositionen durch Lajos Pály, röm.-kath. Kantor aus Batschka Topola.] Expl. Záró ének: Téged Isten dicsérünk [Schlusslied: Herr,
wir loben Dich.] 212, von Pály nummerierte Seiten. Choralsätze von:
Lajos Pály, Károly Hoffmann u. a. (Abb. 10) Dazu gehören folgende
Stimmenbücher mit demselben Repertoire:

– Tenor I. Beschriftet: „TI Angyal József ”, Geschenk von Ferenc
Kistamás, 1922.
– Tenor II. Beschriftet: „TII Bencsik János”, Geschenk von Pál Pataki, 1930.
– Tenor II. Beschriftet: „TII Bencsik János”, Geschenk von Mihály
Hajnal, 1930.
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– Tenor II. Beschriftet: „TII Bencsik János”, Geschenk von Péter
–
–
–
–

Bencsik, 1930.
Bass II. Beschriftet: „BII Bencsik János”, Geschenk von Béla Tóth,
1930.
Pály-féle vecsernyék [Pály-Vespern]. Inc. Vasárnapi vecsernye. 2. rész,
vasárnapi evangyeliomi énekek [Sonntagsvesper. 2. Teil. Gesänge
für das Evangelium.] Pálys Handschrift.
Gyász nagymise énekek [Requiemgesänge.]
Inc. A dalos orvosok – daljáték [Die singende Ärzte. Singspiel.]

3. Sonstiges, manuell vervielfältigtes Material:

– Patroziniumsfest Mariä Heimsuchung, Flyer, 2000.
– Missziós ének [Missionslied.] Sammelkuvert. Inc.: A missziónak szent
napjai jöttek [Angekommen sind die heilige Tage der Mission.]

– Missa de Angelis. Chorhefte. Hrsg.: Franjo Würtz, Subotica 1963.
– Sveti Tjedan – A Szent Hét [Die Karwoche]. Chorhefte. Hrsg.: Franjo
Würtz, Subotica 1963. (Abb. 11)
4. Kartonblätter (A5): Maschinenschriftliche Texte, Melodien handschriftlich. Zweiseitig. Incipits:

– Hoch steht der Golgotha / Wenn wir zu Dir uns wenden, Sopran und
–
–
–
–
–
–
–
–

Alt (S, A)
Kleiner Jesu! Längst erwartete Freude der Welt / O Jesu, jungfräulich
geboren, S, A
Selige Jungfrau Maria / – , Tenor und Bass (T, B)
Mächtige Göttlichkeit, Dich bete ich an / Tiefe der Göttlichkeit, T, B
Lumen ad revelationem gentium / –
Herz Jesu, für Dich / Süßer Jesu, für Dich lebe ich, S, A
Herz Jesu, für Dich / Süßer Jesu, für Dich lebe ich, T, B
Großer vertriebener König der Welt / –, S, A
Große Göttlichkeit, Dich bete ich an! / Tiefe der Göttlichkeit, Süße der
Seelen, S, A
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– Mit eifrigen Herzen feiern wie die Qualen unseres Erlösers / Unsere
–
–
–
–

Herzen und Augen lassen Tränen fallen, S, A
Oh, Gottes endloses Erbarmen / Blicke auf den Himmel nach oben, T, B
Wir stehen in Deiner Wohnung / –, S, A
Vivat ergo semper prosper, T, B
Vivat ergo semper prosper, S, A

Ausstellungsmaterial aus dem Familiennachlass
von Réka Miklós

– „A székelyudvarhelyi ref. tanítónő képző intézet 1932–1933 tanévben

–
–
–
–

–

végzett növendékei.” Absolventinnen der Reformierten Kantorenlehrerschule aus Odorhellen aus dem Jahr 1932–1933. Eingerahmtes
Originaltableau vom Fotographen István Kováts. Querformat. H: 21,5
cm, B: 30 cm. (Abb. 12)
Abschlussdiplom des Lehrers Miklós Kelemen aus 1914. (Abb. 13)
Református egyházi énekeskönyv [Gesangbuch der Reformierten Kirche].
Für den Gebrauch des Siebenbürgischen Kirchendistriktes, Cluj – Kolozsvár 1923.
Maria, sei meine Mutter! Gebetbuch für Frauen. Hrsg.: Dr. P. Fortunát
Boros OFM, Cluj 1936. (Abb. 14)
Reformiertes Gesangbuch [Für allgemeine Gottesdienste angeordnetes
Gesangbuch, welches außer den Psalmen Davids noch einige ausgewählte und dem helvetischen Glaubensbekenntnis folgende Gesänge
und Gebete beinhaltet, die von den vier Superintendentia genehmigt
wurden], Budapest 1886.
Hallelujah! Ökumenische Liedersammlung. Herausgegeben von der
Bethaniaverein, Budapest – Kassel 1922. (Abb. 15)
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SUMMARIES
Franz Metz: New Borders, Old Songs? The Effects of the First World War
on the Church Music of the Danube Swabians. Case Study Bačka

After the First World War, due to the formation of new national states,
the organizational structures of the churches of South East Europe
also changed. These changes are reflected in the Catholic hymns of the
Danube Swabians, too. Although new German hymnals have been printed
in many dioceses, in most village churches the singing from old cantor
books continued. In Bačka the old musical traditions, which originated
here in the early 19th century, could be continued. Filipova was such a
place, home of many prominent cantor teachers of the Danube Swabians.
Due to his pedagogical and church musical practice in Novi Sad, and his
connections with the Regensburg music school, Jakob Leh attracted the
attention to the church music in Bačka. Reports on performances of the
Roman-Catholic church choir in Novi Sad were published regularly in
the music magazine Musica Sacra in Regensburg. Paul Leh, Ernő Lányi,
Anton Keller, Anton Bäcker and Franz Dickmann are further names of
prominent cantors in Bačka at that time. Despite the new demarcations
after the First World War, the contact between the different areas inhabited by Danube Swabians did not stop. In the years after the First World
War, the church music practice of the Danube Swabians in Bačka and in
Banat reached its peak. This is proven, besides other documents, by the
numerous cantor and organ books of that time.
Franz Karl Prassl: Hymnology as Subject of Training for Church

Musicians in Today’s Austria according to the Traditional Background of
the Last 250 Years
Hymnology is an obligatory subject within the studies of church music
(Catholic and Protestant) at different levels of formation in Austria.
Learning hymns has a long tradition since medieval times. Manuscripts
from the 12th century show that choirboys had to learn and to sing ver-
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nacular hymns, too. A main task of schools, headmasters and children
was to serve in the sung liturgy. During the time of reformation, schools
were hotspots for transmitting hymns. In 1725, the „Messlied” of the
Austro-Hungarian Empire was introduced in Vienna in the St. Anna
School of the Jesuit fathers, and printed in the „catechetic library“.
Students of the teacher-training colleges had to learn church music as a
main part of their future job. This was done privately, but became an integral
part of their job. In the 19th century the musical societies (“Musikvereine“)
and private initiatives served for teaching the hymns. Establishing schools
for church music started with the Cecilian movement. In the 20th century,
academic church music formation started in three Austrian music academies, which today are universities of music. The Austrian authorities for
Catholic church music affairs established common standards for church
music teaching and exams for all the dioceses in 1977. These are organized at three levels: the basic formation (C-exam), the higher education
(B-exam) and the academic studies (A-exam, Bachelor and Master Degree
only at the universities) for church music. C- and B-studies are offered at 4
conservatories (Vienna, Graz, Linz, St. Pölten), academic studies in Vienna
and Graz. As a practical example, this study quotes the curriculum of the
Linz conservatory.
Matej Podstenšek: Hymns Accompanied by the Organ. On the Signifi-

cance of Slovene Hymn Sources from the 19th Century for Organ Accompaniment of Congregational Singing and Education of Organists
Congregational singing with organ accompaniment can still be considered the norm in the Slovene Catholic Church today. While there
is evidence of pipe organs on the territory of present Slovenia already
in the Late Medieval Period, and the oldest still preserved instruments
date back to the 17th century, reports concerning organ accompaniment
of hymns, as well as Slovene organ hymnbooks, are much more recent.
A newly completed bibliography of Slovene printed hymn sources from
the 19th century allows us to take a closer look at the organ accompaniment of Slovene hymns. It is in-teresting to remark that individual hymn
sources also served as important tools in the education of organists. The
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paper tries to draw a connection between Slovene hymns, their sources,
and the organ accompaniment of hymn singing on the territory inhabited
by Slovene population in the 19th century.
Timea Benkő: The Reformed University of Pedagogy and Church Music
in Târgu Mureș, Romania. History, Development and Future

After the Second World War there wasn’t any higher educational institution for church music studies for the Protestants in Transylvania. Despite
the fact that Reformed, Lutheran and Unitarian ministers received their
formal education within one unified institution, taking a similar path in
the training of church musicians seemed to have been thwarted.
It was only after 1989 that a University of Pedagogy and Church Music
was established in Târgu Mureș, where church musicians were trained
according to the traditional double proficiency model of the field. This
meant that graduates of the university were also trained to be active primary school teachers in their home congregations. However lead by the
Reformed Church, the university provided training to church musicians
from several denominations: Reformed, Lutheran, Unitarian, and even
Roman Catholic. How was the university organized? Which conceptual
basis led the establishment of the course plans, and how did this contribute
to reaching the key goals of the university? What was the relationship between theory and practice within the curriculum? After 28 years, one may
also ask about the number of graduates who became established church
musicians, and their rate compared to the total number of students. The
current study aims to answer these questions, and to provide an orderly
presentation of the church music training at the university in Târgu Mureș.
Last but not least, the study aims to raise questions pertinent to the future
of the university.
Tamás Bódiss: New Hymnal of the Reformed Church in Hungary

In 2018, the 70th anniversary of the hymnal of the Reformed Church
in Hungary was celebrated. It had been published three years after the
Second World War, and it embodied important principles for the future
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hymnals edited in times of persecution: the conserving of the treasures
of the past, and the revival of old, forgotten values.
However a model in its genre, the hymnal needs to be renewed. About 80
% of the chants will be kept, and new material will be added. The new hymnal will have a new structure and a new numbering. The editing of the new
hymnal is closely connected to a liturgical renewal which is unfolding. The
work of editing raises questions connected to the revision of melodies and
texts, the stylistic and genre-specific extension of the current hymn collection, the modern printing technology. The study reports on these questions.
Otília Valéria Orosz: Church Music Education and Precentor Practice

in Partium in the Period between the Two World Wars
Until 1918 the congregations of the Reformed Church District of Királyhágómellék (Partium) belonged to the Reformed Church District of
Tiszántúl, with its centre in Debrecen. In this region, the Hungarian
schools showed the influence of the sixteenth century Humanism and
Reformation. During the nineteenth century, in the curriculum of the
Reformed schools, music was confined to learning of elementary singing
skills and of daily worship and Sunday worship hymns. Prohibition of
using musical instruments and part-singing caused the decline of worship music.
By establishing training-schools, the training of cantors was lifted to a
higher level. Until the end of the First World War, not only in denominational schools but also in the public training-schools, a regular and highquality music education was provided. It is difficult to separate the cantor
service and qualification in the Partium region from the church music life
of Debrecen (Tiszántúl) or Cluj (Transylvania) church districts.
The historical change (the First World War) brought along changes in
the church organization, cantor qualification, and cantor service, too. The
cantor teachers of the Reformed Church District of Partium obtained their
qualifications at the training-schools of Debrecen and Aiud. The study
presents aspects of the service, the difficulties, and the vacation of cantor
teachers as educators in the period between the two world wars.
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Ágnes Watzatka: Plainchant, Folksong, and Vernacular Hymn –
The Problems of the Hungarian Catholic Hymn in the 21st Century

Hungary is the homeland of Bartók and Kodály, two pioneers of ethnomusicology and prominent composers who integrated folk music in the
musical language of the 20th century.
Following the footsteps of Bartók and Kodály, ethnographers collecting
folksongs found peasants beautifully singing Gregorian chants and vernacular hymns by heart. In the Budapest Institute for Musicology, a “Department
for the History of Melody in Hungary” was established, where the same
specialists worked with plainchant, vernacular hymns, and folksongs. Some
of these specialists became the co-authors of a new Hungarian Catholic
hymnal, Éneklő Egyház (1985), which contains besides the hymns of the
17–20th century, vernacular hymns from the 16th century preserved in folk
tradition, and plainchant melodies with vernacular texts.
The new hymnal coexists with the older hymnal, Szent vagy, Uram! /
Hozsanna (1930, new and augmented edition 1972), edited by the Hungarian Cecilian Association. Our study presents the two hymnals, their
history and background, and the special situation which makes an outdated
hymnal survive and hinder the general acceptance of a newer hymnal of
especially high value.
Zoltán Borbély: Church Music Education in Voivodina in the 20th

Century
Systematic church music education in Voivodina is documented since
1777, when Empress Maria Theresia introduced the new educational
system, Ratio Educationis, applied on the whole territory of the Habsburg
Monarchy. With the new political and social changes of the 20th century,
not only the Monarchy was dissolved, but the church music education
suffered transformations as well.
This study presents the development of the Roman Catholic church
music education in Voivodina. It tries to establish the main factors which
caused the decadence of the church music during the 20th century, and it
presents the most recent developments in this field.
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As an alternative form for studying church music, a school for cantors
was established in 2014 within the Cor Jesu Foundation in Senta. Connected to this new start, new models for accompaniments of Hungarian
choral music are presented.
Zuzana Zahradníková – Rastislav Adamko: The Problem of the

Training of Church Musicians in Slovakia after 1989
With the change of the political situation in 1989, studying church music
became possible again in Slovakia after a break of 40 years. Gradually it
was reintroduced in the different types of art schools: elementary music
schools, conservatories, academies of arts, and universities. In spite of this
rebirth, the quality of church music in Slovakia is still very low, and in
many cases outright amateurish. This is due to certain phenomena present
in the society: the crisis of university art studies, the secularization and
faith crisis, the lack of appropriate jobs for the graduates, and finally, the
disinterest of the Church in having well-trained musicians. Although a
good system of church music education was created, this did not meet
with the creation of appropriate and attractive jobs of music directors
at the cathedrals and parish churches. This situation threatens the well
established church music education system, which cannot be maintained
in the lack of a sufficient number of students.
Gloria Braunsteiner: Positive Impulses on Church Music Education

in Slovakia
The communist regime did not officially allow church music education.
Most cantors playing the organ in liturgy were pianists. After the change
of the political regime several institutions for educating church musicians
have been founded. As the financial question of this in fact “non-existing”
profession remained unsolved, nowadays these institutions have a very
small number of students. For this reason it is very important to offer
them not only a good musical education but also a theological foundation
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and background of the vocal and organ compositions they are studying
in order to help them to understand a strong meaning of their church
music activity. Especially Gregorian chant, but also other subjects of their
studies as e.g. Liturgical Sciences can fulfill this important task.
Gábor Barna: Cantors and Their Hymn Books in the South of the Great

Hungarian Plain in the 19th Century: the Mezey Cantors
In teacher training schools established in the first half of the 19th century,
students were prepared to take over the tasks of a cantor, too. Cantors
were also trained in secondary schools, or by experienced cantors who
employed the students as assistants. Cantors’ knowledge was often transmitted in families of cantors.
A good example is the family Mezey. Members of the Mezey family
were working in many cities of the Lowland (e.g. archbishopric cathedral
Kalocsa, churches of Óbecse, Kunszentmárton, Makó, Szentes, Kiszombor
etc.). Several members of the family collected the hymns of the communities where they served, and published them in collections to which they
added their own compositions, too.
Thus, while serving the needs of the new religious movements and of
their own professional ambitions, they preserved the local repertoire of
hymns. Several handwritten hymn books of the Mezey cantors are preserved
to our days. These are presented in this short study especially from the point
of view of use and utility, as true evidences of local religious practices in the
investigated period: the turn of the 19th and 20th century.
Réka Miklós: Hymnology Collections in Bačka. To the Conference

Exhibition
The hymnological exhibition of the conference tries to be a modest insight in the diversity of the 19–20th century religious music life, including
repertoire, performance, and social activity in the light of the hymn collections from Voivodina and Transylvania, today in Serbia and Romania.
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The hymnological sources of the Bačka Topola parish church and of the
Sacred Heart of Jesus parish church in Senta are handwritten and printed
hymn-books, choir sheets, and other documents from cantors working in
this region during the 19–20th century. Many of these cantors were not
locals but musicians who came from other regions of the Monarchy. The
exhibition presents facets of their liturgical, cultural, social, pedagogical
activities.
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main field of his interest is ethnology/anthropology of religion, especially
pilgrimages, cult of saints, cantors and their role in the mediation of musical heritage, vernacular religious practice. He is the editor of the book
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research is hymnology, thus he is one of the leading editors of the new
hymnal.
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musical works by Southeastern European composers (Weidt, Novacek,
Limmer, Wusching, Brukenthal, Maschek, Magenbauer, Schwach, and
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