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A vallásos énekköltészet történeti rétegei 
(vázlat) 

 
Szemléltetés: 

Siratóének 

- Halottsiratás Szitásban (FS 31: 07–21) 

- Magyarszováti halottsiratás – Rabja vagyok az életnek (FV 27/3: 36.40−42.00) 

 

Középkori nemzeti nyelvű költészet (rítusköltészet, énekelt archaikus ima) 

- Pers M., Szabófalva, „Sengitének mennyországba...” Gyöngyökkel... FV 05: 27.25−38.10. és 37.10−38.20. 

 

Himnuszok, himnuszfordítások 

- Ó, Szent István, dicsirtessél... − László Erzsébet, Pusztina (FD 10: 32.30−37.00)  

 

Latin gregorián 

- Nagypataki mise, Szendrei Janka 1968-as felvételei (Dobszay L.) (HV. 24 vagy 14+: 5–7.) 

- Andor János bogdánfalvi búcsúvezető: Kyrie (DobL. 11. – idézni: 10. old.!) 

 

Magyar gregorián 

- László Erzsébet, Pusztina, gregorián Miatyánk. Gyöngyökkel... (FV 05: 25.00−27.28) 

- Népballadák gregorián jellegű dallammal (DobL. 20., 21.) 

 

 

Felhasznált források: 

A. Hangzóanyag (CD, VHS)  

DobL = Dobszay László (szerk.): Gregorián énekek és balladák a csángóknál. A Kallós Archívum és 

az MTA Zenetudományi Intézet Archívumának anyagából. Budapest, Hungaroton Classic Ltd. 1997. (CD-

kiadvány) 

 GyV = A Gyöngyökkel gyökereztél film nyersanyaga. 1998. (31 VHS-kazetta)  

 Gy = Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus népi imádságok. Dunatáj Alapítvány filmje, 1998. 

Rendező, operatőr: Mohi Sándor (VHS) 

 JákT = Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít. Győr, 2004. (CD-kiadvány) 

 HI-KR = Harangozó Imre–Kővári Réka: Etelközi fohászok. Válogatás a moldvai magyarság vallásos 

népköltészetének kincstárából. Újkígyós, Ipolyi Arnold Népfőiskola, 2005. (CD-melléklet) 

 Honnv = Honn vagysz-e, honn vagysz-e? Moldvai csángó magyar énekek és hangszeres dallamok. 

Összeállította Kerényi Róbert. Budapest, Etnofon Records, 1999. (CD-kiadvány) 

 MdBk = Moldva és Bukovina népzenéje. I–IV. Szerk. Domokos Mária és Németh István. Budapest, 

2004. (CD-kiadvány) 

 MN = A magyarság népzenéje. I–X. Eredeti népzenei felvételek a MTA Zenetudományi Intézete és a 

Néprajzi Múzeum hangarchívumából. Budapest, é. n. (CD-kiadvány) 

 NyI1 = Moldvai szentes énekek. Budapest, Fonó records, 1999. (CD-kiadvány) 

 NyI2 = Nyisztor Ilonka: Moldvai csángó karácsonyi énekek. Budapest. Etnofon Records. 2003. (CD-

kiadvány) 

 P1 = Nincs Pusztina békerítve. Ünnepek és hétköznapok Moldvában. László Józsefné Kis Erzsébet és 

László Istvánné Laczkó Katalin énekesektől. I–II. Budapest, Etnofon (CD-kiadvány) 

 P2 = Pusztinai gyűjtés. I–IV. László Józsefné Kis Erzsébet és László Istvánné Laczkó Katalin 

énekesektől. Budapest, 2004. (CD-nyersanyag) 

 TV = Tánczos Vilmos VHS felvételei 

 UrIr = Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Kallós Archívum. h. n., 

é. n. (CD-kiadvány) 

 

 B. Nyomtatásban 

CC = Kájoni János: Cantionale Catholicum. Csíksomlyó, 1676 (2. kiad. 1719; 3. kiad. 1805.) 

 CsD = Seres András–Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988. Budapest, é. n. 

[1991] 

DPP = Domokos Pál Péter: „...édes Hazámnak akartam szolgálni...” Kájoni János: Cantionale 

Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Budapest, Szent István Társulat, 1979. 

 HI1 = Harangozó Imre: „Krisztusz háze arangyosz...” Archaikus imák, ráolvasások, kántálók a gyimesi 

és moldvai magyarok hagyományából. Újkígyós, Ipolyi Arnold Népfőiskola, 1998. 
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 HI-KR = Harangozó Imre–Kővári Réka: Etelközi fohászok. Válogatás a moldvai magyarság vallásos 

népköltészetének kincstárából. Újkígyós, Ipolyi Arnold Népfőiskola, 2005. 

JT = Csángókról, igaz tudósítások. Budapest, Való Világ Alapítvány, 2002. 

PF = Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc 

Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte Pozsony Ferenc. Kolozsvár, 1994. 

SzJ = Szegő Júlia: Ismeretlen moldvai nótafák. Vál. és szerk.: Tari Lujza. Budapest, 1988. 

 SzI = Szenik Ilona: Erdélyi és moldvai magyar siratók, siratóparódiák és halottas énekek. Bukarest–

Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 1996. 

 

 

I. Hordozó közeg: írásbeliség és oralitás 

 - Írni-olvasni tudást feltételez. – A moldvai „deákok” mindenekelőtt Kájoni 

énekeskönyvét használják, utódaik a szentemberek és szentasszonyok rendszerint kéziratos 

énekesfüzeteket használtak. A Cantionale Catholicum 1805-ös, 3. kiadása széles körben 

elterjedt volt Moldvában.  

- Bizonyos műfajok előfordulnak teljesen orális formában is, a 

szájhagyományozódásnak is vannak esetei (pl. siratóének, a téli napforduló rítusénekei, 

énekelt archaikus imák, a középkori himnuszköltészet bizonyos darabjai stb.) 

 

II. A vallásos énekköltészet történeti rétegződése 

1. Honfoglaláskori réteg: a siratóének 

 A műfaj jellemzői, funkció, a szövegek tartalma: 

- Előadásmód: recitált, zenei próza  

- Funkció: a lélek útjának könnyítése – szólni a halottat befogadó mitikus 

ősökhöz  

- Alkalomhoz kötött, rögtönzött. – Női hozzátartozók feladata.   

- A siratás alkalmai és tabui. A jelképes siratás. A méltatlan siratás. 

- Siratóparódiák (pl. dramatikus játékokban) 

- Funkcióváltás: menyasszonysirató, katonasirató, állatok siratása stb. 

- A siratószövegek tartalmi elemei: megszólítás, jajgatás, a halál 

kegyetlensége, váratlansága, a hátramaradottak árvasága, a halott jellemzése, 

dicsérése (hősepikai elem!), a halott keresése, a túlvilági találkozás reménye, 

üzenetküldés, búcsúzás és köszönetmondás stb. 
 

2. A középkori nemzeti nyelvű szakrális közköltészetből kisarjadt műfajok 

 - Létezett egy középkori nemzeti nyelvű szakrális közköltészet (Erdélyi 

Zsuzsanna), ami különböző folklórműfajokban élt tovább. Mivel közös gyökerekkel 

rendelkező szöveghagyományról van szó, nehéz megvonni a műfaji határokat (pl. a téli 

napforduló köszöntőénekei és egyéb rítusénekek, archaikus népi ima stb.)   

 

3. Gregorián dallamok  

 A) Latin nyelvű egyházi gregorián 

- A hagyomány forrása: az egész faluközösség hajnali templomi szertartásokon vett 

részt, ahol naponta gregorián ordináriumot énekeltek (de Beata mise, De Angelis mise, 

a proprium egyes tételei).   

- A csángó gregorián éneklési gyakorlat eredete nem tisztázható egyértelmű 

világossággal. Már Marcus Bandinus 1646-ban azt tapasztalta, hogy a moldvai 

magyarok az ordináriumot anyanyelven éneklik. „Minthogy ez a huszitizmus veszélyét 

erősítette, igyekeztek a latin nyelvű énekléssel ezt kiszorítani. S mivel kiépített 

egyházszervezet vidéken nem volt, a latin nyelvű liturgia nem támaszkodhatott papi 

testületekre, valamilyen formában a népet is be kellett vonni. Minthogy a csángó 

katolicizmus jellegét a ferencesek határozták meg, feltehetjük, hogy nem a középkori 
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magyar gregoriánum vert itt gyökeret, hanem a ferences változatok. A ferences 

befolyást erősítette Kájoni énekeskönyve is, amely maga is jó pár latin gregorián ének 

szövegét közli. Ugyanakkor ez a »ferences« változat (szemben a középkori magyarral) 

közel áll ahhoz, amit a 20. századi könyvek tartalmaznak. A csángó énekesek 

elmondták, hogy papjaik rendszeresen gyakoroltatták velük a latin énekeket. Ma már 

lehetetlen ennek következtében megállapítani, hogy abból, amit a népzenegyűjtő talált, 

mi megy vissza akár a 17. századig, s mi egy viszonylag újabb tanítás eredménye. 

Mindenesetre a latin éneklés megalapítása az énekesek emlékezetét meghaladó időben 

történt.” (Dobszay L. 1997. 8–9.) 

-  Az egyházi gregorián Moldvában folklorizálódott, sajátos éneklési gyakorlat 

alakult ki: „Akárhogy is, az, ami kialakult, a népi asszimiláció világos jeleit mutatja. [...] 

a gregorián dallamokat a maguk ornamentális hagyományai szerint értelmezték, olyan 

ritmikai képletekkel látták el, (ilyen például a fráziskezdő, hosszú, megtámasztó hang), 

melyek számukra értelmesen felfogható formai és dallami tagolódást eredményeztek. A 

dallam megjegyezhetetlen kacskaringózásába rendet vitt az, hogy egyes főhangokhoz 

csoportosítottak motívumokat. [...] Tanulságos látni, hogy amikor a felvételeken – az 

egyébként kitűnő – parasztkántorok és a közösség éneke »szétmegy«, mindig a 

közösség jár előbb, s ügyesen összefogja a dallamfrázist. [...] Ilyen előadásmódot nem 

lehet betanítani, beidomítani, nem lehet kitalálni. Egy ilyen csakis egy jó 

énekhagyományokkal bíró közösség tartós, mint láttuk, mindennapi gyakorlatában 

születhet meg. És ha kipusztul, többé helyreállíthatatlan.” (Dobszay L. 1997. 9.) 

- A II. Vatikáni Zsinat reformja, a latin nyelvű misézés megszűnése (1972): a 

gregorián éneklési gyakorlat kiesik a liturgiából. „...akármilyen szomorú, ez az 

emlékezet most már néhány éven belül véglegesen ki fog hullani. Európa végleg 

elveszít valamit, ami visszahozhatatlanul nagyszerű.” (Dobszay László, 1997)  

 

B) Magyar nyelvű gregorián  

- A latin nyelvű dallamok variánsai pontosan követik az eredeti „mintát”, a magyar 

nyelvű gregorián dallamok esetében ellenben már nagyobb a folklorizáció mértéke, a 

dallam átalakításának különböző módozatai lehetségesek. Például: „Született világ 

Megváltója...” (tropizált Kyrie) 

- A gregorián dallamra énekelt balladák (!) éneklése vallásos jellegű (vö. 

guzsalyasokban is énekelték őket – pl. Bogdánfalvában), az előadás kontemplatív 

légkörben történik (erre utalnak az ismétlések, a részletező jelleg, általában a 

szövegduplázással prolongált előadás). → Egyes, vallásos ihletésű balladák előadása 

nem áll messze a gregorián dallamvilágától. „A hallgatónak módja lesz összevetni a 

gregoriánban hallott előadói kvalitásokat a világi népdaléval, a ritmikai finomság, a 

díszítési technika, a hangképzés, de főként a mindent átható belső fegyelem, figyelem, 

»eleven mozdulatlanság« hatását két különféle funkciójú zene előadásában 

tanulmányozni. Ez az »eleven mozdulatlanság« a balladának is szakrális légkört ad. Így 

a kétféle zene között kisebb a különbség, mint első pillantásra vélnénk.” (Dobszay L. 

11.)     

 

4. Középkori eredetű vallásos himnuszok 

A) Nemzeti nyelvű himnuszhagyomány 

 

B) Latin himnuszfordítások 

 

Kájoni János énekeskönyve (Cantionale Catholicum.Csíksomlyó, 1676, 1719, 1805) 
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5. Ismeretlen, archaikus réteg  
A fényes nap immár elnyugodott... 

Lehullott a Jézus vére...  

Dicsértessék szent keresztfa...  

 

6. A XIX. század magyar énekeskönyveiből származó énekek  

 Szívem első gondolattya... 

 

7. Újabb, XX. századi magyar énekek (pl. csíksomlyói énekek) 

 


