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Nagykörös  

Öreg graduál és zenepedagógia 

Das Große Gradual und die Musikpädagogik. Zusammenfassung 

Der Inhalt der alten kirchlichen Inventare doku-
mentiert eine Anordnung der liturgischen Ausstattung 
im Kirchenraum, die bis heute die besondere Bedeu-
tung des Gesangs für die damalige Kirche bezeugt: 
Von der Gruppe der Schüler umringt, stand der Leiter 
der liturgischen Musik und des Gemeindegesangs in 
der Mitte des liturgischen Raumes. Auf zahlreichen 
Gemälden und Zeichnungen gibt es Darstellungen, auf 
denen singende Kinder im Zentrum des liturgischen 
Geschehens in der Mitte der Gemeinde stehen. Was 
und wie sie gesungen haben, darüber bietet uns das 
Große Gradual zuverlässige Angaben. Im Vorwort des 
Graduals spricht auch der Verfasser, der Bischof Geleji, 
über die Bedeutung des Singens in der Gemeinde; dar-
aus geht deutlich hervor, dass diese Ausgabe auch mit 
einer pädagogischen Absicht verbunden war. 

Das damalige Schulwesen hatte die Schule der Kir-
che zugeordnet; so vollzog sich das Kenenlernen der Musik primär in der Kirche in Form von Li-
turgie und innerhalb der Vorbereitung des Kinderchores für den kirchenmusikalischen Dienst im 
Gottesdienst. Neben dem gelesenen und verkündeten Wort war damals auch dessen gesungene 
Form noch selbstverständlich und anerkannt. Die Schüler haben die Liturgie täglich gesungen 
und dafür regelmäßig musikalische Sätze eingeübt. Diese Praxis hatte zu dem erstaunlichen Er-
folg geführt, dass die Schüler musikalische Fertigkeiten und Fähigkeiten, insbesondere ein besse-
res Gehör, erworben hatten, als wir heute mit unseren modernen Methoden erzielen können. 

Die heute wieder von vielen ersehnte Zusammenarbeit der Schule mit der Kirche wäre an-
hand der ehemaligen kirchenmusikalischen Praxis durchführbar. Die Interpretation und Wieder-
einführung der Sätze des Großen Graduals oder ähnlicher Quellen ist eine einzigartige Möglichkeit, 
die besonders im kirchlichen Schulwesen so natürlich sein sollte, wie die Pflege der Mutterspra-
che oder die Kenntnis der Literatur. Aber sowohl die Muttersprache als auch die Kenntnisse in 
Literatur hat man nicht in der Stille, stumm mit der Erlernung der Buchstaben oder des Lesens 
erworben. Genauso sollte man auch die mehrhundertjährigen Noten des Graduals mit Klang er-
lernen und als immer wieder erlebbare, auch die liturgische Erneuerung bewirkende Musik im 
gottesdienstlichen Leben der Kirche wieder einführen. Das ist die beste und wirkungsvollste Me-
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thode des Erlernens unserer reformierten „musikalischen Muttersprache“. Denn das Große Gra-
dual ist eine reine Quelle wie das Volkslied und sein Text ist heilig - so wie der der Heiligen 
Schrift, woraus er entlehnt wurde. Die Melodien des Großen Graduals sollten deshalb dieselbe Rol-
le in dem musikalischen Leben der Kirche spielen, wie im Musikunterricht der weltlichen Schulen 
unserer Zeit die Methoden von Kodály und Bartók haben. 

Schlüsselwörter: Das Große Gradual, Musikpädagogik, Bischof István Geleji Katona, Kinderchor, 
kirchenmusikalischer Dienst im Gottesdienst. 

 

z Öreg graduál korában készült templomi leltárakból tudjuk, hogy a berende-
zések olyan térbeli elhelyezést mutattak, melyek mai napig az egyházi éneklés 

egykori liturgiai fontosságát jelzik: a liturgikus tér központi részén állt az ének vezeté-
sével megbízott felelős személy, iskolás gyerekek között. Egy 1693-as sepsiárkosi adat 
szerint 

„[…]cserfa lábakon festékesen épült kettős chórus egyikében lévén a pulpitus, 
holott az éneklő mesterek a tanuló gyermekekkel együtt szoktak ülni.”1  

Ugyan későbbi, de pontosabb helyzetleírást ad egy 18. sz-i feljegyzés:  

„A prédikállószék előtt […] tarkásan festett pulpitus […] ezen pulpitus körül az 
éneklő mester és gyerekek hellye különös rekesztésben, e megett a miniszterek 
borulószéki […]”2  

Íme a hirdetett és énekelt Ige egységének természetes kifejeződése egy egyszerű lel-
társzövegben. Számos korabeli képzőművészeti alkotás ábrázolja ugyanezt: éneklő 
gyerekek a templomi gyülekezet körében, a liturgia történéseinek, folyamatának helyén. 
A fejlődés, a haladás akkor válik hitelessé, ha mer a múltból táplálkozni. Mai törekvé-
sek összevisszaságában követendőnek és szinte modernnek érezhetjük e több évszá-
zados szövegek megfogalmazott tanácsait, liturgiai, templom-építészeti és nem utolsó-
sorban pedagógiai vonatkozásaikban egyaránt. 

Arról pedig, hogy mit és miként énekeltek egykor, maga az Öreg graduál és annak az 
egyházi év szerint rendezett csaknem 800 tétele tanúskodik. Már címlapján olvasható a 
fontosabb műfajok megjelölése:  

„[…] ékes rhytmusú hymnusokkal, próphétai lélektől szereztetett szent Soltárok-
kal, örvendetes nótájú Prosakkal, és több sok nemű, született nyelvünkre fordit-
tatott lelki Ditséretekkel és esztendőtszakai templumbéli kegyes Caeremoniákkal 
tökélletesen meg töltetett öreg GRADVAL”.  

Előszavában a szerző-szerkesztő, Geleji püspök kitér az éneklés fontosságára, így 
egyértelművé válik, hogy e kiadvány pedagógiai céllal is készülhetett. Ilyen vonatko-
zásban is van mit tanulnunk elődeinktől. A püspök igen szükségesnek és fontosnak 
tartja a közös éneklést:  

„[…] az Gyülekezetben szabad, sőt szükséges is légyen, még az asszony népek-
nek és leányzóknak is énekelniek. Mert nem arról kell az Sz. Pálnak ama tilalmát 
érteni: »Az asszonyi állatok, az Gyülekezetekben hallgassanak, mert nem enged-

                                                      
1 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion, Bukarest 1977, 220. 
2 Püspöki vizsgálati jegyzőkönyv Bölön, 1789. Kelemen Lajos: i. m. 216. és 269. 
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tetett meg nékiek, hogy ott szóllyanak«, 1. Cor.14. 34. hanem tsak a prédi-
kállásról. Felette ditséretes és szép szokás tehát az jól rendeltetett ecclésiákban, 
főképpen az Keresztyén Német, Frantzuz, Anglus, Belga nemzettségek között, 
hogy öszveséggel, mindnyájjan, kitsintől fogván nagyig, gyönyörüséges egygyező 
zengéssel mind egy tactuson énekelnek a szent Gyülekezetben, mellyel némü-
némüképpen az egekben megditsőült és immár győzedelme után triumphaló 
Ecclésiának állapattyát ábrázolják az mellyben is az boldogok, az Istennek 
közönségessen mind valamenyin vagynak, énekelnek. Bár mi is ezt tselekednők 
az mi Gyülekezetinkben, az minthogy tselekeszszük is részszerint.”3 

Erélyesen szorgalmazza ezért a kántoroknak és az iskolák diákjainak művelését, hogy 
az éneket vezetni tudják:  

„Az mi Deákinknak penig, ha többet nem is, de annyit szükségesképpen kéván-
taték az Musikához érteniek, hogy az kotánból vagy clavisokból, az lineákhoz 
képest ottan megtudhatnák magoktól is akármelly Psalmusnak, Prosának, Anti-
phonának és egyéb ceremoniáknak notájukat, hogy igy az mondásban mind egy 
huron pendülne az szavok, s ne huznák vonnák, ide s tova, az mint szokták.” 

 A többszólamú templomi éneklést így ítéli meg:  

„Az szájjal vagy szóval való ditsőitésnek is két nemei vagynak, mert az vagy Fi-
gurás, avagy penig Simplex. Az Figurás éneki tisztelet az mikor az éneklők, nem 
mind tsak azon egy tonuson és tenoron viselik szavokot, hanem mind más más 
különbözőn, legalább hat félén im ez Syllabák szerint: Ut, re, mi, fa, szo, la, az 
mellyet köz néven az vékonyabb és fentebb járó tonustól Discantnak neveztek. 
Ezt én magában nem otsárlom, mert igen szép és mesterséges, bölts találmány, 
az hét Deáki Arsok között egygyik, de az templumokhoz és az Isten szolgálat-
hoz szintén olyan illetlennek és haszontalannak állitom és állatom lenni, mint az 
szerszámos musicát, vagy orgonázást.”  

Íme a szigorú ítélet, melyben – mai szóhasználattal élve – a szolfézs viszont mint 
igen szép és bölcs találmány jelenik meg. 

A korabeli iskolarendszer a templom mellé rendelte az oktatást, így a zenével való 
ismerkedés is elsősorban a liturgiában és az arra való előkészületek alkalmával történt. 
Az olvasott és hirdetett Ige mellett annak énekelt formája is természetes és elfogadott 
volt. A liturgia naponkénti megtapasztalása és megélése, a szükséges zenei betétek illő 
megtanulása, rendszeres megszólaltatása olyan hallás kialakításához, készségek és ké-
pességek elsajátításához, biztos zenei alapok lefektetéséhez vezetett, melyhez hasonlót 
vagy annál jobbat a mai modern – vagy annak mondott – irányzatok sem voltak képe-
sek kialakítani, túlszárnyalni. Ebben a folyamatban válik egyértelművé a közmondás 
évszázados igazsága: „a gyakorlat teszi a mestert” – ma is, ahogy egykor tette. 

A mai zenepedagógiai értekezések sorra kiemelik a fokozatosság elvét és annak 
szükségességét. A kisgyermekkor zenei nevelési anyagát a pentaton karakterű, kevés 
hangterjedelmű, egyszerű szövegű gyermekdalok, mondókák, népi gyermekjátékok ad-
ják. Forrai Katalin ezt írja:  

                                                      
3 Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz. Nagykőrösi Ek. Lvt. 
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„Ha a gyermek megszerzi az öt pillérhang intonálásának biztonságát, könnyen 
melléjük illeszti majd a félhangot, akár felülről akár alulról.”4 

Ezek szerint az egyszerű ötfokú antifóna dallamok, illetve variánsai alkalmasak lehet-
nek egy-egy Bibliából idézett mondat, azaz aranymondás megtanítására, rögzítésére. Lo-
gikus a következtetés, hogy a hitoktatás alkalmával sem feledkezhetünk meg az életkori 
sajátosságokról. Református kisdiákjaink zenei nevelése során tehát mindez fokozottan 
érvényes, ugyanakkor egyházi iskoláinkban más elvárások is vannak. Szöveg tekintetében 
annak fontosságát, érthetőségét és biblicitását kell szem előtt tartanunk és hangsúlyoz-
nunk. A gyakran fellelhető „átdolgozások”, izzadságszagú és tragikomikus, olykor „egy-
háziasított” tandalok helyett graduáljaink révén olyan – az idő által már kipróbált – zenei 
anyaghoz nyúlhatunk, amely egyrészt megfelel az egyházzene hármas követelményének, 
azaz szent, egyetemes és művészi, ugyanakkor viszont magyar és európai is egyben. A 
zenei ízlésformálás tehát jó úton haladhatna. Kodályt idézve: 

„[…] az egyszerű zsoltár és antifona dallamok rokonsága egy bizonyos fajta 
magyar daltípussal nyilvánvaló, és megengedi az egyszerre indulást párhuzamos 
úton.”5  

A szöveg és dallam egysége szintén alapvető követelmény kellene legyen.  

„Éveken keresztül problémát jelentett a pedagógusok és tankönyvírók számára, 
hogy számos témakörben nincs megfelelő szövegű, kis hangterjedelmű gyer-
mekdalanyag.”6  

Némelyek a szövegek átköltésével próbáltak segíteni ezen, mely gyakorlatról Ko-
dály viszont szigorúan vélekedik:  

„[…] megengedhetőnek tartom azzal a feltétellel, hogy tehetséges ember írja, és 
költészet legyen ami létrejön.” 

 Egyházzenei oktatásunk, éppen az értékes előzmények okán, mentesülhetne a „min-
den áron újat írni”, vagy a „haladni kell a korral” hamis  kényszere alól. Az utóbbi idő-
ben gyakran találkozunk a bibliai „új tömlő – új bor” félreértelmezésével, vagy szándé-
kosan félremagyarázott megközelítésével. Jobb a régi! Ez is benne van a könyvek 
könyvében.7  

A templom és iskola összekapcsolása korszerű igények alapján, paradox módon 
éppen a történelmileg dokumentálható, egykori hiteles egyházzenei gyakorlat révén 
lenne megvalósítható. Az Öreg graduál és korabeli hasonló források írott zenei anyagá-
nak értelmezése és ilyen irányú alkalmazása – különösen egyházi oktatásunk számára – 
rendkívüli lehetőség, amelynek újrafelfedezése és hasznosítása olyan természetes kelle-
ne hogy legyen, akárcsak irodalmunk ismerete és anyanyelvünk ápolása. De amint ez 
utóbbi sem történhet csendben, pusztán a betűk megismerésével és a néma olvasás el-
sajátításával, a többszáz éves kottaképnek is élő hangzássá, ismételten újra megélhető 
zenévé, a liturgia megújulását segítő élő, csobogó vízzé kell válnia. Református zenei 
                                                      

4 Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest 1974, 27. 
5 Kodály Zoltán: Zene az óvodában. In: Bónis Ferenc (szerk.): Visszatekintés I. Zeneműkiadó, Buda-

pest 1974, 133. 
6 Forrai Katalin: i. m. 26. 
7 Lk 5,39: És senki, a ki ó bort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó. (Károli) Aki pedig 

óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja: Az óbor a jó. (Új fordítás) 
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anyanyelvük elsajátításának tehát ez a legjobb és leghatékonyabb eszköze: tiszta forrás, 
akár a népdal, és szent, akár a Biblia szövege. Az Öreg graduál dallamai – sok esetben 
maga az énekelt Biblia – több évszázad múltával tehát ugyanazt a célt szolgálhatják, 
mint Kodály és Bartók zenéje napjainkban.  

Ellenvéleményekkel is bőven találkozunk:  

„A reformáció nyilván nem egy csapásra változtatta meg az egyházi élet minden 
mozzanatát […] miként ugyanazt a templomot vették birtokba református ele-
ink, amelyre korábban misére jártak, és a freskók sem egyik napról a másikra 
tűntek el a falakról, úgy a dallamok is éltek tovább, noha új tartalmat hordoztak 
[…] Az éneklés protestáns arculata a teológiai viták kísérő jelenségeként rajzo-
lódott ki, ezt a fejlődési vonalat visszafelé átlépni legfejjebb kultúrtörténeti 
szempontból  tartom jónak, de nem liturgiai és főként nem hitoktatási szem-
pontból.”8  

Valóban? Az idézet számomra egy nemrégen olvasott dolgozatot juttat eszembe a 
bögözi református templom falképei, mint hitoktatási segédeszköz témakörben. Úgy 
vélem, jelenleg inkább a „freskók” kibontásának, restaurálásának és nem lemeszelésé-
nek, elfedésének idejét éljük – műemlékvédelmi és szellemi vonatkozásban egyaránt! 
Vagy ez is egy újabb kultúrharc része lenne egyházunkban? Az említett bögözi vonat-
kozású írás a református gyerekek értelmét jó irányba nyitogatta, igen helyesen. Egy-
házzenei öntudatunk ezek szerint még nem jutott el arra a szintre, mely a képi, építé-
szeti érték-őrzés területén – Istennek hála – már évtizedek óta megvalósult.  

Ma egy-egy falusi egyházgondnok – a gyülekezetének történeti értékeit magyarázva 
– büszkén és tudatosan vállalja azt, amit elődeink ránk hagyományoztak: a román stí-
lusú építészetet, a Szent László legenda falkép-sorát, vagy a kazettás mennyezet naivan 
népies alakjait, virágmintás ornamentikáját.  

Az is természetes, hogy az ócsai, somlyóújlaki vagy a bögözi középkori templo-
mokban rendszeresen református istentisztelet van, időnként (ha a protokoll is úgy kí-
vánja) akár a Gyulafehérvári Székesegyházban emlékezünk annak református idősza-
kára. Liturgiánk és annak zenei alkotóelemei viszont messze lemaradtak az értékköve-
tés tekintetében: generációk cseperednek fel ilyen irányú, későbbi személyiségüket 
meghatározó élmények és tapasztalatok nélkül. Ennek orvoslására ma az egyházi isko-
láknak van a leginkább esélyük, de a történelmi lehetőség elmulasztásáért is őket terhe-
li a felelősség.  

„Vegyük komolyan a gyermeket!”– figyelmeztet Kodály – mert „a gyermeknek a 
legjobb éppen [csak] elég jó”.9 Fontoljuk meg Kodály szavait, talán jó esélyünk lenne a 
jövőre nézve, hiszen az Öreg graduál is ilyen: a legjobb, éppen csak tanítani kellene!  

Táblázat 

A következő táblázat szemelvényeket tartalmaz az Öreg graduálban lévő liturgikus 
műfajokból, javaslatokat ad e tételek szolmizációs gyakorlására, természetesen relatív 
és nem abszolút megoldással. A hangkészletben félkövérrel jelzett hangok a dallam-
példa kezdőhangjának szolmizációs elnevezését adják, a zárójelben lévők pedig alsó 
                                                      

8  Az idézett dokumentumrészlet habilitált teológiai tanár írása. A mai protestáns egyházakban sajnos 
nem tekinthető elszigetelt magánvéleménynek.  

9 Kodály Zoltán: i. m. 111. 
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váltóhangot jelölnek. A táblázat végén az ÖG-ra vonatkozó oldalszámok és a Protes-
táns graduál10 kiadvány sorszámozásai segítenek eligazodni. 

 Hangkészlet Cím Műfaj ÖG PG 

1. 3 trichord 
do-re-mi   
fa-szo-la  

Gyógyíts meg minket  
Úristen 

responzórium 222a 70 

2. 
do-re-mi-fi-szo 
fa-szo-la-ti-do 

Könyörülj rajtunk  
Úr Isten 

antifona 1a 129 

3. la-ti-do-re-mi Ha Te meg nem tartasz  antifona 210a 141 

4. 

5 pentachord

(szo)-la-ti-do-re-mi 
E világnak fényessége  
(Veni redemptor gentium) 

himnusz 90a 97 

5. 
szo-la-ti-do-re-mi 
do-re-mi-fa-szo-la 

Irgalmazz nékünk Úr  
Isten (Kyrie puerorum) 

litánia 271a 84 

6. 
do-re-mi-fa-szo-la 
szo-la-ti-do-re-mi 

Bölcsek látván a csillagot vit-
tek Uruknak 

antifóna 450a 64 

7. (fa)-szo-la-ti-do-re-mi 
Jövel teremtő Szentlélek és 
híveiddel (Veni creator Spiritus)

himnusz 129a 117 

8. 

6 hexachord 

(szo)-la-ti-do-re-mi-fa Keresztyének örvendezzünk himnusz 83a 82 

9. 
do-re-mi-fa-szo-la-ti 
szo-la-ti-do-re-mi-fi 

Dicsőség és dicséret tenéked 
(Gloria, laus et honor) 

introitus 75a 74 

10. (ti)-do-re-mi-fa-szo-la-ti
Immár a nap felvirradván 
(Új világosság) 

himnusz 1a 13 

11. 

7 hétfokúság

do-re-mi-fa-szo-la-ti-do
A teremtő Atya Isten és 
megváltó Fiú Isten 

benedicamus  171a 17 

A táblázat dallampéldái11 

 

 
 

                                                      
10 Protestáns graduál, szemelvények a 16–17. századi protestáns graduálok anyagából. ReZeM Budapest 1996. 
11 A dallampéldák kottaképei előtt a PG sorszámai. 
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