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 A koDÁlyi PeDAgógiA egyHÁzzenei elŐzményei
tut

Dávid istván

két előadáshoz szeretnék kapcsolódni, melyek imént elhangzott gondolatisága 
mondandóm lényegét más szakma számára is közérthetővé teszi: ez tömören 
nem más, mint „az ősi újratapasztalása és az út újbóli bejárása”. A zeneoktatásban 
már jóval kodály előtt természetes volt ez a folyamat, a mester és tanítvány ket-
tőse (Platon és Arisztotelész, leoninus és Perotinus) tehát új dimenziót és átvitt 
értelmezést is kaphat: a minket tanító maga a magyar kultúrtörténet, utóbbi – a 
problémákkal küszködő tanítvány – pedig mai zeneoktatásunk. egyértelmű hát, 
hogy csak saját múltunkból tanulva alkothatunk hiteleset a ma embere számára, 
akár modernebb nyelvezeten is. A fejlődés, a továbbhaladás tehát akkor válik 
valóban hitelessé, ha mer a múltból táplálkozni. A mester és tanítvány, kodály 
és Ádám Jenő – mert jelen esetben róluk van szó – ennek a történelmi tapasz-
talatnak mentén dolgozta ki azt a zenepedagógiai rendszert, melyet „kodály 
módszer”- ként ismer a világ, és tisztel „hetedhét ország” szerte. Így nevezik 
annak ellenére, hogy a „magyar módszer” megjelölést mindkét személy megfe-
lelőbbnek tartotta. nyilván ismerték azokat a zene-, egyház- és kultúrtörténeti 
előzményeket, melyekről a továbbiakban én is szólni kívánok.

egy világsiker kurta története című írásában,1 Ádám Jenő a következők 
szerint számol be kettejük munkakapcsolatáról az iskolai énektanítás megjob-
bítása tekintetében: „Kodály Zoltánt ez a kérdés mindennél jobban foglalkoztatta 
[…] Kerényi Györggyel elkészítette a 600 éneket tartalmazó Iskolai Énekgyűjteményt. 
Elkészült a 333 olvasógyakorlat, az Ötfokú zene, négy füzet kétszólamú magyar 
népdal is. Kerényi-Rajeczky Énekes A-B-C-je is, ebben a szellemben íródott. Ám 
hiányzott egy összefoglaló, irányító vezérfonal, ami megismertesse a pedagógust a 
tanítás módjával, a didaktikával, hogy fokról fokra vezesse őt munkájában. Kodály 
tudta, hogy én, mint zeneakadémiai tanár egy füst alatt két évtizeden át tanítottam 
éneket, úgy vette: a módszer szakszerű és részletes kidolgozása az én feladatom […] 

1 Élet és Irodalom 1971. január 16-i száma
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»Írja meg végre az iskolai énektanítás módszertanát!«” – sürgette kodály. „Szavából 
a – végre – türelmetlen utasításként csattant […].A feladattal hat hét alatt, 1943 
húsvétjára elkészültem” – emlékezik vissza Ádám. A módszeres énektanítás a 
relatív szolmizáció alapján című munkát végül kodály látta el beszédes útra-
valóval, Ádám pedig a bevezetésben azzal a gondolattal bocsátotta útjára, hogy 
„faragjon rajta, alakítsa a legnagyobb tanítómester: a gyakorlat.”2 kiindulásként 
tehát, megállapítható: „Kodály koncepciója Ádám módszere nélkül nem létezhet.”3

Rajeczky Benjámin neves gregorián kutató nevének felbukkanása, már ebben 
az időben előre vetíti, és egyben finoman jelzi a népzene – egyházzene szerves 
összetartozásának és történelmi összefonódásának mai, modern szemléletét. 
Haladjunk hát ezen az úton mi is. A kodály-Ádám-Dobszay vonal, lényegében a 
népzene és a gregorián korszerű kutatásán és kölcsönös kapcsolatrendszerének 
újabb feltárásán keresztül, azok pedagógiai vetületeinek és lehetőségeinek kiak-
názását jelenti, és széleskörű alkalmazását szorgalmazza. ebben a folyamatban 
válik egyértelművé a közmondás Ádám által is hangoztatott évszázados igazsága: 
„a gyakorlat teszi a mestert” – ma is, ahogy egykor tette. kodály elképzelései: a 
„százéves terv”4 – e, az énekórák számának és hatékonyságának növelése, a tan-
tárgy súlyának biztosítása az oktatási rendszeren belül, majd mindezek jótékony 
hatásának és következményének beigazolódása a gyermeknevelésben, pozitív 
történelmi tapasztalatokon nyugodott. Célja pedig ahogy ő fogalmaz: „magyar 
zenekultúrát!” ennek főleg protestáns vonatkozásaival kívánok foglalkozni a 
következőkben. 
A reformáció 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 meg-
élése, a szükséges zenei betétek illő megtanulása, rendszeres megszólaltatása, a 
rendre és önfegyelemre szoktatás mellett olyan hallás kialakításához, készségek 
és képességek elsajátításához, biztos zenei alapok lefektetéséhez vezetett, mely-
hez hasonlót vagy annál jobbat a mai modern – vagy annak mondott – irányza-
tok sem voltak képesek kialakítani, túlszárnyalni. miért?

A koraprotestáns időszakban készült templomi leltárakból tudjuk, hogy a 
berendezések olyan térbeli elhelyezést mutattak, melyek mai napig az egyházi 
éneklés egykori liturgiai fontosságát jelzik: a liturgikus tér központi részén állt az 

2 Székely Miklós: Ádám Jenő élete és munkássága. Püski Bp. 2000, 17.o.
3 Im.33.o.
4 Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Zeneműkiadó Bp. 1974. 207.o.
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ének vezetésével 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”5. 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 
[…]”6 – íme a hirdetett és énekelt ige egységének természetes kifejeződése egy 
egyszerű leltárszövegben. számos korabeli képzőművészeti alkotás ábrázolja 
ugyanezt: éneklő gyerekek a templomi gyülekezet körében, a liturgia történé-
seinek, folyamatának helyén. mai törekvések összevisszaságában követendőnek 
és szinte modernnek érezhetjük e több évszázados szövegek megfogalmazott 
tanácsait, liturgiai, templom-építészeti és nem utolsó sorban, pedagógiai vo-
natkozásaikban egyaránt.

Arról pedig, hogy mit és miként énekeltek egykor, maga az Öreg graduál és 
annak az egyházi év szerint rendezett csaknem 800 liturgikus tétele tanúsko-
dik. szándékosan maradtam a nagykőrösi példánál, mivel a nevezett szertar-
táskönyvnek egy igen szép, díszesen bekötött és épen maradt példánya a helyi 
egyházközség tulajdonában van. széljegyzetei a korabeli gyakorlat módjának 
és időintervallumának hiteles bizonyítékai. ez a gyulafehérváron 1636-ban 
nyomtatott graduál, a református gyülekezetek számára kétszáz példányban volt 
hozzáférhető, nem számítva a korszak egyéb énekes- és liturgikus könyveinek 
sorát a különböző felekezeteknél. „Tankönyvek” dolgában tehát nem szenvedtek 
hiányt elődeink. 

már címlapján olvasható a fontosabb énekes műfajok megjelölése: „[…] ékes 
rhytmusú hymnusokkal, próphétai lélektől szereztetett szent Soltárokkal, örven-
detes nótájú Prosakkal, és több sok nemű, született nyelvünkre fordittatott lelki 
Ditséretekkel és esztendőtszakai templumbéli kegyes Caeremoniákkal tökélletesen 
meg töltetett öreg GRADVAL”. előszavában a szerző-szerkesztő, geleji katona 
istván püspök kitér az éneklés fontosságára, így egyértelművé válik, hogy e kiad-
vány pedagógiai céllal is készülhetett. A püspök igen szükségesnek és fontosnak 
tartja a közös éneklést: ”[…] az Gyülekezetben szabad, sőt szükséges is légyen, még 
az asszony népeknek és leányzóknak is énekelniek. Mert nem arról kell az Sz. Pál-
nak ama tilalmát érteni: »Az asszonyi állatok, az Gyülekezetekben hallgassanak, 
mert nem engedtetett meg nékiek, hogy ott szóllyanak«, 1. Cor.14. 34. hanem tsak a 
prédikállásról. Felette ditséretes és szép szokás tehát az jól rendeltetett ecclésiákban, 
főképpen az Keresztyén Német, Frantzuz, Anglus, Belga nemzettségek között, hogy 

5 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion Bukarest 1977., 220.o.
6 Püspöki vizsgálati jegyzőkönyv Bölön, 1789. I.m. 216., 269.o.
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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.”7

erélyesen szorgalmazza ezért a kántoroknak és iskolák diákjainak művelé-
sét, hogy az éneket vezetni tudják: „Az mi Deákinknak penig, ha többet nem is, 
de annyit szükségesképpen kévántaték az Musikához érteniek, hogy az kotánból 
vagy clavisokból, az lineákhoz képest ottan megtudhatnák magoktól is akármelly 
Psalmusnak, Prosának, Antiphonának 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 Figurás, 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 szolgálathoz szintén olyan illetlennek és haszontalannak 
állitom és állatom lenni, mint az szerszámos musicát, vagy orgonázást.” Íme a szi-
gorú ítélet, melyben – mai szóhasználattal élve – a szolfézs, viszont mint igen 
szép és bölcs találmány jelenik meg.

A mai zenepedagógiai értekezések sorra kiemelik a fokozatosság elvét és annak 
szükségességét. A kisgyermekkor zenei nevelésének alapanyagát a pentaton ka-
rakterű, kevés hangterjedelmű, egyszerű szövegű gyermekdalok, mondókák, népi 
gyermekjátékok adják. „Ha a gyermek megszerzi az öt pillérhang intonálásának 
biztonságát, könnyen melléjük illeszti majd a félhangot, akár felülről akár alulról. 
A pentatónia csak kiindulás lehet az iskolában tanított hétfokúság elsajátításához.”8 
– írja Forrai katalin, kodályt idézve. ezek szerint az egyszerű ötfokú antifona, 
himnusz, responzórium stb. gregorián dallamok illetve azok variánsai, szintén 
alkalmasak egy-egy Bibliából idézett mondat, azaz aranymondás megtanításá-
ra, énekelt rögzítésére. logikus a következtetés, hogy a hitoktatás alkalmával 
használt énekek tanításánál sem feledkezhetünk meg az életkori sajátosságokról. 

7 Geleji Katona István: Ajánló szózata az Öreg Graduálhoz. Nagykőrösi Ek. Lvt.
8 Forrai katalin: ének az óvodában. zeneműkiadó Bp. 1974, 27.o. v.ö. kodály zoltán: kis emberek 

dalai, zeneműkiadó Bp. 1962,
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szöveg tekintetében annak fontosságát, érthetőségét kell szem előtt tartanunk és 
hangsúlyoznunk. A gyakran fellelhető „átdolgozások”, izzadságszagú és tragiko-
mikus, olykor az úttörőkorszakot idéző szellemiséggel „egyháziasított” tandalok 
helyett graduáljaink révén olyan – az idő által már kipróbált – zenei anyaghoz 
nyúlhatunk, mely egyrészt megfelel az egyházzene hármas követelményének, 
azaz szent, egyetemes és művészi, ugyanakkor viszont magyar és európai is egy-
ben. A zenei ízlésformálás tehát jó úton haladhatna. kodályt idézve: „az egyszerű 
zsoltár és antifona dallamok rokonsága egy bizonyos fajta magyar daltípussal nyil-
vánvaló, és megengedi az egyszerre indulást párhuzamos úton”9. 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 gyermekdalanyag.”10 némelyek a szövegek 
átköltésével próbáltak segíteni ezen, mely gyakorlatról kodály viszont szigorúan 
vélekedik: ”[…] megengedhetőnek tartom azzal a feltétellel, hogy tehetséges ember 
írja, és költészet legyen ami létrejön” – fogalmaz kodály, aki számára a mérce 
szabó lőrinc és Weöres sándor voltak. zenei és egyházzenei oktatásunk, éppen 
az értékes előzmények okán mentesülhetne a „minden áron újat írni” olykor 
silány, vagy a „haladni kell a korral, ez kell az ifjúságnak” hamis és megalkuvó 
kényszere alól.

A templomi és az iskolai énekoktatás összekapcsolása korszerű igények alap-
ján, paradox módon éppen a történelmileg dokumentálható, egykori hiteles egy-
házzenei gyakorlat révén lenne megvalósítható. A korabeli források írott zenei 
anyagának értelmezése és ilyen irányú alkalmazása – különösen egyházi okta-
tásunk számára – rendkívüli lehetőség, melynek újrafelfedezése és hasznosítása 
olyan természetes kellene legyen, akárcsak irodalmunk ismerete és anyanyel-
vünk ápolása mert: tiszta forrás akár a népdal, és szent akár a Biblia szövege. Az 
európai zene alapját képező gregorián dallamok, több évszázad multával tehát 
ugyanazt a célt szolgálhatják, mint kodály és Bartók zenéje napjainkban.

mai társadalmunk kettős problémával küzd: az egyre vérszegényebb kultu-
rális és nemzeti öntudat az önismeret és hagyománytisztelet gyengülését ered-
ményezi, miközben bambán és kritikátlanul fogadjuk be a „multikulti” silány 
produktumait. Úgy teszünk – tisztelet a kivételnek – mintha sem a magyar 
nyelvű gregoriánum, sem pedig a kodály-i örökség nem lenne a mienk. Az elsőt a 
kereszténységgel kaptuk európától és formáltuk magyarrá, mi több protestánssá 
(!), az utóbbit pedig mi adtuk a világnak.

9 Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Zeneműkiadó Bp. 1974., 133.o.
10 Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó Bp. 1974, 26.o.
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előadásomat, markáns vélemények ütköztetésével zárom, melyeket „útravaló”-
nak szántam. Akad közöttük könnyebb és nehezebb falat egyaránt.

„A reformáció nyilván nem egy csapásra változtatta meg az egyházi élet minden 
mozzanatát […] miként ugyanazt a templomot vették birtokba református eleink, 
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 rajzolódott ki, ezt 
a fejlődési vonalat visszafelé átlépni legfejjebb kultúrtörténeti szempontból tartom 
jónak, de nem liturgiai és főként nem hitoktatási szempontból.”11 valóban? Úgy vé-
lem, jelenleg inkább a „freskók” kibontásának, restaurálásának és nem lemesze-
lésének, elfedésének idejét éljük – műemlékvédelmi és szellemi vonatkozásban 
egyaránt! Az idézet számomra nem több mint keserű bizonyítéka annak, hogy 
egyházzenei öntudatunk még nem jutott el arra a szintre, mely a képi, építészeti 
érték-őrzés területén már évtizedek óta megvalósult. meglepő, hogy a ma ko-
rábban említett utat, visszafelé csak bizonyos területeken kívánjuk bejárni. ko-
runk betegsége, vagy csak a sajátunk? generációk cseperednek fel ilyen irányú, 
későbbi személyiségüket meghatározó élmények és tapasztalatok nélkül. ennek 
orvoslására ma az egyházi iskoláknak van a leginkább esélyük, de a történelmi 
lehetőség elmulasztásáért is őket terheli a felelősség. 

„Vegyük komolyan a gyermeket!”– figyelmeztet kodály – mert „a gyermeknek 
a legjobb éppen [csak] elég jó.”12 Fontoljuk meg kodály szavait, talán jó esélyünk 
lenne a jövőre nézve. A múlt – jelen–jövő láncolatában ugyanis a sorrend akár 
fordított is lehet. A sokat emlegetett, és éppen a kodályi eszmékkel szembehe-
lyezkedő, némelyek által istenített mai könnyűzene egyik nem csupán jeles, de 
kiválóan gondolkodó egyénisége, manapság ugyanazokra a következtetésekre 
jut, mint elődei – igen helyesen! A következő beszélgetés-részlet éles, mai nyel-
ven megfogalmazott válaszaiban a feje tetejére állított máról állít ki szomorú 
diagnózist: „egyedül vagyunk, hiányzik életünkből a hagyomány, a közösség, és el-
távolodtunk Istentől”. ezután, a mából kiindulva, de valódi értékek után kutatva 
járja be újból az utat:

„Mi jellemzi a kor értékválságát, és milyen kiutat lát belőle? 
Menekülünk a valóságtól és hitetlenkedünk az igazsággal szemben. Pedig az igaz-

ság az egyetlen kiút, például azért, mert szabaddá tesz. A tisztességes művészet 
alapjait tekintve mindig szakrális. Hogyan is lehetne valami szellemi teljesítmény, 
ha elszakad a lét szellemi alapjaitól? Ma az ember egyedül van, az új trend elfeledte-

11 Az idézett dokumentumrészlet, habilitált teológiai tanár írása. A mai protestáns egyházakban sajnos 
nem tekinthető elszigetelt magánvéleménynek. 
12 Kodály Zoltán: Zene az óvodában Visszatekintés I. Zeneműkiadó Bp. 1974.111o.
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ti vele a hagyományait, az Istent, a közösséget, s végül egyedül marad, segítség nélkül. 
Vissza kell találni a hithez. Nem téríteni kell, hanem önmagunkat kell meggyőzni 
[…]. Ma az a lázadás, ha valaki konzervatív. A rombolás, a [mindent!] megmagyará-
zás korát éljük. Ha mindenki rombol, mindenki cinikus, akkor az a lázadó, aki ezzel 
szembefordul.”13 Az utóbbi időben gyakran találkozunk a bibliai „új tömlő – új 
bor” félreértelmezésével, vagy szándékosan félremagyarázott megközelítésével. 
Jobb a régi, „jobb az ó!” ez is benne van a könyvek könyvében.14 De ez ma maga 
a lázadás. és kodály is tudta ezt!

13 Ákos: Ma a rombolás korát éljük – interjú i.n. Magyar Hírlap, 2012. április 30. 
14 Károli Biblia: „És senki, a ki ó bort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó.” Új 

fordítás: „Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja: Az óbor a jó.” (Lukács 5,39)
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mellékleTek: TÁBlÁzAT, DAllAmPélDÁk

A következő táblázat szemelvényeket tartalmaz, melyek a hangkészlet fokozatos 
bővülésének folyamatán keresztül a mai szemléletű zeneoktatásban alkalmazha-
tó népi gyermekjátékok és gyermekdalok mellett a korábban már használt litur-
gikus műfajok pedagógiai újrahasznosításának lehetőségét mutatja. Javaslatokat 
ad e tételek szolmizációs gyakorlására, természetesen relatív és nem abszolút 
megoldással. A hangkészletben jelzett hangok a dallampélda szolmizációs elne-
vezését adják, a zárójelben lévők pedig alsó váltóhangot jelölnek. A gyermekdalok 
forrása: ének zene az óvodában.15 A táblázat végén a Protestáns graduál16 kiad-
vány sorszámozásai segítenek eligazodni. A felhangzó dallampéldákat a kán-
torképző intézetünk hallgatói mutatták be: Borsos Rafael, Czékmány szandra, 
Jarács Teodóra, eperjesi ibolya, szilágyi katalin, Dudás zsolt. köszönöm köz-
reműködésüket!

15 Ének-zene az óvodában. Tankönyvkiadó Bp. 1972.
16 Protestáns graduál, szemelvények a 16-17. századi protestáns graduálok anyagából istentiszteleti és 
oktatási célra. ReZeM Budapest 1996.
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