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Mi volt egyházi énekeink között az ária? 
Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. 

Irta: Dr. Payr Sándor. 

A z ária eredetileg az olaszoktól a X V I I . század elején átvett 
magánének volt zenekísérettel. Muvésziebb, élénkebb és változato
sabb dallama volt, mint az egyszerű dalnak; a koráltól és karénektől 
pedig annyiban is különbözött, hogy ezt nem a templomi gyülekezet, 
nem is az egyházi énekkar énekelte, hanem csak arra alkalmas 
magánénekes zenekari vagy utóbb orgonakísérettel. De az ária is 
strófikus szerkezetű volt, a zeneszerző nem komponálta végig az 
egész szöveget. 

A z áriában mindig a muvésziebb, szebb és élénkebb dallam vol t 
a lényeges, nem a szöveg. Magyar népünk a szép dallamot ma is 
áriának mondja s a dallamot érti alatta. Miko r a rábaközi ember a 
„János vitézt" először hallotta, felkiáltott: „De szép áriája van!" 
így mondja már Verseghy s később Ábrányi Kornél is áriának a 
dallamot. (Életemből és Emlékeimből. Bpest, 1897. 75. 1.) Sántha 
Károly is Karsay Sándorra i r t ódájában: „Dávid hárfáját meg-meg-
pengeted, Veséket jár át hangja, áriája." Vojtkó Pál is reformáció 
ünnepén az Erős várról mondja: „Egy régi dalnak áriáit hal lom." 

A z i lyen áriákat azután felvették magukba az operák, az egy
házi és világi kantáták és az iskolai drámák is. Sőt a korálok dal
lamaiban is tért hódított az ária-stilus Schütz Henrik óta 
(1585—1672), akire az olasz zene egyébként is nagy hatással volt , 
Köstlin r A . H . giesseni egyetemi tanár kiváló zenetörténete szerint 
Alber t , Hintze, Ebeling, Ahle , Neumark, a magyar származású s 
Pozsonyban tanult Strattner György weimari zenész (1645—1704), 
Neander és Pachelbel i r tak koráldallamokat ária-stílusban. A kán
torok az általuk szerzett áriákat azután nem csak magánénekesek, 
hanem néhol a templomi énekkarok által is előadatták, ezektől pedig 
a gyülekezet is eltanulta. I l yen ária-stílusra valló dallamaink: Légy 
csendes szívvel, Minden ember csak halandó, Én lelkem., miért 
csüggedsz el, M i n d jó, amit Isten tészen sat. 

Eredeti formájukban, magánénekes által orgona és más hang
szerek kíséretével előadott áriák lehettek városi gyülekezetekben 
nálunk is már a X V I I , században. Hiszen a protestáns egyházi zene 
hazánkban is magas fokon állott. A z 1707. évi rózsahegyi zsinat 
8, kánonja már a zenei túlzások ellen foglalt állást: „Abrogandi 
excessus Musicae, Concertationes videlicet illae et Mutetae." De 
az orgona mellett még ez a zsinat is meghagyott egyéb hangszereket 
is: „Adhibita tanem omni, quae in templis datur, musíca instru
mentális" Pozsonyi német forrásokban is olvassuk 1651 és 1657 kö
zött: „kurze Messen, Motetten, geistliche Konzerten (concertationes)," 
Voltak ezek mellett áriák is, melyek a X V I I , század végén már i l y 
néven említtetnek, (Schmidt K , J , A pozsonyi ehközs. tört. 132. 1.) 

A X V I I . század elejéről legszebbik i lyen ária-szérű szövegünk 
és dallamunk az, melyet Debreceni Szappanos János magiszter 



1613. május 17-én készített Hódászi Lukács debreceni püspök-lel
kész halálára és „Lukács pap éneke" címen maradt fenn a maros
vásárhelyi Teleki-könyvtár Sináy-féle kéziratában. Révész Kálmán 
kassai lelkész közölte a Magyar Szó 1903. jún. 4,-i számában. Ennek 
a gyönyörű dallama is fennmaradt. Fabó Bertalan közli „A magyar 
népdal zenei fejlődése" című művében. Lukács pap kesergő énekéből 
i t t csak az 1. és 21. versszakot közlöm: 

1. így sír a fejér hattyú Meander vize partján, 
M i k o r kesergi magát halálának végső napján, 
így zokog a szép gerlice özvegységében aszu-fán 

Szerelmes társa halálán, 

21. Debreczennek utcái sírjatok sorsotokon, 
Szemetek ékességi nem járnak már utczátokon, 
Már egy jövevény se kérdi, hogy ha Lukács pap otthon 

És ha egészségben vagyon? 

A gyászos évtized (1671—1681) után a soproni és pozsonyi fa-' 
templomokban már énekeltek áriákat., A soproni Starck János 1689. 
évi kótáskönyvében (Tabulatur) már nyolc egyházi és világi ária van, 
valamint herceg Esterházy Pál 1690. évi hang jegyes gyűjteményében 
is vannak áriák. Olyan jeles soproni zenészek, mint Wohlmuth J á 
nos orgonista és zenetanító, valamint a messze földön híres énekes 
és lantjátékos, Balduin Dorottya, Serpilius János soproni városbíró 
felesége, bizonyára áriákat is énekeltek a templomban. És a pozso
nyi jeles kántorcsaládból való Capricomus Keresztély (Sámuel fia), 
midőn soproni látogatása alkalmával, 1688. augusztus 14- és 15-én 
az evangélikus imaház kórusán énekelt, bizonyára magánénekkel, 
áriával mutatta be a művészetét. Kusser és Capricomus zeneszerze
ményeit még 1718-ban is használták a pozsonyiak. (Schmidt K . J . 
i . m. 134., 144. és Wohlmuth J . naplója 1688.) 

Gründler Gottlieb soproni tanár és kántor zeneszerzeményét, 
melyet 1717-ben a reformáció jubileumára és Dobner .Nándor polgár
mester versére? („Wie al t ist Luthers Lehr?") írt, Gamauf Teofil 
történetíró, ak i zeneértő volt, egyenesen áriának mondja, bár a temp
lomban az énekkar adta elő. A pozsonyi egyház 1742. évi zenei i n -
ventáriuma 19 Kopp-féle ária hangjegyeit említi. És később is ezek 
az áriák vagy külön, vagy pedig mint a kantáták alkotó részei fordul
nak elő. Torkos József, a jeles győri, majd soproni lelkész, 1761 és 
1765 között német nyelven három Trauer-Cantatét írt Izabella fő
hercegnőnek, I I . József trónörökös nejének, és más főhercegek ha
lálára (Petrik, B ib i . I I I . 657). Pozsonyban is, midőn 1776-ban a fa
templom helyébe új kőtemplomot építettek, a felavató ünnepélyen 
Ríbini János és Döbay György lelkészek prédikációja után külön e 
célra komponált kantátát (Musikalische Cantate) adtak elő. S e 
kantáták főrészei mindig az áriák voltak (Schmidt K , J . 143. 1.). 
Német áriákat énekeltek a selmeci és gőlnicbányai evangélikus temp
lomban is 1791. május 1-én, a vallásszabadság ünnepén (Ar ien , K a -



schau, 1791), És Seybold István soproni orgonista már I L József 
türelmi rendeletének alkalmából kantátát adatott elő, melynek szö
vege nyomtatásban is megjelent: Cantate, welche ín dem Evang. * 
Bethhause zu Oedenburg den 19, Märzmonath 1782. (a császár neve
napján) musikalisch abgesungen wurde. Gedruckt bei Joh, Jos, Siess 
4. r, 4, 1, A kantátákban az árián és recitativón, mint magánéneken 
kívül volt énekkar (chorus), orgonajáték s fuvó- és vonószenekar is. 
De i lyen művészi keretben csak nagyobb városokban kerültek elő
adásra az áriák, 

A magyarban az iskolai drámákkal kapcsolatban találunk elő
ször nyomtatásban is megjelent áriákat, így például az 1749-ben 
(Győrött) megjelent „Megsértődött ártatlanság" című magyar iskolai 
dráma is áriákra és recitátumokra oszlik (Szatmári M , P, H . 1930. 
április 20). Csokonai Mihály drámáiban és Pálóczi Horváth Ádám 
hangjegyes „Ötödfélszáz Énekek" című gyűjteményében is vannak 
áriák, Guzmics Izidor bakonybéli apát is 1828-ban áriákkal írt drá
mát, melyet a soproni ifjúság előadott és Kis János evangélikus püs
pöknek is igen megtetszett (Kazinczy és Guzmics levelezése, 146, 1.). 

A z iskolai drámákban a lassú, komoly áriák mellett ott volt a 
gyorsabb, vidám Al legro is. „Ária lett az Allegróból , , , Ária után 
kaptam Allegróra" — írja Cs, Poóts András Ifjúi Verseiben (Po
zsony, 1791), Szerelemhegyi András 1794-ben verbunkos nótára ír 
víg áriát: „Élek újra, napom derült". Tóth István „Áriák éá Dal lok" 
című kéziratában gyűjtött össze magyar áriákat (Kolozsvár, 1832—43. 
Lásd: Szabolcsi B, A 18, sz. magyar kollégiumi zenéje 60, 61—87). 

Egyházi használatra is írtak a zenéhez és verseléshez értő l e l 
készeint és kántoraink magyar áriákat. De zeneszerzésre, új dalla
mok készítésére ők már nem mertek vállalkozni, Tehát „ária" néven 
csak verses szöveget írtak s ehhez az „Ó-graduál" (Zengedező M e n y -
nyei Kar ) valamelyik szebb és élénkebb dallamát választották. így 
azután az ária el is vesztette eddigi lényeges sajátságát: a művészi 
külön dallamot. A z i l y későbbi magyar áriákban csak a vers, a szö
veg volt új, a dallam nem. Megmaradt azonban az a sajátsága, hogy 
az i lyen újféle áriát is magánénekes, rendszerint a kántor egymaga 
énekelte, Verseghy is már 1780-ban kimondta: „Sokkal tanácsosabb ' 
verseket Áriára, mint Áriát versekre szerezni" (Szabolcsi B. i . m. 
11. 1.). 

, I l yen áriát írt (recitativóval és kórussal) Mária Terézia halálára 
1780-ban Perlaky Gábor püspök. NemesdÖmölkőn énekelték. A z 
„Evangélikus Népiskola" 1903. évfolyamában közöltem. Ugyanez a 
Perlaky Gábor 1781. február 6-án „egy gyászos áriát" küldött Bajza 
Pálnak, gróf Zichy Miklós várpalotai számtartójának, aki előbb B ó 
kodon és Nemesdömölkön volt tanító. „Keresse k i a Graduálban — 
írja a püspök —, hogy melyik nótára megy s azután feleségével együtt 
betanulván, mikor a nagyságos gróf úrnak jó kedve lesz, énekeljék 
el neki, mint magyar fitól küldetett szives kesergést." A k k o r még 
Zichy gróf is meghallgatta volna a lutheránus áriát?! (Payr S.: A 
Perlakyak négyszázados ároni háza. 41. 1,), 



I lyen magyar áriá^ írt a pápai evangélikus templom felavatá
sára 1786. nov. 1-ére a jeles énekíró, Szakonyi József pápai lelkész. 
Kezdő versszaka: 

Vesd le, Pápa, a gyászruhát, 
Dicsérd mennynek, földnek urát. 

Örvendezz és tapsolj, 
Halleiuját gondolj, 

Angya l i verset szólj. 

Dallama nincs jelezve s régi koráikönyveinkben sem találtam 
meg ennek versmértékét. De bizonyára Szakonyi is az Ó-graduálból 
vette a dallamot. 

Különösen temetésekre szoktak lelkészek és tanítók áriákat írni. 
4—8 strófás versek voltak ezek valamelyik szebb egyházi daliám 
versmértékére. A kántor egymaga énekelte ezeket végig. És meg
maradtak az áriák mellett a szokásos régi verses búcsúztatók is, jól
lehet Szeniczei Bárány János dunántúli püspök Egyházi Rendelései
ben már 1756-ban inté a híveket: „Ne terheljék búcsúztatókkal a 
tanítókat, mert ezekben sok híjában valóság és i l le t len dicséretek 
szoktak előfordulni, amelyek félő, hogy a dicséretnek, melyet az 
ítélet napján a Krisztustól várhatnánk, nagy meghomályosítására 
fognak szolgálni." A z áriák ellen azonban, melyek már csak rövid 
voltuk miatt sem eshettek i lyen túlzásokba, Bárány sem szólott. 

Perlaky Dávid nemesdömölki esperes-lelkész halálára 1802-ben 
Hrabovszky György kíssómlói lelkész két áriát is írt. A nyomtatott 
füzet ezeket kifejezetten áriáknak mondja. Mindkettőnek nótája: M i t 
bízik e világ ő dicsőségében. A z első, melyet a siralmas háznál éne
kelt a kántor, hét versszakból, a második pedig, melyet a kriptába 
helyezés után énekelt, négy versszakból áll. Közben két halot t i be
széd volt a paplakon és a templomban (Bachich István nemeskéri 
és Gödör György uraiújfalui lelkészé) és Zigán János kemeneshö-
gyészi lelkész igen hosszú (32 nyomtatott oldal) verses búcsúztatót 
is olvasott. Egy „Szent Ifjoncz" (Sikos István vagy Szűcs István) 
pedig hexameterekben és rímes versekben írt elegiát is szavalt. M i n d 
ezek egy vaskos füzetben jelentek meg (Veszprém, 1802). 

Szabolcsi Bence mint nálunk ís feltűnt kuriózumot említi, hogy 
a X V I I I . században Európaszerte kedvelt kasztrált énekesek nálunk 
is szerepeltek 1758-ban gróf Károlyi Ferenc generális temetésén. A 
holttestet Nagykárolvból Kaplyonba vitték s ennek verses leírásában 
olvashatjuk: 

A herélt Kántorok zengő musikákkal 
Viszik a megholtat szomorú nótákkal. 

(A 18. sz. kolleg. zenéje 89. 1.) Esterházy Pál herceg is 1707-ben 
két i lyen szerencsétlen kasztrált fiút taníttatott énekelni Kismarton
ban. És az ottani anyakönyvben 1712-ben Rupcrcht György és 1737-
ben Knebart Pál mint „castratus musicus" említtetnek (Csatkai E.: 
Kismarton zenetört. 8. 1.). Széchenyi István nagyon megbotránkozott 



azon äz embertelenségen, hogy Rómában Szent Péter templomában 
is női szoprán hangok helyett kasztrált férfiak énekelnek kappan
hangon. Erősen támadja e miatt a pápai udvart : „Vájjon az isteni 
hatalmak könnyebben engesztelődnek, ha ilyféle tol lat lan kappan 
intonálja szavát, mint mikor egy szegény kakas vagy égy szerény 
csirke énekli el természetes cantusát?" (Döblingi hagy. I I I . 760). 

A X I X . században is úgy a városi nagyobb, mint a vidéki kisebb 
gyülekezetekben találunk még áriákat. Különösen a reformáció há
romszázados ünnepére 1817-ben írtak ismét köítők és zenészek kan
tátokat s ezekben áriákat. Trencsénben Zubek esperes Zsarnovizsky 
káplánnal énekelt az ünnepen kantátát, amelyben az árián kívül b i 
zonyára volt recitativo és kórus is. Sopronban Ar tne r Terézia, a 
kiváló költőnő, 1817-ben Mozart zenéjére írt kantátát, melyben az 
áriákat Hoch Lipót színigazgató énekelte. A hatalmas ének- és zene
kart Seybold István orgonista vezette. A z éneket az orgonán kívül 
a katonai és városi zenekar is kísérte. Gamauf Jozefa, a lelkész 
leánya, Mozartnak egy kiváló hangversenyét adta elő orgonán. A z 
énekkarban résztvett a költőnő unakonővére. Torkos Sámuelné Ar tner 
Amália és Benedek András soproni orvos (Benedek Lajos táborszer
nagy atyja) . A kantáta szövegét nyomtatásban is kiadták. A sop
roniak számára később Petz Lipót, a tudós lelkész és tanár, írt áriá
kat és kantátákat. Költeményei között is (Gedichte, Oedenburg 1847) 
I . Ferenc király születésnapjára és gyászünnepére (1825, 1835) írt 
kantátákat találunk. Petz Lipót 1838-ban és 1839-ben a régi Soproni 
Zeneegyesület hangversenyeire is írt kantátákat kórus, recitativo, 
ária, zenés könyörgés és záró karének alkotórészekkel. 

Pozsonyban a reformáció jubileumára 1817-ben Gross János ta
nár írt kantátaszövegeket, melyeket Struck Pál, a svéd zeneakadémia 
tagja, zenésített meg. Vol t benne ária, recitativo, magán-, kettős- és 
karének. Szintén Pozsonyban 1839-ben az orgonaavatáskor Bach 
Sebestyén reformációi kantátáját adta elő az evangélikus templom
ban a róm.-kath. székesegyházi énekkar K u m l i k József vezetése alatt 
Erba-Odescalchi művésznő közreműködésével. Luther születése ncgv-
százados évfordulóján, 1883-ban ismét a róm.-kath. énekkar énekelt 
Thiard-Laforest József székesegyházi karmester vezetése alatt egy 
kantátát. Ez utóbbi jeles művész a pozsonyi evangélikus énekkar 
számára két vegyeskart is komponált. A z egyikben az ,,Erős v á r ^ 
motívumait használta fel igen ügyesen. A k k o r még Szent Márton 
templomának karmestere sem riadt vissza Luther énekétől (Schmidt 
K . J . i . m. 161. 1.). Eperjesen 1836-ban Kolbenheyer Mór lelkész 
beiktatásakor énekeltek kantátát (Eperjes, 1836). 

Kantáták keretében áriákat csak a nagyobb városi gyülekezetek
ben énekeltek. Vidéken a falvakban a kántorok csak temetéseken 
énekelték az úgynevezett áriákat és pedig a fentebb jelzett lényeges 
változtatásokkal. Ezekben a szöveg, nem a dallam, volt az új és a 
fontos. A zenekíséret pedig teljesen elmaradt, mert ezt az újmódi, 
falusi áriát csak maga a kántor énekelte mint magánénekes. Mikor 
halott érkezett, a szegény jó kántor még éj jel i órákon is a mécses 
mellett ott vesződött a 6—8 strőfás áriaszöveggel, amelyhez dallamot 



ő választott az Ó-graduálból vagy az újabb énekeskönyvekből. Az: 
i lyen áriák szövege jóval rövidebb és szebb, formásabb volt, mint a 
kéziratból felolvasott hosszú és ízléstelen búcsúztatóké. Mer t az ária 
mellett vol t a temetéseken még külön búcsúztató is. Például Nemes-
dömölkön, Alsóságon. A kettőt egymás mellett végre a közönség is 
megsokalta s a kántorok most úgy segítettek magukon, hogy az áriá
kat búcsúztató formában írták. De nem volt szerencsés a párosítás, 
mert a vers megnyúlt s most sokkal hosszabb zöngeményt kel le t i a 
kántornak magánosan végig énekelni. / A k i k még hallottak i lyent 
(Lajoskomáromban, Orosházán, a Bácskában), szörnyülködve emlé
keznek reá vissza. S megvoltak az i lyen áriákból lett énekes búcsúz
tatók a róm.-katholikusoknál és görögkeletieknél is. Orbán József is 
szól az i lyen énekes búcsúztatókról „A sárospataki énekkar történeté
ben" (Spatak, 1882). 

Sok ízléstelenség csúszott be ezekbe. Gyurátz püspök emlegette 
ifjúkorából mint elriasztó példát a „Sirhatsz te is, jó Inczédi Klára'^ 
kezdetű énekes búcsúztatót. Ebben abuzgó kántor-poéta az özvegy
nek nagy veszteségét Jónás próféta esetével illusztrálta, akinek haj
lékára az Úr árnyékadó tökindát növesztett, de reggelre egy féreg 
megrágta és elszáradt. 

Vol t rá eset, hogy nemcsak temetések, hanem örvendetes esemé
nyek, jubileumok alkalmával is készített és énekelt a kántor áriát, 
így például a nemeskéri artikuláris templom százéves jubileumán, 
1832. október 14-én Kis János püspök szép beszéde után nemes 
Szényi János nemeskéri tanító egy rövid áriát énekelt a templom
ban (Egyházközségi jegyzőkönyv). 

Egyes helyeken azonban megmaradtak a temetési áriák eredeti, 
rövidebb formájukban is. Szenté György alsóbüki tanító például 
1857-ben igen szép formás áriát énekelt Koczor Kata felett a „Te
remtő Istenünk" dallamára: „Mint ker t i virágok, Tavaszi újságok" . . t 
Közöltem Gyurátz Ferenc életrajzában. És szép áriát írt már 1851-
ben is nemes Hetyésy Jánosné halálára a „Ki tudja, mely közel 
végórám?" dallamára. Hajas Kálmán büki tanítónak, elődje, Szenté 
György koporsója felett 1885-ben énekelt rövid áriáját pedig („Az 
életnek háborgó tengerén", dallama: „Istenfélők, mi ly boldogok vagy
tok!") Hajas Béla bonyhádi tanár közölte „Pár szó az áriáról" című 
cikkében („Harangszó", 1929. 189 és 197). Hajas Kálmán 1898-ban 
Lócson mondta az utolsó áriát. Ezzel, úgylátszik, megszűnt a régi 
egyházi szokásoknak ez a hagyománya. A református tanítóknak 
1880 körül még külön lapjuk jelent meg Mohácson, a „Fáklyalángok", 
amelyben búcsúztatókat és i lyen halottas áriákat közöltek. Kocsi 
Sebestyén Gábor már 1809-ben Debrecenben írta össze „Versezetek 
és Ha lo t t i búcsúztatók" című gyűjteményét. 

M a már csak mint régi egyházi emlékről lehet az áriákról be
szélni. A z áriák és kantáták feltűnése a templomokban l i turgikus 
szempontból hanyatlást jelentett az evangélikus egyházi' ének törté* 
netében. I lyen véleményen van R. Lil iencron, a theol. és ph i l . dok
tora is „Liturgisch-musikalische Geschichte der evang. Gottesdienste l t 

című jeles művében (Schleswig, 1893). Nem biblikus szövegre, nem 



is elfogadott egyházi énekversekre, hanem a racionalizmus korában 
nagyon is üres, száraz, majdnem egészen világias, néha szinte ko^ 
mikus szövegre írták az áriákat. Másutt pedig világi zenére írtak 
olyan-amilyen vallásos szöveget. Ar tne r Terézia soproni költőnő pél
dául Mozartnak a szabadkőművesek számára írt kantátájára írt re-
formációünnepí verset. A világi zene e téren annyira ment, hogy 
verbunkos tánczenére írtak énekszöveget. 

A z áriák és kantáták kiszorították a Luther kora óta. szokásos 
é s bibl ia i szövegre írt, komoly, egyházías jellegű motetteket. És ez 
nagy kárára volt a protestáns istentiszteletnek. A z áriák kimúlása 
titán ismét a régi motettekre emlékeztető egyházi vegyes- és férfi
karok, a komolyabb protestáns műének (néhol orgona- és zenekarkísé
rettel is) teszi istentiszteletünket a korálok, a gyülekezeti közös ének 
mellett változatosabbá. Ezek között vannak igen kiváló, komoly, egy-
ná*ias jellegű és művészi becsű alkotások külföldi és hazai szerzők
től. Ezek meghallgatásán épülve nincs okunk sajnálkozni a régi áriák 
é s énekes búcsúztatók elnémulása miatt . 
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