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Némi túlzással szinonimaként tekinthetünk a 
címben szereplő két szókapcsolatra. Eszerint az 
olvasat szerint: amely gyülekezetben közösen, 
egy szívvel énekelnek a hittestvérek, ott bizto-
san van lelki növekedés. Hasonlóképp, ahol 
fejlődni és érlelődni van lehetősége az egyén 
hitének, sőt az minőségbeli változást érhet el, 
ott a közösség hite is megnyilvánul cselekede-
tekben, imában és közösségi éneklésben. 

Vajon milyen spirituális kincseket kínál-
nak évszázados vagy új énekeink, és miképp 
ad erre alkalmat a református istentisztelet? 
– A választ a hitét gyakorló református maga 
fogja tudni megkapni, midőn aktív résztvevője 
a liturgikus eseménynek, hiszen a Lélek koldu-
saként kitárja kezeit és szívét Isten előtt a szent 
szövegek és dallamok megszólaltatásakor. 

Aki akar fejlődni örökölt, tanult, ajándékba 
kapott kegyességében, az növekedni fog hitben. 

Milyen elméleti megalapozottsága lehet e 
fenti állításoknak? Nos, többféle megközelítés 
is kínálkozik. Vegyük sorra ezeket az alábbiak-
ban a teljesség igénye nélkül, a végérvényes ál-
lítások birtoklásáról is lemondva, ugyanakkor 
az interdiszciplinaritás jegyében.

A spiritualitás az egészséges személyiség növe-
kedési szükséglete. Egészségtudományi megkö-
zelítés
A spiritualitás fogalma nemcsak a vallásos 
egyén, illetve közösség lelki igényeinek és élmé-
nyeinek kifejeződési formáit foglalja magában, 
hanem a teljes emberre vonatkozó emberkép 
egyre többet vizsgált összetevője. Az utóbbi évti-
zedek emberértelmezése a bio–pszicho–szociális 
vonatkozást a spirituálissal mint negyedik fak-
torral egészíti ki.1 

1  A WHO meghatározása szerint is az egészség össze-
tevői magukban foglalják a spiritualitás dimenzióját – 
Herman, Helen – Saxena, Shekhar – Moodie, Rob 
(eds.): Promoting Mental Health, Concepts, Emerging 
Evidence, Practice, Report of the World Health Organi-
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A közelmúlt tudományos eredményei arra a kiinduló hipotézisre épülnek, hogy a 
vallásos élmény nemcsak valamiféle természetfeletti jelenség, hanem az emberi működé-
sekben is tetten érhető jelenségkör.2 Süle Ferenc3 ugyanakkor rámutat, hogy a tudomány 
mai eredményeinek integrálásától leginkább a vallásos emberek tartanak, illetve azok, 
akik elkülönítve szemlélik az ember testi, lelki, szellemi valóságát. Pedig e világméretű 
trend egyúttal felébresztheti a saját lelki gyökerek keresésének nagyon is támogatandó 
igényét. Hiszen „a gyökértelen spiritualitás, legyen az keresztyén vagy más, veszélyes, 
mert nem tudja világosan, megalapozott elvek mentén megítélni, hogy egy misztikus 
szöveg vagy hitgyakorlat teljesebbé teszi-e a lelki életet vagy veszélyezteti azt”.4

A spiritualitás a lelki egészség egyik fontos mutatója. Empirikus kutatások sora 
irányul a vallási közösséghez tartozás egészségvédő szerepének dokumentálására. Ezek 
alapján a vallásgyakorlás életkortól, nemtől, iskolázottságtól független, egyértelmű-
en kimutatható védőfaktor a társadalom lelki-testi épségének ápolása és fenntartása 
tekintetében.5 Preventív hatását mentális betegségek vonatkozásában evidenciának 
tekintik. Magyarországi reprezentatív mintán végzett felmérés alapján a vallásos né-
pesség körében az élet értékességének tudatából következő egészségmagatartás egy 
markánsan kirajzolódó egészségmegőrző attitűd.6 A gyülekezeteiben élő egyház ki-
emelten fontos szerepére tehát nem egyházközeli kutatások mutatnak rá.7 

Amikor vizsgálat tárgyává teszik a transzcendenciára nyitottságot, valamint a 
vallásgyakorlás módjait, melyeket társadalmilag beágyazottnak tekintenek, megkü-
lönböztetik azt a vallás személyes fontosságától. A vallásosságot hiedelmek, rítusok 
és szimbólumok szervezett rendszerének tekintik, amely intézményesített formában 
hivatott elősegíteni az Istenhez, a transzcendenshez, a Szenthez közeledést. A spiri-
tualitás pedig mint személyes keresés, mint az élet értelmére irányuló kérdésfelvetés 
jelenik meg a különféle meghatározásokban.8 Utóbbinak két összetevőjét különbözte-

zation, Geneva, Department of Mental Health and Substance Abuse – Victorian Health Promotion 
Foundation – University of Melbourne, 2005. URL: http://www.who.int/mental_health/evidence/
MH_Promotion_Book.pdf  Utolsó letöltés: 2010. 10. 26.

2  Farkas Lajos – Gerevich József: Vallásosság és egészség kapcsolatának kutatása, Elméleti kontextus, 
Egészségfejlesztés, 46. évfolyam, 2005/3, 22–28. 

3  Süle Ferenc: A megtérés útjai és tévútjai, Adatok a megtérés mélylélektanához és pszichopatológiá-
jához, Pszichoterápia, 5. évfolyam, 1996/3, 163–175. 

4  Sheldrake, Philip: A spiritualitás rövid története, ford. Mucsi Zsófia, Budapest, Kálvin Kiadó, 
2008, 193. 

5  Az általános egészségmutatók közül az egységes világkép (sence of coherence) kimutathatóan maga-
sabb azok körében, akiknek mindennapi életében jelentős szerepet játszik vallásosságuk. Védőfaktor 
az önkárosító magatartásformák vonatkozásában, összefüggést mutat a problémaorientált konflik-
tusmegoldás készségével, és kiemelten fontos a társas támasz és a társadalmi kohézió erőssége szem-
pontjából – Kopp Mária – Székely András – Skrabski Árpád: Vallásosság és egészség az átalakuló 
társadalomban, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5. évfolyam, 2004/2, 103–125.

6  Zonda Tamás – Paksi Borbála: Adatok a vallásosság protektív szerepéhez testi és lelki egészségben, 
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7. évfolyam, 2006/1, 1–13.

7  Kopp Mária – Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot, Budapest, Végeken Kiadó, 1995.
8  Nagy B. Magda: A spiritualitás szerepe a krónikus betegségekkel való megküzdésben, Mentálhigiéné 

és Pszichoszomatika, 10. évfolyam, 2009/1, 21–46.
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tik meg: az egyik a transzcendenssel való kapcsolatból származó támogatottság érzése és 
tapasztalata, a másik a nyitottság, azaz a spirituális kapcsolat átélésének élménye.9 Mi-
közben bizonyos mértékű átfedés jellemzi a két fogalmat, a sokféle elméleti megkö-
zelítés egybecseng a tekintetben, hogy „a spiritualitás nem szükségszerűen gyökerezik 
a vallásban, míg a vallás szükségszerűen alapul a spiritualitáson”.10 Keresztyén spiri-
tualitás nem képzelhető el keresztyén közösség nélkül. Az istentapasztalatok forrásai 
a saját hiányaink, vágyaink és reményeink, amelyek belülről mozgatnak,11 továbbá 
az a közösségben elsajátítható attitűd, mely Isten megtapasztalt szeretetét látható, 
hallható, kézzelfogható módon hirdeti.

A spirituális fejlődés, az élet végső kérdései iránti fokozódó érdeklődés a poszt- 
traumás növekedésnek is egyik összetevője. A szenvedés személyiségformáló, transz-
formatív ereje tapasztalati tény, ám a „komoly kihívást jelentő életkrízisekkel való 
küzdelem eredményeként bekövetkező pozitív változás tapasztalata”12 bizonyos terü-
leteken olyan jelentős fejlődést indít el a személyiségben, amely meghaladja a súlyos 
krízissel való találkozás előtti állapotot. Ebben az esetben a trauma és poszttraumás 
élmények feldolgozásának a katalizátora lehet a zeneterápiás módszerek alkalmazása, 
az istentiszteleten átélhető zenei élmény pedig egyenesen arra hivatott, hogy lehetővé 
tegye az „egészen más” Istennel (Ézs 55,8–9) találkozást a nyitott szívvel érkező egyén 
és közösség számára.

Az éneklő gyülekezetnek egyidejűleg van része zenei és vallásos élményben.    
Zenepszichológiai nézőpont
Ha a zene és ember kapcsolatból indulunk ki, akkor az hasonló az Isten és az ember 
kapcsolatához: bensőséges és hierarchikus. Istent, Jézus nyomán járva mint mennyei 
Atyát ismerjük és szólítjuk meg (Mt 6,9–13), miközben ő szuverén Úr életünk felett 
(Dán 4,25–34). Egy zenedarab, ének, vagy dallammotívum ugyancsak önálló életet 
él. Van karaktere, teste, ereje, és egy múlandó léte. A vele találkozás nem marad 
nyomtalan az ember nézőpontjából. Hiányérzet ébred és vágy egy újbóli hasonló él-
mény után, amely az érzelmi-indulati megindítottság mellett morális változást is kez-
deményez a hallgatóban, az éneklőben, az előadóban, aki immár szeretne méltó lenni 
újabb hasonló élményre, lelki emelkedettséggel elérni annak ismételt létrejöttét. 

A zenei élmény mint spirituális élmény alkalmával egy addig szokatlan per-
spektíva nyílik meg, ahonnan nézve a tapasztalati tények a maguk összefüggésében 
és lényegüknek megfelelő méretben válnak láthatóvá. Az egyén az emberiség drá-
májába pillant bele, és az egyetemes rend kívánalmainak rendeli alá magát. Vé-

9  Genia, Vicky: The Spiritual Experience Index, Revision and Reformulation, Review of Religious 
Research, 38. évfolyam, 1997/4, 344–361.

10  Farkas – Gerevich: i. m., 23. 
11  Bittlinger, Clemens – Vogt, Fabian: Die Sehnsucht leben: Gottesdienst – neu endeckt, München, 

Kösel Verlag, 1999, 28.
12  Ez a poszttraumás növekedés definíciója Tedeschi és Calhoun szerint – Tedeschi, Richard G. – Cal-

houn, Lawrence G.: The Posttraumatic Growth Inventory, Measuring the Positive Legacy of Trau-
ma, Journal of Traumatic Stress, 9. évfolyam, 1996/3, 455–471.



108

Kis Médea

SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  2020 – 4

dettséget él át és bátorságot nyer, egyértelműbben meglátja, mit kell cselekednie.  
A transzcendencia élményével együtt jár a megkönnyebbülés, a visszanyert teljes-
ség, az öröm érzése, sőt, a megváltottság tudata.13 Csökken a szorongatottság érze-
te, elhalkul az adott pillanat felszólító ereje. Akinek része van ebben, tud nevetni, 
játszani, képes felnőni földi létének követelményeihez. A zenei és a vallásos élmény 
humanizáló ereje abban áll, hogy a földi lét koordinátái a transzcendens dimenzió-
jával bővülnek. A végső dolgok is megjelennek a horizonton, minek következtében 
az addigi szélsőségek többé nem tűnnek végzetesnek.

A transzcendencia fogalma mint pszichológiai konstruktum több összetevőt 
foglal magában. Ez egyrészt a kapcsolat érzése, tehát hit abban, hogy az ember egy 
nagyobb közösség része, és ezen közösség hozzájárulása elengedhetetlen az élet 
harmóniájához. További összetevők: az egyetemesség, azaz az élet egyetemes termé-
szetére vonatkozó hit; az ima által érzett beteljesülés, tehát öröm és elégedettség a 
fenségessel történt találkozást követően; a paradoxonok tűrése, vagyis életünk követ-
kezetlenségei elviselésének képessége; előítélet-mentesség, amikor másokat értékelés 
nélkül tudunk elfogadni, érzékenyen reagálva szükségleteikre és szenvedéseikre; eg-
zisztencialitás: vágy a pillanat mély megélésére, a növekedésre és örömre alkalmat 
kínáló élmények befogadására; hála: rácsodálkozás a közösen megélt vagy egyedi 
adományokra és köszönet értük. A személyiségnek ez a dimenziója egész életen 
keresztül, hosszú fejlődési fázisokon át alakul. Különféle mintázatokat mutat, és 
az egyes életkorokban eltérő jelentőségű.14 C. G. Jung hangsúlyozza az életközép 
időszakában megjelenő lehetőségek gazdagságát.15

Amennyiben a zenei élményfeldolgozást empirikus vizsgálatokkal követik le,16 
kimutatható a zene hatására létrejövő koherencia a két agyfélteke között a hom-
loklebeny, a halántéklebeny és a középagy területein. A zene segít a hallgató fi-
gyelmének összpontosításában, akinek számára megváltozik a külső környezet és 
az idő érzékelése, ezen felül szokatlan észleletek keletkezhetnek minden érzékszervi 
vonatkozásban. A zenei élmény részeként jelentkező komplex képzeleti tevékenység 
során egész történetek elevenedhetnek meg a hallgatóban. Az érzelmi hatások is jel-
legzetesek, létrejöttükben a hangnem és a tempó a legjelentősebb befolyásoló ténye-
ző. Az érzelmi válasz megjelenése egyértelműen nyomon követhető az agyhullámok 
vonatkozásában, annak személyessége, a szubjektív érzékelés azonban sokféle fizikai, 
testi és aktuális helyzeti változó függvénye. 

13  Berger, Peter L.: Auf den Spuren der Engel, Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdec-
kung der Transzendenz, Freiburg – Basel – Wien, Herder Verlag, 1991, 157k.

14  Piedmont, Ralph L.: Does Spirituality Represents the Sixth Factor of Personality?, Spiritual Tran-
scendence and the Five Factor Model, Journal of Personality, 67. évfolyam, 1999/6, 985–1013.; Va-
lamint Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): A spiritualitás mint a személyiség hatodik dimenziója, Budapest, 
Trefort Kiadó, 2007, 19k.

15  Jung, Carl Gustav: Wirklichkeit der Seele, Anwendungen und Fortschritte der neueren Psychologie, 
Zürich – Leipzig, Rascher Verlag, 1939.

16  Nagy Katalin: Fenomenológiai különbségek a zenei élményben, PhD doktori értekezés, Kézirat, Deb-
recen, Debreceni Egyetem, 2004.
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A zenei élmények nyomán létrejövő belső változás, katarzis, és az Isten közelségé-
nek megtapasztalását követő, viselkedésben is megnyilvánuló megváltottságélmény, 
metanoia egyaránt tetten érhető az érzelmi közérzet javulásában. A saját nézőpont 
meghaladása (self-transcendence)17 eleve feltételezi a transzcendenciára nyitottságot és 
az önmeghaladás képességét, de közvetlen létrejöttében szerepet játszik az éneklés, 
zenélés, zenehallgatás. A zene erőhatásának önmagát átengedő személy a továbbiak-
ban könnyebben adja át a vezetést egy biztonságosnak megélt „szellemi” hatalomnak. 

A zenei ingerek hatására módosulhat a tudatállapot,18 eltérhet az éber tudati 
működéstől. Amikor az ember szinte automatikusan, akaratlanul átadja az irányí-
tást egy másik személynek vagy személyként megélt hatalomnak, akkor figyelme 
beszűkül, a szubjektív élmények felé irányul. A realitásérzék csökken, az idő fogalma 
megszűnik, bármi lehetségesnek tűnik. Változik az önkontroll, sok akaratlan reakció 
autonómmá válik, a fájdalomérzés csökken. Az én- és testhatárok fellazulhatnak, a 
világegyetemmel való egység érzése jelentkezhet. A gondolatok és dolgok új, más je-
lentést kapnak, az érzelmek szélsőségessége az apátiától az felfokozottságig terjedhet, 
az emlékezeti előhívás képessége módosul, a szuggesztibilitás fokozódik. Gyakran 
érzi azt a személy, hogy identitása mindeközben megváltozott: megfiatalodott, új-
jászületett. Az átélt élmény leírására utólag nem talál szavakat.19 A transzcendenssel 
találkozás után az egyén a személyiségének egy magasabb fokú integrációját éli meg, 
kiegyensúlyozottabb érzelmi állapotot, valamint letisztultabb gondolkodást és haté-
konyabb információfeldolgozást tapasztal.

Az én önmeghaladásával járó erős élményeket többen kutatták. Maslow20 csúcsél-
ménynek (peak experience), Csíkszentmihályi21 flow-nak nevezi az elmélyedés és 
megvilágosodás azon ritka pillanatait, amikor az ember mintegy kilép a jelenből, 
és boldog extatikus állapotba kerül. Maslow az egység kellemes élménye mellett az 
önértékelés módosulását emeli ki, s a zenének különösen jelentős szerepet tulajdo-
nít e nagyhatású átélések létrejöttében. Csíkszentmihályi a zenére figyelést tartja e 
„tökéletes élmény” feltételének. A zenei élmény kiváltotta vallásos élmény személyes 
beszámolók alapján22 magában foglalhatja az élet értelmén gondolkodást, Isten je-

17  Az istenélmény mélysége, a spiritualitás foka empirikusan nehezen hozzáférhető. Lélektani kutatá-
sok szerint a kulcsmozzanat az emocionális közérzetre gyakorolt kedvező hatás, amely súlyos beteg-
ség idején csökkenteni képes a személy által átélt szubjektív szenvedés mértékét – Coward, D. D.: 
Self-Transcendence and Emotional Well-Being in Women with Advanced Breast Cancer, Oncology 
Nursing Forum, 18. évfolyam, 1991/5, 857–863.

18  Szabó Csaba: Utazások az alsó világba, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. 
19  Farthing, William G.: The Psychology of Conciousness, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1992.
20  Maslow, Abraham H.: A lét pszichológiája felé, ford. Turóczi Attila, Budapest, Ursus Libris, 2003.
21  Csíkszentmihályi Mihály: Flow, Az áramlat, A tökéletes élmény pszichológiája, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1997.
22  Szabad megfogalmazásban gyűjtöttek beszámolókat kilencszáz személytől a zenéhez kapcsolódó erő-

teljesnek mondható élményeikről. Kérdőíves vizsgálatban pedig arra is rákérdeztek, mi játszhatott 
szerepet az erős élmény létrejöttében. Eszerint a zene jellemzői, valamint személyes és szituatív ténye-
zők egyaránt hatnak – Gabrielsson, Alf – Lindström, Siv: Strong Experiences Related to Music,  
A Descriptive System, Musicae Scientiae, 7. évfolyam, 2003/2, 157–217. (Hivatkozza Nagy: i. m.)
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lenlétének érzését, egy üzenet fogadását, veszteségélményt vagy a nyereség érzését, az 
élmény kifejezhetetlenségének érzetét, valamint különleges testérzéseket.

Azt nyújtja az éneklés, amire az embernek egész élete során elemi szüksége van: 
erőt ad, felszabadít; érzelmi szükségletekre reagál; tanít. A közös ének a személyes 
lelki és szellemi fejlődés alkalma; újszerűsége felüdülést, megszokottsága biztonságér-
zetet ad. Miközben a híveknek zenei és érzelmi élményben van részük, taníthatóvá, 
formálhatóvá lesznek. Mindemellett eszközökhöz jutnak, melyek által a Szenthárom-
ságisten előtti hódolatuknak és imádatuknak kifejezést adhatnak.

Az éneklő gyülekezet megszenteli Isten nevét. Rendszeres teológiai megközelítés
Ihletettség nélkül nem tudná az ember megszentelni Isten nevét. Amikor Isten meg-
mutatja a maga szépségét, az embert költői szárnyalásra és énekre készteti. A művé-
szetek a szeretet mibenlétét tárják fel.23 Az Isten szeretetének kisugárzása valami újat 
hoz létre az emberben, amikor „a hit felismeri Isten szépségét és válaszol e szépség-
re”.24 A szépség visszatükröződésében, a rá adott válaszban is a szépség jut szóhoz.  
„A teológiai szép…, amelynek feltétlen, illetve rész szerinti volta teljesen a szuverén 
Isten hatalmában áll, eredetében, jellegében és céljában, sőt elrejtettségében is Isten 
önkijelentésének függvénye.”25

A megszentelődés Isten műve, a művészet az emberé, de egymásba fonódnak, és 
végső soron mindkettő a Szentlélek műve. „A keresztyén ember művészet-ellenessége 
életminőségének romlását vonja maga után. Alighanem megszűnik részt venni Isten 
örömében és fájdalmában, amelynek visszhangja és tükröződése a művészet. …Az 
ujjongást és siralmat nélkülöző életnek nincs minősége. Éppen legértékesebb jellegé-
től, a vasárnapiságtól fosztatik meg, s így az ember feladja újjászületésének, a Lélek 
jelenlétének lehetőségét…”26 

Az istentisztelet egy aktívan várakozó állapotnak a megnyilvánulása. Annak a 
szabadságnak a megélése, amikor egy gyülekezet tagjai egyedül Istennek vannak alá-
rendelve, s nem embereknek vagy névtelen földi hatalmaknak. Szabad szabadnak 
lenniük az ige betű szerinti szolgai értelmezésétől, a bűn terhétől, a halálfélelemtől, 
a zaklatott reformok követelő kényszere alól, az élménytársadalom nyomasztó köve-
teléseitől.27 A szabadság ajándékát közösen fogadják el, és mint feladatot, együttesen 
vállalják fel (Róm 12,2; Mt 20,26). Ha a közösségi életet e szabadság és rend jellemzi, 
tovább tudnak lépni a folyamatos reformáció igényével élő énekes kegyesség felé.

23  Bolyki János: Újszövetségi etika, Budapest, Kálvin Kiadó, 1998, 121.
24  Bohren, Rudolf: Fasten und feiern, Meditationen über Kunst und Askese, Neukirchen-Vluyn, Neuki-

rchener Verlag, 1973. (Magyarul: Böjt és ünnep, Meditációk művészetről és aszkézisről, ford. Ablonczy 
László – Szabó Csaba, Budapest, Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hi-
vatala, 1998, 27k.)

25  Békési Sándor: Ergon, A keresztyén esztétika teológiája, PhD doktori értekezés, Kézirat, Budapest, 
Károli Gáspár Református Egyetem, 2003, 59.

26  Bohren: Böjt és ünnep, 51.
27  Kraus, Hans-Joachim: Reich Gottes, Reich der Freiheit, Grundriß Systematischer Theologie, Neukirc-

hener-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1975.; Küng, Hans: Christ sein, München, Piper, 1974.
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Az isteni dicsőség szépsége nemcsak úgy hat az emberre, hogy felismerésre, öröm-
re, hálára, szeretetre és dicsőítésre ösztönzi, hanem át is formálja az embert: Isten saját 
megdicsőülésébe vonja be az embert, aki így az élete kegyességével és dicsőítésének 
különböző aktusaiban maga is széppé válik. Althaus nyomán Békési28 hangsúlyozza, 
hogy a teológiai szép liturgiai és etikai vonatkozása az isteni mű (ergon) következ-
ménye az ember életművében. „Az egyszólamú ének nemes tisztasága, áttetszősége, 
amely mentes minden zenei élvezkedéstől, attól a zavaró, homályos törekvéstől, hogy 
a zene a szövegtől független, önálló jogot kapjon, az egyszólamú ének egyszerűsége 
és józansága, emberiessége és melegsége – ez a földi gyülekezet énekének lényege. 
Túlművelt fülünknek persze időre és türelmes gyakorlásra van szüksége ahhoz, hogy 
ez a zene igazán föltáruljon előtte.”29 

A gyülekezet éneklésének alanya és tárgya Isten: Ő az, aki szól, akinek szól, és 
akiről szól. Nemcsak hozzá és nemcsak róla éneklünk, hanem őt énekeljük (2Móz 
15,2a; Ézs 12,2; Zsolt 118,14). Istenhez és Istenről énekelni éppúgy csak ő maga tud, 
mint ahogyan a Szentírást csak maga a Szentírás magyarázhatja hitelesen.30 „A Szent-
lélek énekét csak a Szentlélek hangszere vagy kórusa: a hívő, közösségben örvendező 
és háládatos ember és gyülekezet zengedezheti úgy, hogy az ének hitelessége veszen-
dőbe ne menjen.”31 A gyülekezet éneklése a Szentlélek által felelet a megértett igére 
magasztalás, kérés, hálaadás formájában, az egyén számára eszköz az engedelmesség 
útján való előrehaladáshoz, a külvilág felé pedig tanítás és hitvallás: lenyomata annak, 
amit az adott közösség befogadott és értelmezni tudott a hirdetett igéből. Ravasz 
László a következőket mondja az Egyetemes Konvent által újraszervezett énekügyi 
bizottság 1940. június 13-i ülésén: „A megtisztított egyházban a gyülekezeti ének 
imádság, igehirdetés és hitvallás, ugyanakkor pedig az istentiszteletnek egy olyan ré-
sze, amelyen leginkább megmutatkozik az igazi művészet.”32

Milyen spirituális kincseket kínálnak évszázados vagy új énekeink? Hymnológiai 
megközelítés
Sokévszázados énekeink esetében az objektív értékek relativizálódásának folyamatát 
követhetjük nyomon: adottak ugyan, ám az érintett közösségek legtöbbjének nem 
válik sajátjává. Az énekelt szövegekben különböző gyakorlati erények33 jelennek meg: 
Isten iránti engedelmesség, szelídség, alázat, kitartás, türelem, könyörületesség, áldo-

28   Békési: i. m., 65.; Zeindler, Matthias: Gott und das Schöne, Studien zur Theologie der Schönheit, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, 127–129.; Althaus, Paul: Die christliche Wahrheit, 
Lehrbuch der Dogmatik, Band 2., Gütersloh, Bertelsmann, 1948, 38. 

29  Bonhoeffer, Dietrich: Szentek közössége, Budapest, ford. Boros Attila, Harmat Kiadó, 1997, 49.
30  Rózsai T.: Mit énekeljenek gyülekezeteink?, Református Egyház, IX. évfolyam, 1957/6, 129–131, 130.
31  Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés, Budapest, Magyar Református Egyház, 

Református Egyházi Könyvtár XXV, 1950, 38.
32  Vallásügyi iratok és konventi jegyzőkönyvek 1940.
33  Scheler által meghonosított kifejezés az értékelméletben – Scheler, Max: Az ember helye a kozmosz-

ban, ford. Csatár Péter, Budapest, Osiris, 1995.; Uő.: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika, 
ford. Berényi Gábor, Budapest, Gondolat, 1979.
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zatkészség, önzetlenség, hitelesség, lemondás a bosszúról, a veszteség elfogadása, ör-
vendezés apró örömök felett, szolidaritás, az újrakezdés bátorsága, hosszú távon gon-
dolkodás, taníthatóság –  melyek az embernek az élethez, önmagához, embertársához, 
Istenhez fűződő viszonyát meghatározzák, tartalmassá és működőképessé teszik, gaz-
dag érzelemvilág kialakulását és fennmaradását segítik. A bennük kínált életstratégiá-
kat alkalmazva növekedhet az élethelyzetekkel megküzdés tudatossága, sikere.

Ha a létezés örömtelibb, az ember értékesebbnek érzi magát. Az értékek nyomán 
nyert értékesség mindig a létezésben válik konkréttá. Ha maga az emberi élet értékhor-
dozó, akkor annak összefüggés-rendszerére nézve válhat valami az egyén számára érté-
kessé. Az ének és az éneklés ilyenformán eszköz a saját értékesség megéléséhez, s mint 
eszközi érték biztosítja követője számára a további folyamatos fejlődést. Az a gyülekeze-
ti közeg, amely ebben az életkorhoz nem kötött fejlődési folyamatban szerepet játszik, 
mint értékfejlemény van jelen, teret kínálva a keresztyén ember sorsának és életének értel-
mezéséhez; a megénekelt értékek rögzüléséhez, állandósult formájának kialakulásához. 

Valódi összefüggések megteremtésekor értékek jönnek létre. Évszázados énekeink, 
évezredes zsoltáraink Isten mindenkor megszólaló üzenetének aktuális alkalmazása ré-
vén születtek. Ma is ezen az úton-módon jön létre értékes énekanyag. Szó sincs tehát 
arról, hogy csupán azért volnának értékesek, mert régiek. Időtállóságuk csak alátá-
masztja, hogy valódi életösszefüggések katartikus átélésekor jöttek létre, melyek a min-
denkori újra-éneklők számára újra átélhetővé és ezzel érthetőbbé teszik saját egzisz-
tenciális gyökereiket és koordinátáikat: a létezés törvényszerűségeit ismeri fel bennük 
és általuk. Az éneklő ember magát belehelyezve, érzelmileg magát azoknak átengedve 
nyugszik meg, érzi magát biztonságban, töltekezik fel energiával, hittel, életörömmel.

Az értékek megvalósulásához az értékszemlélet bensővé tételére van szükség minden 
új nemzedék esetében. Ez feltételezi a képviselt érték, az átadásra érdemesnek ítélt 
énekkincs megízleltetését, megszerettetését a katechézis során, az életkorból illetve 
élethelyzetből adódó fogékonyságra alapozva. Az értékátadás három szinten valósul-
hat meg: a család-kisközösség szintjén, a tradíció által vagy írott-rögzített formában. 
A szabályozott értékátadás az egyházi énekek esetében nemzedékeken át képes volt 
működni, korunkban viszont csak teljes meggyőződésből, sok és aprólékos munkával 
adhatóak át hitelesen azok a kincsek, melyeket saját nemzedékünk is örökségként 
kapott. Makkai Sándor írta 1925-ben34: „...egyet még a legtekintélyesebb egyházi 
embereknek sem szabad elfelejteni, azt ti. hogy a művészeteknek a nagy tömegekre 
mindig vonzóbb és közvetlenebbül alakító hatása van, mint a morálprédikálásnak. 
Nincs más orvosság, minthogy az egyház maga is felhasználja a művészet hatalmát 
a lelkekkel való munkájában. [...] Itt nem csupán arról van szó, hogy az istentiszte-
let elemei: ének, igehirdetés és a kultusz rendje, valamint az istentisztelet helyisége 
művésziekké legyenek, bár ezen a téren is óriási feladatok várnak ránk, hanem arról, 
hogy a kálvinizmus lelkületet és célt adjon a művészetnek, ...kincseinek öntudato-
san kiválogatott tárházát tegyük élővé és hatékonnyá, ...élvén azzal az óriási nevelő 

34  Makkai Sándor: Öntudatos kálvinizmus, Budapest, Soli Deo Gloria, 1925, 58–59.
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hatalommal, amelyet a lelkek formálására ez ad nekünk, ...nyugtató, hűs érintésük-
re a lélek legnemesebb erőforrásai fakadnak fel.” A mindenkori magyar református 
gyülekezetek mint a múltban felhalmozott értékek jogos örökösei felelősek saját lelki 
életük gazdagságáért.

A magyar református gyülekezeti ének teológiai ismérvei. Hitvallásos-teológiai nézőpont
Református gyülekezeti énekről akkor beszélhetünk, ha a megszólaló ének tartalmilag 
egybecseng a Biblia üzenetével. Az énekszöveg állításából a melódia által ébresztett 
érzelem hatására „igazság” lesz. Egy kedves dallam könnyűszerrel igazsággá formál az 
ige mérlegén súlytalan kegyes szólamot, ám a közömbös dallam vagy idejétmúlt nyel-
vi fordulat meggátolhatja egy hitvallási érvényű bizonyságtétel befogadását. Tehát a 
szöveget hordozó dallam is tiszta forrásból merítendő.

A reformáció korában nemcsak az imaórák, hanem az ünnepek szertartásrendje 
is a közösségi imádság fontosságáról tanúskodik.35 Méliusz kora jól látta, hogy he-
lyenként és alkalmanként az ének hatásosabb az óprotestáns kor által mellőzhetetlen-
nek vélt prédikálásnál: „a legfontosabb közös és tevékeny szertartási részesedés”.36 Az 
éneklés a gyülekezet Lélek általi megelevenedésének gyümölcse, karizma (1Kor 14). 
Karl Barth hangsúlyozza, hogy miként a résztvevők közül senki sincs felmentve Isten 
igéje meghallása alól, ugyanígy az egész gyülekezet felelős, amikor a gyülekezet közös 
hangja szólal meg „az ének által, amelyben ezek amazoknak válaszolnak”. A váltakozó 
éneklés „jelzi, hogy az Isten kinyilatkoztatásáért való hála hangjának, amely hálához 
természetesen a prédikáció is hozzátartozik, az egész gyülekezet hangjának kell len-
nie”, ahol egyesek megszólalása átmenet a hallásból a hallásba. Ezt az átmenetet kö-
zösen teremtik meg.37 „A felelgetős éneklés elemi vallásos megnyilatkozás, ősforma, 
nem nélkülözheti a későbbi kor. Fokozott figyelmet, aktivitást, praxis pietatist köve-
tel a gyülekezettől.”38 A reformáció első két évszázadának a mainál jóval tagoltabb, 
ékesebb és kimunkáltabb szertartású istentiszteleti rendjébe szervesen illeszkedett a 
gyülekezet folyamatos és intenzív lelki jelenlétet feltételező éneklése, ahol a gyakorlás 
és ismétlés nemcsak a rögzült elemek fennmaradását és továbbörökítését szolgálta, 
hanem az új meghonosodását is; az ismétlődő elemekből válhatott gyülekezeti ének39 
(1Kor 14,15). Az óprotestáns istentisztelet egyik sajátossága a keresztyén szabadság 

35  Kálvin János: Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz, Zsoltár, A Református Egyházzenészek Munkaközösségé-
nek Lapja, 1. évfolyam, 1994/4, 2–3.

36  Fekete Csaba: Graduál és református istentisztelet, Liturgiatörténeti áttekintés az Öreg Graduál 
somorjai példányának kéziratos pótlékai alapján, in G. Szabó Botond – Fekete Csaba – Bereczki 
Lajos (szerk.): Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történe-
téből, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 2000, 207–352, 
336.; Czeglédy Sándor: Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége, in Bartha Tibor – Makkai 
László (szerk.): Studia et acta ecclesiastica, II. kötet, A II. Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz 
életműve, Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1967, 355–391.

37  Barth Károly: Istenismeret és istentisztelet, ford. Maller Kálmán, Budapest, [k. n.], [é. n.], 163.
38  Fekete: i. m., 214.
39  Uo., 245kk.
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érvényre jutása a kötelező rubrikák40 zárt rendjével, sőt az elfogadott hitvallások be-
tűjének előírásszerű betartásával szemben.41 

Az 1944–47 között zajló énekeskönyvi előkészületi munkálatok során Csomasz 
Tóth Kálmán megfogalmazza egy református énekeskönyv szerkesztésének elvi alapjait.

Hitvallásos-teológiai szempont szerint az énekszövegeknek a reformátori teoló-
gián kell alapulniuk.

Az irodalmi szempont a nyelvújítás előtti magyar nyelvet részesíti előnyben. A régi 
szöveg csak akkor változtatható, ha magyarázat nélkül ma már érthetetlen; mivel a 
régi kifejezések sokkal erőteljesebbek, kifejezőbbek és gazdagabbak a mainál.

A zenei szempont a régi egyházi hangnemeken nyugvó, valamint a magyar múlt-
ban gyökerező népi és históriás-történelmi dallamokat részesíti előnyben.

Nyilvánvaló, hogy az ezután következő egyházi nemzedékeknek „újra kell tanulni 
nemcsak a hitet, hanem az anyanyelvet mind szövegi, mind zenei téren”.42 Csomasz 
Tóth nemcsak az énekkincs következetes és alapos átvizsgálását tartotta alapvetőnek. 
Új énekeskönyv bevezetésének biztosítékát keresve a gyülekezetek körében végzett 
kitartó tanító és építő munkát emelte ki, melynek egyaránt irányulnia kell a lelké-
szekre, kántorokra és egyházi munkásokra. 

Csomasz Tóth Kálmán a következőkben látja az egyház életét szolgáló, s a benne 
egészséges lelkiségben növekedő hívek érdekében végzett himnológiai munka min-
den időben időszerű feladatait: a Szentírás és a vonatkozó régi és új teológiai iroda-
lom alapján vizsgálni és tisztázni a gyülekezeti éneklés bibliai értelmét; az egyetemes 
keresztyén énekkincs és énektudományi irodalom szem előtt tartásával feltárni a még 
felderítetlen részletkérdéseket; a felmerülő zenei kérdéseket folyamatosan vizsgálni; 
közös, régi zenei anyagokat, keresztyén egyházzenei és népi éneklésformákat megis-
merni, értékelni; a még fennmaradt népi dallamkincset s hozzájuk tartozó szövegeket 
felkutatni; a genfi zsoltárok éneklésének eltéréseit kiküszöbölni; régi szövegeket nem 
a pillanatnyi divathoz igazítva modernizálni, hanem prozódiai és irodalmi igényes-
séggel restaurálni; újonnan keletkező énekeket magas mérce szerint bírálni; tisztázni 
a régi és új műzenei alkotások gyülekezeti énekléshez való viszonyát; őrködni a fe-
lelősök tevékenysége fölött s irányítani azt; a kidolgozott normatív szempontokat 
pedig érvényesíteni – és mind ehhez elsősorban „hitben járó és az egyházat jelenva-
lóságának szükségei szerint, de az örök útmutatásokra is egyformán figyelve szolgálni 
kész” gyülekezeti tagok mint munkatársak együttműködését tartja szükségesnek.43  
A rendezett szertartás és a szépen megszólaló ének nem csupán eszköze, hanem alap-
vető feltétele és közege a kegyesség gyakorlásával együttjáró spirituális gyarapodás-

40  Az istentiszteletet alkotó egyes énekelt elemek (introitusok, psalmusok, hymnusok, invocatiok etc.).
41  A II. Helvét Hitvallás XXIII. fejezetére utal Fekete: i. m., 321.
42  Bódiss Tamás: Az 1948-as énekeskönyv a református egyházi éneklés történetében, DLA egyházzenei 

doktori értekezés, Kézirat, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, 2005, 60.; Uő.: Csomasz 
Tóth Kálmán himnológiai öröksége, Az 1948-as magyar református énekeskönyv szerkesztési mun-
káinak megindulása, elvi alapvetése, Magyar Egyházzene, 8. évfolyam, 2000/1, 229–235.

43  Csomasz Tóth: i. m., 332k.
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nak. „Ahol élő egyház van, ott zsoltárok zengenek a csordultig telt szívekből, ...ott a 
Biblia mindennapi lelki kenyér, amely nélkül nem lehet élni.”44

Az istentisztelet spiritualitása. Pasztorálteológiai megközelítés
A református istentisztelet Isten és ember találkozásának alkalma. Egységes, egyszeri 
és megismételhetetlen eseménysor: az Atya teremtő és újjáteremtő munkájának, a 
Fiú megígért jelenlétének és a Szentlélek áradásának adott időben és helyen történő 
megvalósulása. Amint a találkozásjelleg tudatosul a gyülekezetben, az istentisztelet 
egyes elemei sokkal jelentősebbé válnak e közlési folyamatban.

A zsoltárok új ének éneklésére bíztatnak (96,1; 98,1), és e felszólítás prófétikus 
(Zsolt 98,9). Az „új ének” Isten új cselekedeteire válaszol, azokról tesz bizonyságot, 
individuális és történelmi-üdvtörténeti jellegű egyszerre. Az új ének mindig aktuális: 
Isten jelen cselekedetét eljövendő tetteire tekintettel értelmezi, a hitet ébren tartja.45 
Amiként Deborah (Bir 5) és Mirjam (2Móz 15) már a csatamezőn énekelt, úgy az 
egész élet, és nemcsak az istentisztelet, alkalmas arra, hogy az éneklő egyén és gyü-
lekezet megragadja és hírül adja Isten tetteit.46 Az Úrra várakozás története is Isten 
magasztalása,47 amint a kegyes ember bizakodása is istendicsőítés. Az istentiszteleten, 
a régi és új énekekben sűrítve szólalnak meg ezek az életesemények. Az éneklő gyüle-
kezet számára természetes, hogy a kegyesség a gyakorlás által marad eleven.

Az új befogadása48 ugyan nem kis energiabefektetést, s olykor önmegtagadást 
kíván, viszont pótolhatatlan lelki haszonnal jár. A kulturált istentiszteleti élet, az igé-
nyes formák, „a kultusz művészisége”49 nem csupán külsődleges dolog, hanem „a 
lelki folyamatok drámai szimbolizmusában, a résztvevők aktív lelki tevékenységeinek 
rendjében áll”.50 Föltételezi az énektanítás és -tanulás alapelveinek megfogalmazását 
és érvényesítését.51 Énekelni az fog szeretni, aki sokat énekel, s az énekel sokat, aki 
szeret énekelni. Nélkülözhetetlen, hogy a református gyülekezeti tag már akkor ma-
gáévá tesz sokszori éneklés által egy bizonyos énekkincset, amikor életkorban vagy 

44  Makkai: i. m., 34.
45  Krummacher, Christoph: Musik als praxis pietatis, Zum Selbstverständnis evangelischer Kirchenmusik, 

Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1994, 133.
46  Douglass, Klaus: Isten szeretetének ünnepe, ford. Sághy Balázs, Budapest, Kálvin Kiadó – Luther 

Kiadó, 2005, 47–68. 
47  Westermann, Claus: Das Loben Gottes in den Psalmen, Berlin, Evangelische Verlagsanstalt, 1954, 111.
48  Fekete közöl adatot arról, hogy a genfi zsoltárokat elsők között fogadták be ott, ahol az Öreg Gradu-

ált használták, így például Kassán 1637-ben – Fekete: i. m., 334. 
49  A „kultusz” kifejezés létjogosultságát illetően lásd Makkai Sándor: Az egyház missziói munkája, Bu-

dapest, Révai, 1938, 83k.
50  Makkai: Öntudatos kálvinizmus, 38. 
51  „Feladatunk: […] az énekválasztás rendjének, módszerének kialakítása: ötletszerűség helyett átgon-

doltság a tartalmi, stílusbeli, liturgiai és zenei szempontok összehangolásával.” – Bódiss Tamás: Ha-
gyomány és/vagy haladás, Református egyházzenénk fél évszázados kérdése, Zsoltár, A Református 
Egyházzenészek Munkaközösségének Lapja, 10. évfolyam, 2003, 43–46, 45.
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hitben még gyermek: fogékony és elfogadó, nyitott és változásra kész.52 Az így ki-
fejlődő kegyesség karakterisztikus zenei ízlést hív életre, amelyben kifejezést is talál. 
Ezért magától értődő az énektanítás elhanyagolhatatlan jelentősége mind a gyermek-, 
mind az ifjúsági, mind a felnőttkatechézis során, és természetes a hitben fejlődésre 
kész gyülekezet számára (1Tim 4,7-8).

A kegyességtörténet fő kérdése, hogy mit ragadott meg az olvasott, hirdetett, hal-
lott igéből a gyülekezet, valamint a gyülekezeti körben igére figyelő ember, s az mi-
lyen gyümölcsöt termett egyéni és közösségi életében.53 Jézus Krisztus útja mutatja, a 
mennyei Atya iránti teljes engedelmesség példájaként (Fil 2,5-11), hogy a megszente-
lődés útján járás nem öncélú foglalatosság.54 Az istentiszteleti közösségbe belenöveke-
dés az egyén közösség általi fejlődésének nagyszerű paradigmája. A felelősséget a helyi 
közösség hordozza. Minden újonnan érkező mint külső információt hozza magával 
igényeit és tapasztalatait, és ezzel a változás és változtatás esélyét. Az istentiszteleti 
közösségnek minden alkalommal újra és újra létre kell jönnie, az ő részvétele által is. 
E rituális eseménysorban közösen bocsátják magukat Isten rendelkezésére, majd a 
gyülekezet egésze és minden egyes tagja úgy távozik, hogy magán viseli a friss belső 
történések nyomát. Amikor s amennyiben az egyén igazodik e kozmikus rendhez, a 
világ gyógyulásához járul hozzá.55 Miközben kifejezésre juttatják hitüket, ez hatást 
gyakorol rájuk is, ezért sem mellékes, miként folyik Isten tisztelete. „A kegyesség nem 
más, mint életté vált igehirdetés.”56 A gyülekezeti éneklés pasztorális funkciója éppen 
abban áll, hogy egybefogja az istentiszteleti keretet, megteremti a szervezett közössé-
gi lét atmoszféráját és a kegyesség gyakorlásával töltött mindennapok kontextusát.57  
A kultusz kulturáltsága egyidejűleg a hatékonyságának is záloga.

Ahol a gyülekezet énekel az istentiszteleten, ott nemcsak egyházzenei esemény 
zajlik, hanem teológiai: mert az egyetemes papságot gyakorolják (1Pt 2,9), Isten ke-
gyelmi ajándékaival sáfárkodnak (1Pt 4,10), és az örök életre készülnek (Jel 15,3k). 
Szőnyi György igen szellemesen fogalmaz: „mi azt valljuk, hogy a liturgia nem nyelvi 
műemlékvédelem, hanem közérthető nyelven előtárt gyülekezeti bizonyságtétel”,58 

52  Németh István: Református énekek népi emlékezetben, Zsoltár, A Református Egyházzenészek Mun-
kaközösségének Lapja, 12. évfolyam, 2005, 13–20. 

53  Esze Tamás: A magyar református kegyesség múltja, Református Egyház, IX. évfolyam, 1957/8, 178–
182, 178.

54  Kis Médea: Szociáletikai szempontok érvényesítése a gyülekezetépítésben, Református Egyház, LVII. 
évfolyam, 2005/5, 107–109, 7-8, 168–173, 206–209.

55  Thilo, Hans-Joachim: Die therapeutische Funktion des Gottesdienstes, Kassel, Johannes Stauda Verlag, 
1985, 40.

56  Bucsay Mihály: A református kegyesség a mai magyar református egyházban, Református Egyház, IX. 
évfolyam, 1957/8, 182–185, 182.

57  Kálvin szerint a keresztyén élet: taníthatóság (docibilitas) és gyakorlása a kegyességnek (praxis pie-
tatis). Lásd Bolyki János (szerk.): Válogatás Kálvin János műveiből, Budapest, Kálvin Kiadó, 1993, 
232–246.; Kálvin János: Keresztyén élet, ford. Adorján Kálmán, Kolozsvár, Koinónia, 1999.

58  Szőnyi György: Istentiszteleti kegyesség, in Bartha Tibor – Makkai László (szerk.): Studia et acta 
ecclesiastica, V. kötet, Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 
1983, 403k.
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központi és lényegi életmegnyilvánulás. – Ugyanakkor, amiként az igehirdetés is 
mindig többet kell nyújtson a hitbeli növekedés érdekében a hívő aktuális igényeinél, 
ugyanúgy a megértett igéből kinyíló ének is szükségképpen olyan tartalmi többlettel 
és értékbeli sűrűséggel bír, ami nem mindig és minden jelenlevő számára azonnal ért-
hető. De éppen ez a „többet kínálás” (Mehrdarbietung) hat fejlesztőleg, mert távlatot 
nyit a hitbeli fejlődésben továbblépni vágyakozónak.

Az istentiszteleti keret, a liturgia: nyitott rendszer.59 A hívek szimbolikusan és 
valóságosan is megélik az új életstílust, szociális szerepeik továbbjátszása helyett egy 
önmagán túlmutató eseménysor és szimbolikus cselekvések részeseiként mintegy új 
közegben formálódnak. Ez a formálódás csak akkor megy végbe, ha az egyén teljesen 
odaszánja önmagát, miközben nem felejti, hogy a keresztyén életstílus nem valósít-
ható meg csupán a magányos elmélyülés által.

A közösen alakított és együtt megélt istentisztelet hétről hétre egy lépéssel előbb-
re viszi a gyülekezetet, mint vándorló istennépét a megszentelődés útján. Együtt te-
kintenek a hitben előttük járókra (Zsid 12,1), együtt követik a jelek és csodák által 
előttük haladó Urat, együtt veszik magukhoz a mennyei eledelt (Jn 4,14; 6,31kk). 
Tudván, hogy „több az élet” (Mt 6,25; Lk 12,22k), olyan kincseket gyűjtenek, ame-
lyeket rozsda, moly vagy rabló nem támad meg (Mt 6,19k). Azt az Életet gyako-
rolják, amely Isten erejéből és a Mester lába nyomán lépegetve személyes, családi, 
munkahelyi, társadalmi, nemzeti és emberlétük adottságai közepette mégis megél-
hető. Ez a mégis-életstílus a Szentlélek által lehetővé tett teljes élet, amely Krisztus 
önmaga-megüresítésének modelljét követi.60

„A liturgia szakrális légköre és a szépség nem csupán értékes és önmagában ér-
vényes, hanem fontos a hívek lelki életének kiteljesedése miatt is […] A jámborság 
bizonyos formái vitathatatlanul avíttá váltak; ám a könnyűzene a liturgia szakrális 
légkörétől nem csupán idegen, hanem azzal egyenesen ellentétes. Sokkal több, mint 
egyszerű torzítás, a híveket kifejezetten világias hangulatba ringatja, és az, amit ben-
nük fölébreszt, süketté teszi őket a Krisztustól jövő szólítás meghallására.”61 

Bagdy Emőke szemléletesen jellemzi azt a modern zenei-szellemi közeget, mely-
nek ellentmondásosságát, romboló hatását csak akkor védhetjük ki, ha a református 
keresztyén gyülekezethez tartozás jelentőségre tesz szert a felnövő fiatalok életében, ha 
a családban megélt ízlésvilág és választható életstílus döntési helyzet elé állítja őket. 
„A fiatalok a zenében, az együttesek istenítésében, az énekesek, a sztárok iránti ra-
jongásban identitásukat keresik, […]. A nótaszövegek is ezt fogalmazzák meg. Dob-
hártyarepesztő hangerővel az agytekervényekbe kalapált szövegeik lírája szinte ellent-

59  Eller, Walter: Aus dem Hören leben, Hymnologische und liturgische Vollzüge als Ästhetik der Wahrneh-
mung, Leipzig, Evangelische Verlaganstalt, 2003, 283kk.

60  Josuttis, Manfred: Die Einführung in das Leben, Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und 
Spiritualität, Gütersloh, Chr. Kaiser Verlag, 1996, 164.

61  Hildebrand, Dietrich von: The Trojan Horse in the City of God, Chicago, Franciscan Herald Press, 
1967, XXVI. fejezet.; Magyarul megjelent: Vallás és szépség, Magyar Egyházzene, II. évfolyam, 1994-
1995/1, 3–8. 
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mondásban van az agresszív zenei vivőközegekkel. […] Azt hangosítják fel, amire a 
fiatalok vágynak, vagy ami az életükből hiányzik (pénz, siker, szex, népszerűség, sza-
bálytalanság, elvágyódás). A belső űr, a fájdalmas társtalanság, a brutalitás, az agresszív 
erotizáltság és a depressziós lelkiállapot zenei üzenete visszhangra talál a kamasz és 
az ifjú ember testében. Azonosulásra csalogatja, férfivá, nővé emeli a brutális érzéki 
rigmusok-ritmusok élvezetének pillanataiban, és én-határait áttörve birtokba veszi az 
egyént. Megszállja és fogva tartja, »ellopja« azt, ami az övé, az erőszakos birtokbavétel 
által. […] A zene olyan világhoz integrál, melyben újrateremti azt a hiányt, melynek 
betöltését ígérte.”62 A pszichológus empirikus összegzésével egybecseng a teológus, 
Szűcs Ferenc63 állásfoglalása a dicsőítő istentiszteletek vonatkozásában, miszerint „ha a 
liberális antropocentrikus protestáns istentiszteletek megüresedésének korrekciójáról 
van szó, akkor feltétlenül figyelemre méltóak. Ha a résztvevőket szórakoztató akcio-
nizmus és a ritmusban, hangerőben rejlő hatásmechanizmus válik uralkodóvá benne, 
akkor kérdéses, hogy valóban a doxológia, az imádat adekvát kifejezési formája-e.”

Ilyen kortünetek közepette tényleges kihívás az egyház számára, hogy az isten-
tisztelet és az egyházi ének és zene valódi funkcióját tölthesse be. A „kreatív alkal-
mazkodás”64 mint az egyház vitalitásának és megerősödésének záloga nem a rock 
and roll, hip-hop, heavy metal vagy egyéb zenei stílus istentiszteleti térhódítását, 
hanem a szisztematikus és következetes lelki építést jelentheti csak. „Lelkiségben és 
szakmaiságban egyaránt alkalmas kántorok” bevonását vállalva lehet „feloldani a fe-
szültséget az egyházzenei tudás és a hűséges, ámde amatőr szintű egyházzenei szolgá-
lat között”.65 Az istentiszteleti énektanítás (a vasárnap délelőtti alkalmak első tizen-
öt percében) megfelelő kerete lehet ennek. Közel lehet és kell vinni az énekelendő 
gyülekezeti éneket a hívő aktuális lelki, hitbeli, érzelmi és szociális szituációjához, 
miközben rá lehet és kell kérdezni, milyen vágyak rejlenek az éneklés mögött, hogy 
fény derüljön arra, mik tartják életben mint istentiszteleti elemet.66

Fantáziát kíván, hogy bánni tudjunk a református zenei hagyománnyal. Emellett 
meg kell hallani a korszak belső hangját,67 és megtalálni hozzá a hiteles és értékes nyelvi 
kifejeződést. Olyan témák is alapul szolgálhatnak, amelyek a kegyes életfolytatás újkori 
kihívásai. A legprovokatívabb tényező éppen a sokhelyütt már sokkszerűen elnémult gyü-
lekezetbe érkező kereső ember, aki éppen abban tud társ lenni, amiben hiányt szenved 
a közösség: a Szentírásra és a hitvallásokra koncentráló, elmélyült, szomjas figyelemben.

62  Bagdy Emőke: Úton a zene és az ember lelke felé…, in Lindenbergerné Kardos Erzsébet (szerk.): 
Zeneterápia, Szöveggyűjtemény, Pécs, Kulcs a Muzsikához Kiadó, 2005, 174–180, 179k.

63  Szűcs Ferenc: Az istentisztelet a református dogmatika szempontjából, Collegium Doctorum, Magyar 
református teológia, I. évfolyam, 2005/1, 38–48, 40k.; Ámósz 6,5.

64  Chang, Paul Y. – Lim, Dale J.: Renegotiating the Sacred-Secular Binary, IX Saves and Contempo-
raly Christian Music, Review of Religious Research, 50. évfolyam, 2009/4, 392–412.

65  Bódiss: Hagyomány és/vagy haladás, 45.
66  Bittlinger – Vogt: i. m., 21.
67  Müller-Osten, Kurt: Cantus firmus, Erwägungen über das deutsche geistliche Lied, in Amelung, 

Eberhard (hrsg.): Strukturwandel der Frömmigkeit, Situationen der Kirche, Eine Bestandsaufnahme, 
Stuttgart – Berlin, Kreuz Verlag, 1972, 338–344. 
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Az éneklő gyülekezet a reménységet gondozza tagjaiban. Poimenikai megközelítés
Ahol református gyülekezet van, ott az elhívottak Istennek kívánnak inkább tetszeni 
és engedelmeskedni, mint az embereknek. Ennélfogva „a keresztyén élet nem per-
spektívátlan helyben járás, hanem nagy célok felé való elszánt igyekezet. Az az élet 
lehet egyedül igényes élet, amely nem alkuszik meg a maga gyarlóságaival, hanem 
hisz abban, hogy amit Isten akar és kíván tőlünk, arra nézve az előrehaladást is meg-
adja. Ehhez a halálig tartó folyamathoz ad segítséget a kegyesség gyakorlása, amely-
nek része a jövendő életről való elmélkedés (meditatio futurae vitae). Nem távolba 
merengésről van itt szó, hanem létünknek, Krisztusban-létünknek titkáról. Hiszen 
szentségünk is benne lesz majd nyilvánvalóvá.”68

A remény hitbeni tapasztalatként Krisztusban-létünk egyik nagy titka. Mint 
lélektani konstruktum meggyőződés afelől, hogy valami pozitív tényező, ami a je-
lenben még nem része az életnek, egyszerre kézzelfoghatóvá válhat, ezért az ember 
törekszik az elérésére. A mindenkori reménykoncepció implikálja a kor és az adott 
társadalom meghatározó spirituális és morális értékeit. A pozitív pszichológia képvi-
selőjeként számontartott Snyder69 modellje szerint a reményteli személy fő jellemzői, 
hogy /1./ pozitív célokat tud kitűzni, amelyeket semmiképp nem téveszt szem elől, 
/2./ képes a dolgoknak a maga számára előnyös kimeneteléért erőfeszítéseket tenni, 
és /3./ szükség esetén a célhoz közelebb jutás új ösvényeit megtalálni. A célok lehet-
nek rövid- vagy hosszútávúak, de mindenképp elég értékesnek kell lenniük az egyén 
számára, mert akkor mozgatják meg tudatos gondolkodását. Amikor úgy tűnik, hogy 
a személynek nincs lehetősége tennie önmagáért, akkor a reménynek köszönhetően 
viseli el a változtathatatlant. Nemzetközi kutatások eredményei alapján a közös re-
mény támogatólag hat az egyén reménységének szintjére,70 illetve a több társas támo-
gatás a reményteliség magasabb fokát eredményezi.71 Az egyén feltehetőleg úgy tanul 
meg reménykedni, hogy azt a legközelebbi társas kapcsolatai közvetítik számára, s 
hogy milyen mértékben reményteli, abban meghatározó szerepe van annak a családi, 
baráti, egyházi, nemzeti, spirituális környezetnek, amellyel azonosul, amelyhez tarto-
zónak tekinti magát.72 Amennyiben a remény valamely transzcendens célra irányul, 

68  Szűcs Ferenc: Teológiai etika, Budapest, Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, 1983, 82.
69  Snyder, Charles R.: The Past and Possible Futures of Hope, Journal of Social and Clinical Psychology, 

19. évfolyam, 2000/1, 11–28.; Uő.: Hypothesis, There is hope, in Uő. (ed.): Handbook of Hope, The-
ory, Measures, Applications, San Diego, California, Academic Press, 2000, 3–21.; Uő. – Rand, Kevin 
L. – Sigmon, David R.: Hope Theory, A Member of the Positive Psychology Family, in Uő. – Lopez, 
Shane J. (eds.): Handbook of Positive Psychology, Oxford, Oxford University Press, 2002, 257–276. 

70  Snyder, Charles R. – Cheavens, Jennifer – Sympson, Susie C.:  Hope, An Individual Motive for 
Social Sommerce, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1. évfolyam, 1997/2, 107–118. 

71  Van Gestel-Timmermans, Hanneke – Van Den Bogaard, Joop – Brouwers, Evelien – Herth, 
Kaye – Van Nieuwenhuizen, Chijs: Hope as a Determinant of Mental Health Recovery: A Psycho-
metric Evaluation of the Herth Hope Index – Dutch version, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
24. évfolyam, 2010/1, 67–74.

72  Du, Hongfei – King, Ronnel B.: Placing Hope in Self and Others, Exploring the Relationships 
Among Self-Construals, Locus of Hope, and Adjustment, Personality and Individual Differences, 54. 
évfolyam, 2013/3, 332–337.
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annak elérése legtöbbször egy bizonyos közösségi identitás részét képező eszköztár, 
rítus, szokásrendszer mozgósítása révén történik. A hit nyitja ki a személy perspek-
tíváját a transzcendens dimenzióra, a vallásosság megerősítheti ezt a beállítódást, a 
remény eközben a célirányos viselkedés és megküzdés facilitátora, és mindezek egy-
másra hatása a spiritualitás megélése.73 

H. G. Koenig kiterjedt empirikus kutatásaira hivatkozva Moser (2000)74 meg-
állapítja, hogy a vallásos értelmezések (például, hogy minden jó, amit Isten tesz) és 
szertartások olyan mértékben táplálják a reményt, amit csupán az emberi környezet 
nem képes nyújtani. Ezen értelmezések, mint megoldáskeresési lehetőségek a kontrol-
lálhatatlan vagy megváltoztathatatlan helyzetek elfogadására, a realitáshoz fűződő új 
viszony kialakítására, egyfajta reflektált jelenlétre ösztönöznek, és adaptív megküzdési 
módok kialakításához segítenek.75 Amennyiben a hívő ember Istent a remény egyedüli 
biztos forrásaként éli meg, akkor a kontrollt mintegy áthelyezi Isten kezébe; követke-
zésképp: hite a legkritikusabb helyzetek és állapotok elviselésére is képessé teheti őt.

A hit azáltal elevenedik meg és növekedik, ha meg kell formálnia, ki kell mon-
dania, ki lehet énekelnie magából, amit hisz, amit az igével találkozás, az Isten előtt 
létezés és a közösségbe tartozás jelent számára – itt és most. A modern ember akkor 
kapja a számára legkézenfekvőbb segítséget, ha elsajátít egy a lelki arculatának ki-
formálódását és karbantartását segítő spirituális eszköztárat, instrumentáriumot. Az 
éneklés haszna aközben érezhető meg, miközben a hívő ember énekel. Akkor fejti 
ki hatását, ha – „mint valami gyógyító kenőcs – nagy felületen, hosszú versszako-
kon és hosszú perceken keresztül érintkezhet velünk; hogy belénk hatolhasson, hogy 
átjárhassa a lelkünket […]. A régiek receptje: három teljes zsoltárnyi lelki fürdőt 
kell venni, mielőtt Isten ítéletes vagy kegyelmes, megrendítő vagy megvidámító igéje 
előtt megnyitnánk a szívünket.” Sztárai Mihály gyülekezetének istentiszteleti szokásai 
szerint „minden napon kétszer” (260. dicséret 4. v.) itattattak meg Isten lelki italával: 
a reggeli príma s az esti vecsernye alkalmával.76

Ige, ima és ének a hívők közösségébe kapcsol akkor is, ha valakinek az egyéni 
helyzete, állapota már nem teszi lehetővé, hogy együtt legyen a lelki testvérekkel. 
Azok az érzések, emlékek és hangok, amelyek az énekek megtanulásakor vagy közös 
éneklésekor valaha megjelentek, nyomot hagynak, benne élnek a lélekben és megele-
venednek akkor is, ha a hívő egyedül, otthon énekel, és bensőleg mozgósítják akkor 
is, ha éppen online kapcsolódik be a liturgiába. Az istentisztelet alkalmai, és a teljes 
közösséget felépítő sejtekbe, gyülekezeti csoportokba tartozás a konkrét és aktuális 
tere a hívő élet számára nélkülözhetetlen cselekvő, szolgáló létnek.77 A magából a 

73  Kis Médea: A remény pszichológiája, Elméleti áttekintés az empíria tükrében, Mentálhigiéné és Pszi-
choszomatika, 17. évfolyam, 2016/3, 243–285.

74  Moser, Ulrich: Identität, Spiritualität und Lebessinn, Würzburg, Echter, Studien zur Theologie und 
Praxis der Seelsorge 42, 2000.

75  Kulcsár Zsuzsanna: Traumafeldolgozás és vallás, Budapest, Trefort Kiadó, 2009.
76  Karasszon Dezső megfogalmazása a 2006. január 28-án folytatott szakmai megbeszélésünk alkalmával.
77  Ravasz László 1925-ben írja: „a református istentiszteletben csak annyit épülök, amennyit aktívan részt veszek 

benne éneklés, imádság, bibliaolvasás és a beszéd figyelő feldolgozása által”, idézi: Szőnyi: i. m., 401.
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gyülekezetből kiinduló, szerény igényű, de azt lelkiismeretesen kivitelező, technikai-
lag egyszerű alapokon felépülő, de folyamatosan tovább növekedő énekes élet78 fogja 
energiákkal ellátni és működésben tartani a közösségi és egyéni spiritualitást.

Az egyházi esztendő tagoltságának és ciklikusságának megélése fenntartja a ke-
gyesség eszkhatologikus irányultságát. Ez az út jól járható a kezdeti lépésektől, és 
fölöttébb változatos, meglepően élményteli: az úrvacsorai evangélium aktualizálása 
az igehirdetésben, az ünnepkörök összefüggésében,79 a bibliodráma alkalmazása80 
ugyanazon ige magyarázatával egybevetve;81 az emberi élet szakaszainak, szociális 
ciklusainak (születés, halál, felnőtté válás, életközép, házasság, válás etc.) új, a gyüle-
kezet körében kialakított családias rítusokkal (rites de passage) támogatása; a naptári 
esztendő Isten előtti megélése például terményhálaadó istentiszteletek,82 mezei isten-
tiszteletek keretében – csupán néhány példa, hogy régi énekeinket új kontextusba 
helyezve azok új tartalmat nyerjenek, s a lelki növekedés táplálóivá váljanak. A rend-
hagyó gyülekezeti rendezvényeket az egyéni kezdeményezések és a szakszerű irányítás 
összhangja teszi frissé, hitelessé és vonzóvá.83

A kötött elemek megszokottsága csak akkor nyújt biztonságot, ha azok a jelen-
levő számára ismerősek, otthonosak. Megváltozott formákat egy másfajta tudatosság 
hozhat, amely konkrét kérdésfelvetésekből születik (pl. „Miért vagyok itt?” „Mit vá-
rok az Istennel való találkozástól?”), s időről időre megvizsgálja, hogy az új formák 
által képviselt értékeket tükrözi-e a gyülekezet mindennapi élete.84 Adott közösség, 
csoport atmoszférája néha sokkal valóságosabb, mint az a világ, amely körülveszi. Egy 
élő hitű református gyülekezetben a tagok levetik álarcaikat és jelmezeiket, az Isten 
előtt élt élet áttetszőségét vállalva igyekeznek megfelelni a legtermészetesebb emberi 
elvárásnak, miszerint csak őszintének érdemes lenniük. Nem érzik szükségét, hogy 
játszmákat játsszanak egymással, nem idegenek, sem nem elidegenedettek egymással 
szemben. „Igaz, hogy csak életük egy apró töredékét töltik egymással, de a pszicholó-
giai valóság egyenértékű a fizikai valósággal.”85

78  Csomasz Tóth Kálmán: Háromszázötvenéves a Psalterium Ungaricum, Református Egyház, IX. év-
folyam, 1957/5, 107–111, 110. 

79  Szőke Imre: Kész az én szívem, Budapest, [k. n.], 1942.
80  Grün, Anselm: A gyógyító egyházi év, Az egyházi év mint pszichodráma, ford. Mészáros Erzsébet, 

Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2000.
81  Hubainé Muzsnai Márta: Bibliadramatikus módszerek alkalmazása és hatása, Vallásos élmény és val-

lásos szerepek hatása bibliadráma csoportokban, PhD doktori értekezés, Kézirat, Debrecen, Debreceni 
Egyetem, 2002.

82  Milchner, Hans Jürgen (hrsg.): Erntedankfest, Vom Denken und vom Danken, Göttingen, Vanden-
hoeck, 1993.

83  Szabó Zoltán: Vallásos estélyek programja, in Forgács Gyula (szerk.): Belmissziói Útmutató az 
1928-1929. munkaévre, Budapest, [k.n.], 1928, 79–84.; Nagy S. B.: A vallásos estélyekről, in For-
gács Gyula (szerk.): Belmissziói Útmutató az 1930-1931. munkaévre, Budapest, [k.n.], 1930, 34–37.

84  Bittlinger – Vogt: i. m., 43k.
85  Yalom, Irvin D.: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Budapest, Animula Kiadó, 1995, 46k.
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Egymás hite és éneke által növekedvén. Missziológiai megközelítés
„A zsoltárok, himnuszok, imádságok archaikus kezdetein mindig egy énekes em-
bert találunk, aki imádkozik, elmondja, eldalolja, elátkozza, áldja minden fájdalmát 
és örömét. Aztán mások felismerték, hogy ebben az ő helyzetük is kifejeződik, és 
elkezdték énekelni ezt a szöveget egyénileg vagy a hivatalos istentiszteleten.” A re-
formáció évszázadára már „a közösségi éneklés olyan szellemi csatornarendszer volt, 
amely áthálózta a mindennapi és az ünnepi életet, méghozzá a bibliai szemléletbe 
kapaszkodó áhítat alakjában”.86 

A református spiritualitás számára az egyén mint egy közösség tagja értelmezen-
dő, aki személyes kegyességének kifejezési formáit a közösség révén teszi magáévá. Is-
ten iránti elköteleződése által viszont épül és elevenedik a felekezeti, nemzeti, családi, 
testvéri közösség. Keresztyén identitása egyszerre személyes és korporatív. A lelki élet 
önazonossága nem kis részben a másokra, a hittársakra való kölcsönös ráutaltságból 
táplálkozik.87 A keresztyén identitásnak nem csak annyi összetevője van, amennyit az 
egyén maga valósít meg; hozzájárul még, amit térben és időben lelki ősei és testvérei 
létrehoztak. Adott gyülekezetben az egyháza lelki kincseivel jól sáfárkodó keresztyén, 
aki hű akár a kevésen is, a magányosok, az elvándorolni kényszerültek, a lelkileg még 
fel nem ébredtek és a majd csak ezután keresésbe kezdők számára gyűjt spirituális tőkét.

A gyülekezeti ének gyülekezetszerű, mert az istentiszteleten jelenlevő minden 
egyes éneklő ember a saját hangját használja, s ezzel egyidejűleg felvállalja magát a 
többiek előtt; de kénytelen a másik emberhez is kapcsolódni, a név szerint ismert 
vagy névtelenségben maradt nagy csoporthoz az ige útmutatásának megfelelően. 
Ez a tudatos jelenlét folyamatos önreflexiót, befelé fókuszálást igényel, valamint 
állandó kifelé figyelést, a gyülekezeti élet figyelemmel kísérését, az abban részvétel 
egyéni hasznainak számbavételét. A gyülekezeti tag laikusként is kell, hogy érezze: 
tőle is függ, miként zajlik az istentisztelet; tényleges helye van a gyülekezetben, 
köze van az egyházhoz. Ily módon az Istenhez tartozás konkrét mozzanatokban 
élete valóságává válik. A II. Helvét Hitvallás természetesnek tartja, hogy „ennek a 
hitnek megvan a sajátos növekedése”, de megrója „mindazoknak restségét és kép-
mutatását, akik szájjal ugyan magasztalják és vallják az evangéliumot, szégyenletes 
életükkel azonban meggyalázzák azt”, s vallja, hogy „Isten bennünk nem a mi ér-
demeinket, hanem a maga ajándékait koronázza meg” (1Kor 4,7).88 A református 
gyülekezet arra hivatott, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegye. Tudnia kell, 
hogy amikor énekel, a maga hittudatáról és kegyességéről vall, ahogyan énekel, 
azzal pedig erőállapotáról, közösségi rendjéről és fegyelméről.89

86  Oláh Szabolcs: Líra, trópus, szubjektum és valóságképzet. (A líra előtörténete a kora újkori éneklés 
kultúratudományi távlatában), in Bényei Péter – Gönczy Monika (szerk.): Nemzet, identitás, iroda-
lom, Debrecen Csokonai Universitas Könyvtár, 2005, 155–193, 155, 181.

87  Klessmann, Michael: Von der Identität des Glaubenden, in Wort und Dienst, Jahrbuch der Kirchlichen 
Hochschule Bethel 21, Bethel bei Bielefeld, Verlagshandlung der Anstalt Bethel, 1991, 285–304, 304.

88  II. Helvét Hitvallás, XVI. fejezet.
89  Fekete Károly: Az egyház belső élete, in Bartha – Makkai: Studia et Acta Ecclesiastica V., 624k.



123

 Éneklő gyülekezet – Lelki növekedés

2020 – 4  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

A gyülekezet körében felhangzó ének a kiválasztottság jele, s az abba belekap-
csolódás a kiválasztottság felőli bizonyosság megszerzésének útja-módja. A gyüle-
kezet éneklő tagja tudja, hogy Istennek tetsző, ha ismeri és használja az iránta való 
bizalom elmélyítésének, a bűn megvallásának, az önmagával vívott harcnak és az 
engedelmes és derűs hívő élet megelevenítésének eszközét, az Isten által támogatott 
élet tapasztalatának és az Isten felé nyitottság élményének fennmaradását szolgáló 
ajándékot. „Nagyon megérett a helyzet, hogy a dolgozni akaró egyház számot ves-
sen a munkát illetőleg azzal a lehetőséggel, amit Isten a lélek éneklési készségében 
nyújt. [...] Az ének a lélek szárnya!”90

Az énekek és a zsoltárnyelven a lélek mélyébe íródott imák révén ez a bib-
likus attitűd, valamint az anyanyelven művelt irodalom a nemzetben gondolko-
dó reformátusság sajátos közösségtudatának a leginkább valószínűsíthető forrásai. 
„A bibliai tudás a protestantizmus általi erőteljes elterjesztését követően […] az 
egyes nemzetek mint elképzelt közösségek (imagined community) számára elsődle-
ges szövegkönyvvé lett”, tehát az életeseményeket és -helyzeteket alapolvasatban e 
spirituális ismeret talaján és segítségével értelmezték és magyarázták, Izráel pedig 
„a mintája és tükre a nemzeti önformálásnak és önképnek, annak modellje, hogy 
mit jelent nemzetnek lenni”.91 Magyar reformátusként ma is azok a koraújkori 
megfogalmazások a legsajátabb alkotások – énekek, imák, versek – melyekben a 
közösség kiáltásait a szerző egy közbenjáró szájába adja, hogy annál inkább egy 
szívvel szólaljanak meg általa.92 Egyaránt lehetőséget ad a felekezeti és a nemzeti 
identitás sémáinak, szimbólumainak és jelentéseinek átvételére, ezzel együtt pedig 
egyéb közösségi – családi, nemi, hivatásbéli, liturgikus, szellemi – hovatartozások 
tudatosabb felvállalására; az emberhez méltóbb életre.

E folyamat azonban kétirányú: nemcsak az önazonosság van hatással a visel-
kedésre, hanem a közösségben megtalált és megélt szerep révén a lelki magatartás 
megnyilvánulásai is táplálják, és mind koherensebbé teszik az identitást. Az ún. 
szerepidentitás (role identity)93 jellemzője, hogy a társas pozícióból eredő megha-
tározottság mellett a saját és sajátos egyéni magyarázatait is magával viszi az egyén 
a „szerepbe”; mindenki másként és eltérő mértékben. Bizonyos azonban, hogy e 
szerep elfoglalásakor és gyakorlásakor megtörténik önmaga kategorizálása, és az 
általa hozott elvárások, jelentések a továbbiakban asszociációként kapcsolódnak, 
s részévé válnak a szerepnek. A magát református keresztyén gyülekezet tagjaként 

90  Főző László: Református énekkarok a keresztyén közösség szolgálatában, in Enyedi Andor (szerk.): 
Belmissziói Útmutató az 1938-1939-es munkaévre, Budapest, Bethlen Gábor Ny., 1938, 413–417.

91  Fazakas Gergely Tamás: Közösségértelmezések a 17. század második felének magyar református imádsá-
goskönyveiben (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései), PhD dok-
tori értekezés, Kézirat, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK, Irodalomtudományok Doktori Iskola, 
2008, 101. 

92  Uo., 86k.
93  Stets, Jan E.: Justice, Emotion, and Identity Theory, in Burke, Peter J. – Owens, Timothy J. – Ser-

pe, Richard T. – Thoits, Peggy A. (eds.): Advances in Identity Theory and Research, New York – Boston 
– Dordrecht – London – Moscow, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003, 105–122. 
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számontartó ember a legfőbb megerősítést saját hitének gyümölcseiből, személyes 
spirituális tapasztalataiból és érzelmi élményei révén nyeri. A Szentlélek ezen belső 
bizonyságtétele mellett az élő egyház testének tagjaként betöltött funkciója teszi 
kézzelfoghatóvá és karakteressé a kegyességet.

Az énekek ismételt éneklése biztosítja a bennük rejlő tartalom tudatosodásának 
folytonosságát, ezáltal a hívő egyén és közösség önazonosságának kibontakozását. Az 
élethelyzetekhez kapcsolódás új vonatkoztatásokkal és értelmezésekkel gazdagítja az 
írott forma révén rögzült szövegeket, dallamokat, ismert applikációkat. Mindezen 
túl, énekeink az istentisztelet elemeivel együtt ihletői lehetnek további, újonnan 
születő alkotásoknak. A szimbolikus tartalmak új, aktuális üzenettel juthatnak ki-
fejezésre kép, hangzás, zene, vers, ének, tánc vagy dramatikus megjelenítés formá-
jában, további fejlődést kínálva a közösségnek.94 Kivételes lehetőség rejlik az ihletett 
egyházi ének megtanulásában, megszólaltatásában, hallgatásában, befogadásában, 
mert a gyülekezet tagjai egységes lelki anyanyelvet sajátítanak el, és meghallanak s 
üdvözölnek egymásban olyan hangokat, amelyeket maguktól nem hallanának meg 
önmagukban.95 E spirituális kommunikációra alkalmas, mindannyiójuk számára ért-
hető nyelvet használva végül ki-ki „a maga nyelvén hallja” s érti a testvér hangján 
megszólaló, énekelt örömüzenetet, és fogadhatja be hitének táplálására.

ABSTRACT

Singing Congregation – Spiritual Growth

With some exaggeration, we can assume the two word-pairs of the title to be synonyms. 
This correspondence means that if the brothers in faith sing together with a united 
soul in a congregation, spiritual growth can be taken for granted. Likewise, where the 
individual’s faith can evolve, mature, and show qualitative change, the faith of the 
whole community will be expressed in deeds, prayer, and communal singing. What 
kind of spiritual treasures can our many hundred-year-old songs offer, and how can 
worship provide a place to receive them? The answer is given directly to the person 
who practices his protestant faith and is an active participant in the liturgy since he 
or she, while sounding the sacred texts and melodies, opens his/her arms as a beggar 
of the Spirit in the presence of God. This paper gives the theoretical underpinning of 
these statements, non-exhaustively but in an interdisciplinary perspective. 

94  Petzold, Hilarion: Poesie und Therapie, Über die Heilkraft der Sprache, Paderborn, Junfermann, 
1995.

95  Rand, Nicholas: Beszélgetés és pszichoanalízis, ford. Márton Róza Krisztina, Thalassa, 10. évfo-
lyam, 1999/2-3, 129–139.


