BÓDISS TAMÁS1
BACH KORÁLJAI ÉS AZ ÚJ REFORMÁTUS
ÉNEKESKÖNYV2

2021 őszén került kézbe az új magyar Református énekeskönyv. Elődje
1948-as dátummal, valójában egy évvel később jelent meg, tehát pontosan
72 évig volt használatban. Szerkesztésének egyik legfőbb értéke és
célkitűzése volt, hogy a protestáns egyházi énekkincs javát is befogadja és
az istentiszteleteken használhatóvá tegye. Az új énekeskönyv – részben az
evangélikus énekgyűjteményből átvéve – a korábbiakhoz képest is számos
koráldallammal gazdagodott. Alább összeválogattunk néhány olyan, az új
Református énekeskönyvben3 szereplő éneket, melyeket Bach örök érvényű
feldolgozásai segítségével is megismerhetünk, megszerethetünk. A tételek
március
31-én
este
a
Debreceni
Nagytemplomban
tartandó orgonakoncerten élőben is felhangoztak.
A lipcsei Tamás-templom karnagyának életművében az egyházi zene
meghatározó helyet foglal el. Az ezernél is több kompozíciót számláló
műjegyzék Bach csaknem kétszáz egyházi kantátájával kezdődik, de a
Bódiss Tamás (1961) DLA Károli Gáspár-díjas orgonaművész, karnagy, egyházzenész, a
Magyarországi Református Egyház egyházzenei vezetője, a Kálvin téri Református Templom
orgonistakántora, a Magyar Egyházzenei Társaság alelnöke, a Zeneakadémia Egyházzene
Tanszékének docense. Fő kutatási területe az egyházzene története, a himnológia és a
protestáns orgonairodalom.
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zenetörténészek szerint ez csak töredéke a teljes – kották hiányában csak
sejthető – repertoárnak, amelyekben gyülekezeti énekdallamok sokasága is
felbukkan.
A zeneelméletet tanulók előtt nem ismeretlen a Bach-korálok gyűjteménye.
Ifjúkorom egyik legfontosabb felfedezése volt, amikor kézbe véve a 371 Bachkorál otthoni példányát, édesapám bejegyzéseit fedeztem fel benne, aki a
korálok énekeskönyvben is szereplő kezdősorait írta oda a megfelelő tételekhez.
Az új református énekei és a hallgatható Bach-művek:
388. A jöttöd miként várjam / Valet will ich dir geben, BWV 736
413. Istennek szent Fia / Gottes Sohn ist kommen, BWV 703
431. Az Úr nagy kegyességét / Helft mir Gott’s Güte preisen, BWV 613
443. Krisztus, Atya Istennek / Herr Christ der einig Gott’s Sohn, BWV 698
233. Eljött hozzánk az üdvösség / Es ist das Heil uns kommen her, BWV 638
492. A Bárány hordja csendesen / An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
354. Készülj Urad elé, lelkem / Schmücke dich o liebe Seele, BWV 654
509. Jézus Krisztus, Üdvözítőnk / Jesus Christus unser Heiland, BWV 626
503. Krisztus a sírbolt foglya volt / Christ lag in Todesbanden, BWV
695, BWV 625
565. A menny Urának tisztelet / Allein Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 676
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