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BEVEZETÉS' 

„Nem leg kissebnek alétandó dolog, jol meg tudni, minéműnek kellessek 
lenni az mi éneklésünknek" - hangzik az 1629-es énekeskönyv előszavában." Az 
éneklésről való gondolkodás igen korán megjelent a magyar protestáns irodalom-
ban. Teológiai alapját (1 Kor.' 14, 40) szinte minden énekléssel kapcsolatos kora-
beli munka megadta: „minden szépen és rendben történjék".4 

A 16-17. századi magyar protestáns (evangélikus, református, unitárius) 
éneklésről szóló korabeli tanok és vélemények az egyháztörténet, a himnológia, az 
irodalom- és a kritikatörténet körébe tartoznak. Egyháztörténeti leg fontos, hogy 
valamennyi jelentősebb protestáns szerző, főleg az alapvetés idején, a 16. század-
ban, egyben énekeskönyv-szerkesztőként vagy énekszerzőként is tevékenykedett. 
Közismert, hogy már az egykorú források milyen nagy szerepet tulajdonítottak az 
énekeknek a protestantizmus elterjesztésében. Az egyháztörténeti eseményekkel 
általában párhuzamosan és kölcsönhatásban alakult az éneklés története, de van-
nak a 20. századi ökumenizmusig előremutató, az azonos protestáns, s nem a fele-
kezetileg eltérő vonásokat hangsúlyozó fejlődési irányok is. A közös protestáns 
gyökerek ugyanis az éneklésben olyan erősek voltak, hogy ezt az örökséget vala-
mennyi felekezet továbbvitte, sőt a 17. század 30-as éveitől kezdve jó ideig az 

' A könyv szakirodalmi anyaggyűjtése 2000. szeptember l-jével zárult le. A 2000 után 
megjelent munkák csak néhány esetben kerültek bele az adattárba vagy az elemzések közé. 

"Vö. RMNy 1438: ( )3v. Lorenz Biewer tulajdonképpen egy korábbi, ismeretlen szerző 
énekeskönyv-előszavát idézi. 

' A bibliai könyvek rövidítése a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa által fordíttatott 
Biblia alapján történik (Bp.. 1975). 

4 Lethenyei István, csepregi evangélikus lelkész lefordította, és a csepregi iskolának tan-
könyvül szánta Leonhard Hutter Compendium locorum theologicorum c. művét. Az egyházi 
rendtartásról a következő olvasható ebben: „Az Ceremóniác és külső rend-tartásoc felöl való 
emberi rendelésec, szereztettenec az Anya szent Egy-házban való illendő rendért, és a kegyes 
oktatásnac meg tartásáért. [...] Hlyen az idöknec. innepeknec és a ruházatoknac külömbözési: 
ismeg az énekléseknec rendelési, az olvasásoc. az könyörgésec, és efféle egyéb szent 
gyakorlásoc." (RMNy 1602:158.) 
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evangélikusok és reformátusok szerkezetükben és alap-énekkészletükben azonos 
protestáns énekeskönyveket használtak.5 

Protestáns felekezetek alá ebben a könyvben három felekezet tartozik: az 
evangélikus, a református és az unitárius. Az 1560-as évektől gyorsan radikalizá-
lódó erdélyi és magyarországi reformáció újabb irányzatait nem minden kutató so-
rolja a protestantizmus általános fogalma alá. A modern szakirodalom két szélső-
séges esete közül az egyik6 a Szentháromság-tagadáson belül az anti-
trinitarizmustól a deizmusig helyezi el az irányzatokat, míg a másik7 az unitáriu-
sokat nem sorolja a protestáns felekezetek közé. Bizonyára nem egy éneklésről 
szóló munkának kell e kérdésben igazságot tennie, mint ahogyan az ún. „nem re-
formátori protestantizmus" és más fogalmak tárgyalása sem tartozik témánk kö-
rébe. A 16. század végéig három (evangélikus, református és unitárius) felekezet 
hozott létre jelentősebb reformációs énekanyagot, majd ezt a 17. század folyamán 
fokozatosan gyarapította, s napjainkig egyes darabjait folyamatosan használja. Ez 
a fő oka annak, hogy protestáns énekköltészetként a fenti három felekezet ének-
készletét tárgyaljuk. De utalnunk kell arra, hogy a szombatos költészet is megin-
dult a 16. század utolsó évtizedében, s egészen a 18. század elejéig tovább fejlő-
dött. A kritikai kiadás 153 szombatos éneket közöl.9 Elöljáróban tehát, bármeny-
nyire is leszűkítjük a protestáns fogalmat, utalnunk kell a kölcsönhatásokra. Több 
szombatos kézirat tanúskodik az unitárius Bogáti Fazakas Miklós-féle Zsoltár-
könyv szombatos befogadásáról; néhány 16. századi gyülekezeti ének utat talált a 
17. századi szombatos gyülekezetek felé;10 unitárius forrásban megjelent olyan 
szombatos ének, amelynek szövegét az unitárius hitelvekhez igazították;" létezik 
olyan szombatos énekeskönyv, melynek szerkezete a protestáns gyülekezeti éne-
keskönyvekére emlékeztet: ünnepi énekek, különböző alkalmakra szólóak, tanító-

12 

ak és végül temetési énekek követik benne egymást. " A protestáns énekek hatás-
történetébe tartozik az is, hogy a szombatos énekszövegek egy része a 16. századi 

5 H. HUBERT Gabriella, 1996. 82-89. 
6 L. pl. PIRNÁT Antal, 1961. 
7L. pl. Szabó András szerkesztési elvét: Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény, 

1998. 1. 
8 RÉVÉSZ Imre. 1934. 
9 RMKT 17. század, 5. Varjas Béla, a sajtó alá rendező, a szombatosságot a „reformáció 

magyarországi mozgalmának utolsó hajtásaként, s bizonyos szektás értelemben annak legszélső-
ségesebb ágaként" jellemzi (5-13). 

10/. m„ 443^144. 
11 /. m., 557. 
12/. m.,8. 
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gyülekezeti énekek mintájára alakult ki.13 A szövegekben nemcsak a dicséretek 
jól ismert formulái és versformái tűnnek fel, hanem sok esetben ezek szerepelnek 
nótajelzésként is. 

Az alábbi fejezetek az istentiszteleten folyó magyar nyelvű énekléshez, azon 
belül is elsősorban a gyülekezeti énekléshez és annak tárgyához, az énekekhez 
kapcsolódó adatokat tartalmazzák. A gyülekezeti és szertartási énekeket a 16-17. 
században sok esetben hasonló összefoglaló fogalommal látták el: éneknek, isteni 
dicséretnek (keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretnek) vagy keresztyéni 
éneknek (keresztyéni isteni dicséretnek) nevezték őket. Szenei Molnár Albert 
szótárában a dicséret szó latin megfelelője: Laus, Collaudatio, Hymnus, az ének 
szóé pedig Canticum, Cantus, Hymnus, Cantio.U A szakirodalom gyülekezeti 
ének (protestáns népének) szóhasználata leszűkíti a túl általános ének- vagy isteni 
dicséret-fogalmat. A gyülekezeti ének egyrészt olyan protestáns, anyanyelvű nép-
éneket jelent, amelyet az egész gyülekezet énekel a templomi istentiszteleten, 
másrészt olyan dallammal ellátott strofikus költeményt, amelyet a protestáns gyü-
lekezetek bizonyos szabályozott módon használnak." A 16-17. századi énekek 
sokszor névtelen szerzői ezeket az evangélikus, református és unitárius énekeket 
tehát elsősorban istentiszteleti használatra szánták, és gyülekezeti énekeskönyvben 
jelentették meg. Az alábbiakban tárgyalt források természetesen sok esetben emlí-
tenek másfajta templomi énekeket is (így például a magyar nyelvű gregorián 
szertartási énekeket), valamint olyan templomon kívüli alkalmakat, amelyeken 
szintén elhangozhatott gyülekezeti ének. A gyülekezeti ének-műfaj megközelíthe-
tő egyrészt szűkebb, irodalomtörténeti, másrészt tágabb, pragmatikai szempontból. 
Az első esetben filológiai (bibliográfiai) és poétikai (főleg műfaji) a megközelítés. 
A második esetben tulajdonképpen nem az ének, hanem az éneklés válik érdekes-
sé, az, hogy az énekek miként működtek az egyházi életben. Ez utóbbi (pragma-
tikai) megközelítés is irodalomtörténetinek minősül abban az esetben, ha az iroda-
lomtörténet részének tekintjük az irodalom intézményeinek, az irodalmi életnek a 
történetét. A 16-17. században, amikor még nem beszélhetünk az önálló, függet-
len irodalmi intézmény folytonos meglétéről, az írásbeliség egyéb színhelyeit -
kiváltképpen az egyházakat - is irodalmi intézményeknek tekintjük. A tágabb 

13/. m., 12. 
14 SZENC1 MOLNÁR Albert, 1621. 47, 73. 
15 A magyar szakirodalom egyházi ének és gyülekezeti ének fogalma némiképpen eltér a 

német szakirodalom Kirchenlied és Gemeindegesang fogalmaitól (I. MGG\ 4, 1649 skk.; 
MGG , 3. 1147 skk). A magyar fogalmak kialakulása külön tanulmány tárgya lehetne. A gyüle-
kezeti ének-elnevezés helyett csak korlátozott érvénnyel használható Kecskés András protestáns 
„egyházi közének"-fogalma (1991, 25, 68-75 stb.). 
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(pragmatikai) és a szűkebb (poétikai vagy bibliográfiai) irodalomtörténet-írás szo-
rosan és nyilvánvalóan összefügg egymással. Az énekek olyan poétikai vagy bib-
liográfiai jellemzői, mint pl. a műfaj vagy a gyűjteményekben való előfordulási 
gyakoriság összefüggnek azokkal a követelményekkel, amelyeket az egyházak -
az éneklő gyülekezet és annak vezetői - támasztottak az énekekkel szemben. 

A mostani irodalomelméleti közmegegyezés szerint az irodalmi folyamatban a 
befogadó az egyik főszereplő.16 Ebben az értelmezői közösségben a befogadó a 
gyülekezet, az alkotó az énekszerző, a hivatásos közvetítő pedig a lelkész, a kán-
tor vagy az iskolásgyermekek. Természetesen az alkotó egyben lehet közvetítő is, 
illetve minden esetben maga is befogadó stb. Forrásainkban a három kategóriával 
szemben megfogalmazott követelményeket nem lehet egymástól elválasztani. 
Esetünkben ugyanis az alkotókra és közvetítőkre vonatkozó követelmények a be-
fogadóra szintén vonatkoztak, hiszen minden esetben a gyülekezet szempontjait 
tartották szem előtt. Újfalvi Imre17 előszavának a zsoltárfordítókkal kapcsolatos 
kritikája például - túl szabadon fordítják a zsoltárokat, illetve, hogy nincs még 
kész mind a 150 zsoltár fordítása - a befogadóra is vonatkoztatható: az olvasó a 
kezében lévő zsoltárfordításokat ne kritika nélkül olvassa és énekelje, azaz ne te-
kintse Bibliának, ne becsülje az emberi szerzésből való éneket úgy, mint a bibliai 
zsoltár hü fordítását. Újfalvi ezzel a gyülekezet értékorientációját segítette elő, il-
letve próbálta befolyásolni. A befogadó a főszereplő abban az értelemben is, hogy 
a fő cél a tanítás, a gyülekezet tagjainak lelki üdvössége volt. Ugyanakkor a 
„befogadó" szó tulajdonképpen nem egészen megfelelő, hiszen a gyülekezet nem 
a végső befogadó, mivel az „épület", a haszon csak a gyülekezet és az Isten kö-
zötti kapcsolatban valósulhat meg. Az ének olyan isteni dicséret, amely imádság, 
azaz könyörgés Istenhez vagy hálaadás neki. A befogadó tehát maga is beszél, 
pontosabban énekel, és azt szeretné, ha Istennél meghallgatásra találna. Isten a 
végső befogadó, de csak akkor, ha valóban lelki éneklés történik. Ez az éneklés 
szabályozásának értelme.18 

A gyülekezeti énekek/éneklés korai korszakában - a megközelítésektől füg-
gően - többféle időhatár is kijelölhető. A zenetörténet a Buda eleste és visszavéte-

16 Az 1960-as évektől a magyar irodalomtudományban jelen lévő recepció-elméletek közül 
elegendő itt BOJTÁR Endre Az irodalmi mű értéke és értékelése címűl968-1969-es tanulmá-
nyára utalni (1983, 9-55). 

17 A szakirodalomban elterjedt névalak (a teljes névalak: Szilvásújfalvi Anderkó Imre). 
18 Az, hogy a Biblia Isten kijelentése, a zsoltárok esetében nem közvetlen (Istentől Istenhez 

szóló) dicséretet jelent. A Szentlélek a zsoltárszövegeket emberi ajkakon való megszólaltatás 
céljából sugalmazta, többek között azért, hogy segítsen a bajba jutott emberen. 
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le közötti időszakot tárgyalja külön kötetben.19 mivel 1686 után a zenélés keretei 
kitágultak. Irodalom-, művelődés- és egyháztörténeti szempontból szintén más-
más időhatár adható meg. Régi könyvek esetében korszakhatárként az 1800-as 
évet jelöli meg a szakirodalom."0 Ε könyv címében kijelölt időközt - 16—17. szá-
zad - egyrészt a gyülekezeti énekeskönyvek belső története, másrészt gyakorlati 
megfontolások indokolják (a kritikai kiadások ugyanis évszázadonként adják az 

91 
énekszövegeket és dallamokat" ). A 17. század végén elkezdődött egy nagyobb 
változás, amelynek eredményeképpen az evangélikus énekeskönyvek új típusa je-
lent meg, és ezáltal világosabban elváltak egymástól a protestáns befogadói körök. 
Az evangélikus énekeskönyv-történet egy új korszaka kezdődött el azzal, hogy 
1692-1696 között a lőcsei nyomdából kikerült az a Zöngedözö mennyei kar (RMK 
1. 1589/A), amelynek bővített kiadásai a 18. században tovább éltek, s amely mel-
lett 1743-tól megindult a pietista hatást tükröző Uj zengedező mennyei kar soroza-79 
ta.""· A 18. század első felétől kezdődően a református és az unitárius nyomdákból 
kikerült énekeskönyvek esetében is megfigyelhetőek újabb és nagyobb változások. 
Megnő a hivatalos egyház szerepe az énekeskönyv-rendezés kérdésében. Refor-
mátus oldalról a 18. század eleji énekeskönyv-revízióra és az egyetemesen kötele-
ző (egységes) gyűjtemények létrehozására irányuló kísérletet említhetjük,23 illetve 
a puritán kegyességi irodalom éneklést érintő munkáit.24 Unitárius részről 
Szentábrahámi Mihály püspök 1749-es sajtó alá rendezése hozott nagyobb válto-
zást, amelynek eredményeképpen az énekszövegek kisebb-nagyobb mértékben 
megváltoztak.25 

A 16-17. századi gyülekezeti énekléssel kapcsolatos dokumentumokat az 
alábbiakban elsősorban irodalom-, egyház- és énekeskönyv-történeti szempontból 
elemzem. A protestáns énekek költészetünk jelentős fejezetét alkotják. Befogadói 
szempontból: az e korszakban élő gyülekezeti tagok nagy részének (más közkölté-

]9MZT 11,9. 
20 V. ECSEDY Judit, 1999. 9. 
21 RMKT 16. század; RMKT17. század; RMDTI—II. 
2 2CSEPREGI Zoltán. 2000. 34-37. 
23 CSÁ.II Pál, 1958. Az ún. Öreg Debreceni Énekeskönyv 1723-1816 közötti kiadásai - a 

17. századi protestáns énekeskönyvekhez képest - újabb vonásokkal gazdagodtak (FEKETE 
Csaba, 1996/1997A). 

24 Pl. Ráday Pálét, Losontzi Istvánét és Szönyi Benjáminét. 
25 RMKT 17. század, 4, 538. Ugyanakkor. KANYARÓ Ferenc állítása szerint (1895, 328). 

a 18. században is lehetett valamennyi régi unitárius énekeskönyvet használni. 
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szeti26 alkotások mellett) a gyülekezeti ének jelentette a költészetet. Az énekléssel 
kapcsolatos vélemények az irodalmi gondolkodás tönénetébe is beletartoznak.27 

Az alábbi fonások az énekekhez és énekléshez fűződő adatokon kívül egyéb 
olyan (egyház-, irodalom- és kiadástörténeti) területeket is érintenek, amelyek 
adalékul szolgálhatnak a kor művelődéstörténetéhez. Az I—II. fejezetben található 
adattár és elemzés középpontjában a lelkészek, énekeskönyvszerkesztők, ének-

28 

szerzők, kántorok és a gyülekezet tagjai számára előírt követelmények állnak." A 
könyv 111. fejezete a legnagyobb forráscsoportnak, a 16-17. századi gyülekezeti 
énekeskönyveknek a történetét mutatja be. 

A szakirodalomban különböző szempontokból hivatkoztak már az itt felsorolt 
források egy részére, sőt elemezték azokat. Mindazonáltal nem született még 
olyan összefoglalás, amely kiküszöbölte volna a hivatkozások esetlegességét, és 
rendszerezte volna a különböző típusú adatokat. Ez a munka a teljesség igényével 
igyekszik összegyűjteni, kiegészíteni és csoportosítani az idevágó eddig feltárt 
vagy feltáratlan 16-17. századi nyomtatott forrásokban és kéziratokban olvasható 
nézeteket. A vizsgálatba bevont művek száma sajnos e törekvés ellenére sem lehet 
teljes, és a felsoroltakban is lehetnek még további utalások. A források sokszor 
csak egy-egy adatot tartalmaznak, esetleg mindössze egy korábbi véleményt ismé-
telnek meg, mégis tanulságosak lehetnek számunkra. Ilyen például az a 17. szá-
zadban újra gyakran feltűnő megjegyzés, hogy az istentiszteleten magyarul kell 
énekelni - az ellenreformáció hitvitái ismételten aktuálissá tették a reformáció e 
nagy vívmányának emlegetését. 

A nagyszámú forrásszövegek alábbi osztályozása egyrészt egyszerű szempon-
tok alá rendezi az adatokat, másrészt éppen az árnyaltabb elemzés kiindulópontját 
teremti meg. Az induktív bázist, a tudományos érvelés alapjául szolgáló anyagot 
bővíti. Az egy szempont alá való besorolásnak lehet példája az a közismert tétel, 
hogy a reformátusok és az unitáriusok elutasították az istentiszteleten az orgonát 
és a hangszeres zenét. Ehhez a megállapításhoz sok forrás hozzárendelhető. Kö-
vetkező lépésként az egyes források teológiai és gyakorlati érvrendszerét kell fel-
tárni és elemezni, valamint a külföldi anyaggal összevetni. Közben figyelembe 

26 A közköltészet (populáris regiszter) fogalmához és a régi magyar irodalomban tapasztal-
ható jelentőségéhez 1. legújabban: ZEMPLÉNYI Ferenc. 1998. 48-67. 

: 7TARNA1 Andor meghatározása szerint (1984, 7): „Irodalmi gondolkodáson a legtágabb 
értelemben ama követelményrendszer megnyilvánulását értem, ami a későbbi korokban szerző-
nek nevezett egyéneket valamely szó- vagy írásbeli közlendő megformálásában befolyásolta, s 
amit a még elérhető közelségben lévő vagy már csak elképzelt közönség elvárt". 

28 További elemzésre vár annak kimutatása, hogy ezek az elvárások és elvek mennyire va-
lósultak meg a gyakorlatban. 
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kell venni azokat az adatokat is, melyek ellentmondanak az általános tendenciá-
nak, esetünkben az orgonaellenességnek, vagy arról tanúskodnak, hogy az előírá-
sokat nem mindig követte a gyakorlat. Ezáltal feltárulhatnak azok az idő- és tér-
beli, akár egyházkerületenként eltérő különbségek, melyek az egyes felekezeteken 
belül is jellemzőnek mutatkoztak a 16-17. században. Az induktív bázis kiszélesí-
tésére Melius Juhász Péter himnológiai nézeteinek áttekintése lehet a példa. 
Czeglédy Sándor alapos és minden szempontból árnyalt Melius Juhász-
elemzéséhez" az adattár újabb előfordulási helyekkel járulhat hozzá. 

Bár e munka kétségkívül sok helyen száraz és adatközpontú, hiszen adataiban 
lehetőleg teljességre törekszik, mégis összefüggő történetet ad elő. Az adatoknak 
és elemzéseknek többféle felhasználási módja lehetséges. Az egy-egy részletkér-
déssel foglalkozó kutató megtalálhatja benne a munkájához szükséges forrásokat, 
alapértelmezéseket és szakirodalmi hivatkozásokat, de a hol részletesen, hol csak 
utalásszerűén kifejtett tételek a 16-17. századi gyülekezeti éneklés történetét is 
bemutatják. 

* 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik munkám elkészítésében az évek során 
segítségemre voltak: a Szegedi Egyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti ' fanszéke 
tanárainak,30 akik elindították és támogatták kutatásaimat; az RPHA-munka-
csoport tagjainak,1 ' akikkel közösen készíthettem el az 1600-ig írt magyar versek 
repertóriumát (eközben kezdtem el a gyülekezeti énekekkel foglalkozni); a Ma-
gyar Egyházzene felelős szerkesztőjének. Déri Balázsnak, aki mindig kutatásaim 
közlésére buzdított; Fekete Csabának termékeny eszmecseréinkért és vitáinkért; a 
kutató könyvtárak32 munkatársainak, akik messzemenően segítettek az egyes for-

29 1967, 355-391. 
'"Ötvös Péter. Keserű Bálint, Balázs Mihály. Font Zsuzsa, Hoffmann Gizella és Keserű 

Gizella. 
31 Horváth Iván, Font Zsuzsa, Hemer János. Szőnyi Etelka, Vadai István és Gál György. 
32 Elsősorban Budapesten az EK; Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára; 

MTAKK; OSZK; Zenetudományi Intézet Könyvtára. A Református Kollégiumok Nagykönyv-
tárai: Ráday Könyvtár Budapest, Debrecen, Marosvásárhely, Pápa és Sárospatak. Egy magán és 
egy hivatalos ösztöndíj tette lehetővé, sajnos már csak PhD-disszertációm elkészülte után, hogy 
eljussak külföldi könyvtárakba: a párizsi Bibliothéque Nationale-ba és a Bibliothéque de la 
Société de l'Histoire du Protestantisme Frangais-ba (2002), valamint a wolfenbütteli Herzog 
August Bibliothekba (2003). Ez utóbbi kutatás anyaga már csak kis mértékben kerülhetett bele 
ebbe a könyvbe. Köszönöm Szelestci N. László tanácsait és segítségét. 
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rások és énekeskönyvek tanulmányozásában; végül, de nem utolsó sorban munka-
helyemnek, az Evangélikus Országos Könyvtárnak, amely rendszeres heti kutató-
nappal és egyéb módokon is támogatott. 

* 

Jóakaró Éneklő! [...] Estek e' könyvben aprólék fogyatkozások, melyeket 
mindazonáltal magadtól is könnyen eligazíthatsz ,33 

33 RMNy 2564: * 
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I. A 16-17. SZÁZADI MAGYAR NYELVŰ PROTESTÁNS 
ÉNEKLÉSRŐL TANÚSKODÓ FORRÁSOK' 

1.1. Énekek2 

Az éneklés tárgya, vagyis az énekek elsődleges forrásaink. Szerzőjük, tartal-
muk, címük, énekeskönyvbeli elhelyezkedésük és megjelenési gyakoriságuk stb. 
fontos információkat nyújtanak az éneklésről. Szövegkiadás"' és bibliográfia 
szempontjából ma már jól követhető a 16-17. századi énekanyag. Az alábbi táblá-
zat tájékoztató jellegű összesítést ad a gyülekezeti énekek számáról: 

Egy-egy kiemelt 
műfaj-összetevő 

16. századi énekek száma / 7. századi énekek száma 

Ünnepi énekek 84 87 
ebből: karácsonyi 22 22 

nagyheti 24 40 
pünkösdi 18 7 

Káté és tanító énekek 53 22 
ebből: úrvacsorai 10 2 

intő-ének 15 5 
Könyörgés és 
hálaadás/dicséret 

102 59 

Zsoltár 261 340 
Bogáti Fazakas Miklósé 
(kéziratos) 1583 k. 

150 

1 A több kiadást is megért forrásoknak egy kiadása szerepel. Az I—11. fejezet előzménye: H. 
HUBERT Gabriella, 1999/2000B. 

: A z egy-egy énekkel foglalkozó szakirodalmon kívül zenei szempontú összefoglalás talál-
ható többek között Csomasz Tóth Kálmán. Papp Géza (RMDTI—II, Bp„ 1958. 1970). Dobszay 
László (1995) munkáiban és Ferenczi Ilona graduál-kiadásaiban (1988A. 1997). Szövegkiadás 
és irodalomtörténeti szempontú összefoglalás a Régi Magyar Költők Tára 16. és 17. század kö-
teteiben olvasható. A 16. századi gyülekezeti énekek adattárát az RPHA tartalmazza. Kecskés 
András (1996/1997, 291-292) a gyülekezeti énekszerzést az alkalmazott költészet körébe sorol-
ja: ..a költészet eszközeinek felhasználása egy emberen és költészeten túli cél szolgálatában". 

3 Az eddig kiadatlan 17. századi gyülekezeti énekek sajtó alá rendezése most folyik. 
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Egy-egy kiemelt 
müfaj-összetevö 

16. századi énekek száma / 7. századi énekek száma 

Szenei Molnár Alberté 
(nyomtatott) 1607. 

150 

Thordai Jánosé 
(kéziratos) 1627. 

150 

Alkalom/élethelyzet 51 59 
ebből: temetési/ 

halotti 
41 47 

Napszak 6 27 
ebből: reggeli 2 16 

esti 4 11 
Egyéb 8 20 
Összesen 565 6144 

ebből: nem zsoltár 304 274 

Olyan összefoglaló munkák hiányoznak még, mint pl. az összes ének egyház-
történeti és himnológiai szempontú elemzése. Ε feladat elvégzésének hasznossá-
gára utal a következő két példa. Az egyik Sztárai Mihály 23. zsoltárparafrázisa, 
amely liturgiatörténetileg érdekes és ritka adatot tartalmaz. Megtudhatjuk a vers-
ből, hogy Sztárai gyülekezeteiben naponta kétszer hangzott el prédikáció: 

Minden napon kétszer engemet megitat ő lelki italával, 
Lelki folyóvíznek és élő kútfőnek szép tiszta folyásával, 
Evangéliomnak anyaszentegyházban ő prédikálásával. 

A másik ének témája és tartalma a korabeli szokásokhoz szolgálhat adalékul: 
a Szent Gergely-napra írt dicséret a diákok mendikálásáról tudósít, vagyis arról, 
hogy a diákok énekléssel gyűjtöttek pénzt az iskolai munkához: 

Hogyha nem adhattok minékünk deákot házatokból, 
Papirosra valót adjatok, adományt javatokból.6 

A didaxis szerepének tisztázása költészettörténetileg lenne hasznos, hiszen a 
didaxis a lírai megnyilvánulások háttérbe szorulásával járhat együtt. Ugyancsak ki 
kellene mutatni, hogy az énekek mennyire feleltek meg annak a követelménynek, 

4 Ezenkívül még 11 katolikus éneket használtak gyülekezeti énekként. 
5 Az ének először RMNy 353/2: 39v-40v jelent meg. 
bRMK I. 1589/A, 55-56. 
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hogy a Bibliából kell őket szerezni. Választ kellene kapnunk arra a kérdésre, hogy 
az énekek milyen hermeneutikai lehetőséget jelentettek a korban. A bibliai helyek 

7 8 

mutatója pontossá tehetne egy ilyen elemzést. Martin Rössler a német énekek 
bibliai forrásait kimutató R. Köhler találó összegzését idézi: a református egyház a 
Biblia igéjével (1. a genfi ZsoltárkönyveX), az evangélikus pedig a Bibliá ból éne-
kelt. A 16-17. századi magyar gyülekezeti éneklésre elsősorban ez utóbbi vált 
jellemzővé. Bibliai parafrázisok és a Biblia szellemében megfogalmazott énekek 
keletkeztek. Irodalmi szempontból is hozhatna új eredményeket a bibliai interpre-
táció elemzése. Egy jellemző példával támasztható alá ez utóbbi állítás. „Krisztus 
hét szava a keresztfán" bibliai témája igen népszerű volt a német énekköltésben. 
Az evangéliumi szövegnek nálunk is három változata született a 17. században. 
Kettő közülük híven követi az eredeti,9 német mintát, és tényszerű szárazsággal 
idézi Krisztus szavait. Ezzel szemben Pécseli Király Imre verziója10 költői képek-
kel teszi szemléletessé a bibliai eseményeket." 

Irodalomtörténetileg talán a legfontosabb lenne az egyes műfajok történetét 
megírni. Markus Jenny1" az egyházi énekek műfajait tartalmi és funkcionális, va-
lamint formai jegyek alapján határozza meg. A korszakunkba tartozó gyülekezeti 
énekek eszerint a következő műfajokba oszthatóak be: Ordinariumslied (gyüle-
kezeti énekként a Gloria, Sanctus és Agnus Dei); kirchenpolitisches Agitations-
lied; Psalmlied; Katechismuslied: Kinderlied; Epistel- und Evangeliumslied; 
Sacramentslied; Lied zu den Kasualien (temetési és házassági énekek); Trost- und 
Vertrauenslied; Bußlied. Ezek mindegyikére találunk példát a magyar anyagban 

7 Az RPHA letölthető változata lehetővé teszi, hogy kiválasszuk a gyülekezeti énekek cso-
portját, majd ezen belül a bibliai eredetű fordításokét (a bibliai könyvek sorrendjében). Az esz-
köz azonban sajnos nem alkalmas arra. hogy általa a szövegekben megbújó bibliai utalások 
nyomára bukkanhassunk. 

8 RÖSSLER, Martin, 1982, 1 18. 
' ismeretlen szerző: Jézus a keresztfán függvén, és teste sebhetett lévén és Serédi János 

jobb verselésű változata: Jézus a keresztfán függvén, és teste sebesített lévén. 
10 Paradicsomnak te szép élő fája. 
" Nem kapcsolódik szorosan témánkhoz, mégis meg kell említeni, hogy közvetlen gyakor-

lati haszna is lehet az ilyen vizsgálódásoknak. Pécseli Király éneke megtalálható ma is mind a 
reformátusoknál, mind az evangélikusoknál. Ez utóbbiak énekeskönyvében azonban olyan rö-
vidített változatban, amelyből nem derül ki, hogy az ének valójában Krisztus hét szaváról szól. 
Az énekeskönyvekben mindenképpen azt a külföldi gyakorlatot kéne követni, amely a teljes 
éneket közli, s csillaggal jelöli meg azokat a versszakokat, amelyeket az istentiszteleten ajánla-
tos elénekelni. 

12 TRE, 18, 606-616. 



is. Az 1600-ig szerzett magyar énekek repertóriuma egyazon ének esetében egynél 
több műfaj rokonsági gráf („fa") megrajzolásával oldja meg a műfaj-kérdést.1 ' 
Történtek olyan kísérletek is, amelyek egy-egy műfajt vagy egy-egy értelmezői 
szempontot emeltek ki.14 Nem történt meg azonban a műfaj és metrum 
konnotációjának elemzése. Ha a kor befogadói felől közelítünk, többféle műfaji és 
értelmezői tapasztalatról számolhatunk be. Az egyik szerint a gyülekezeti énekek 
műfajait retorikai szempontból közelítjük meg. 

A retorika egyik célja a meggyőzés, a lelkek megindítása, felrázása, valami-
lyen érzelmi állapotba vezetése. A dallammal is támogatott gyülekezeti éneket, az 
Istennel való párbeszédet, sok egyéb mellett szintén ez a cél vezérli. Ha a 
melanchthoni retorika négy genusát nézzük, illetve a melanchthoni magyarázato-
kat olvassuk,15 akkor valamennyi gyülekezeti ének retorikai szempontból beso-
rolható válik: 

- a genus demonstrativumba, a bemutató és szemléltető nembe pl. a Krisztus-
ról szóló dicséret, a hálaadás vagy a siralom-ének; 

- a genus deliberativumba, a tanácskozó nembe a könyörgés, a vigasz-, a fed-
dő- és az intő-ének tartozhat; 

- a genus iudicialeba, az ítélkező vagy törvényszéki nembe beosztható néhány 
úrvacsora-ének; 

- a genus didascalicumot, a tanító nemet Melanchthon negyedik nemként 
emelte át a dialektikából, éppen az egyházi dolgok, a vallási dogmák tanítása 
miatt. Ennek tipikus műfaja pl. a káté-ének. Ahogy az ügyek nemei is keveredhet-
nek, úgy egy-egy gyülekezeti ének sem mindig tisztán sorolható be egy adott 
nembe, gondoljunk pl. a zsoltárokra. A gyülekezeti ének-műfajok mélyebb retori-
kai elemzése a jövő feladata. 

A második befogadói megközelítés az énekléssel kapcsolatos két közismert 
bibliai hely műfaji aktualizálása: a psalmi-hymni-cantica spiritualia hármasának 
egy-egy bibliai énekfajtához vagy egy-egy műfajhoz kötése.16 

A harmadik befogadó felőli megközelítés lehet az implicit műfaji rendszer 
feltárása. Korábbi kutatásaim során egy műfaj-összetevővel foglalkoztam tüzete-
sebben: az énekek úzusának, egykori használatának feltérképezésével.1 ' Ε törté-

13 RPH Α. I, xvi. 
14 A káté- és pünkösdi énekekkel kapcsolatban I. OLÁH Szabolcs, 1998/1999; 2000. A há-

zasénekekről H. HUBERT Gabriella, 1998. 
15 MELANCHTHON, Philipp, 2000, 55 skk. 
16L. a l l . 1. 2. 2. fejezetben. 
17 H. HUBERT Gabriella, 1989, 298-306; A szertartási (gregorián) énekek úzusának vizs-

gálatához 1. KARASSZON Dezső, 2000. 
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160 neti poétikai módszer, vagyis a „mindent a maga mércéjével" elvének segítsé-
gével a 16-17. századi implicit műfaji rendszert és műfaji konvenciót lehet fel-
tárni. Az énekeskönyvekben található előszavak, élőfejek, fő- és alcímek, valamint 
az énekek sorrendje alapján meg tudjuk határozni egy-egy vers 16-17. századi is-
tentiszteleti vagy egyéb használatát. Az énekeskönyveken kívül Bornemisza 
Foliopostillá]ának (RMNy 541) és az Eperjesi graduálnak19 az adott ünnepekre 
(esetleg prédikáció előttiként vagy utániként) rendelt énekbesorolásai gazdagíthat-
ják egy-egy ének müfaj-összetevőit. Ugyancsak nagy a szerepe az úzus meghatá-
rozásában a perikópa szerint összeállított istentiszteleti énekrendeknek (1. az I. 3. 
fejezetben), vagy az egyes énekekről szóló egyéb nyilatkozatoknak is. A fentiek 
értelmében minden egyes versről olyan táblázatot lehet létrehozni, amelynek víz-
szintes oszlopaiban az implicit adatok fő típusai (ünnepek, a hét napjai, az isten-
tiszteleten belüli elhelyezkedés, alkalmak, témák), a függőlegesekben pedig az 
egyes gyűjtemények szerepelnek. A táblázat kitöltése után jól értelmezhető egy-
egy ének korabeli használata. Az adatbázis felállítása még nem fejeződött be, így 
most csak egy példa annak bizonyítására, hogy a fent elmondottak mennyiben já-
rulnak hozzá egy-egy ének műfaj-meghatározásához. A 128. zsoltár (Boldogok 
azok, kik Istent félik - RPHA 207) a református, illetve az 1635 utáni protestáns 
gyűjteményekben a zsoltárok csoportjában található. Az 1593-as Bártfai énekes-
könyv (RMNy 713), s nyomában több más evangélikus kiadvány azonban a zsoltá-
rokat nem külön csoportban közli, hanem tartalmuk vagy használatuk alapján be-
osztja őket a megfelelő szerkezeti csoportba. így került a bártfaiban ez a 128. 
zsoltár a Vízkereszt utáni 2. vasárnap, a kánai mennyegző ünnepéhez kapcsolódó 
énekek, vagyis a házasénekek közé. A zsoltárt teológiai tartalma (az istenfélelem 
boldogsághoz vezet) alkalmassá teszi arra, hogy házassági áldásként használják 
már a 16. század előtt is. Az ismeretlen magyar fordító az eredeti zsoltárszöveget 
megtoldotta protestáns teológiai mondanivalóval.20 A zsoltár végét a bibliai szö-
veg anagogikus értelmezésével (a földi házasság mennyei magyarázatával) egészí-
tette ki: „Mert kellemetes házasság Istenben, / Kit megkoronáz örök dicsőségben". 
Bogáti Fazakas Miklós ezt a fordítást ,Jámbor házasok énekeként" csatolta az 
Aspasiáról szóló, Forró János esküvője tiszteletére írt verséhez ( R M N y 662). Be-

I 8 V E S E L O V S K I J , A leksand r NikolajeviC, 1940; H. H U B E R T Gabriel la , 1982B, 2 7 -

32. 
19FERENCZI Ilona, II, 1988A. 
20 Vö. 1. vszk. 2. sor: És igaz hitvei kik őtet veszik; 2. vszk. 4. sor: Az igaz útra őket igaz-

gatja; 4. vszk: Megáldjon téged az kegyes Isten. / És öregbítsen az igaz hitben, / Hogy te vall-
hassad idvösségedet, / Tégedet vigyen örök dicsőségbe; 5. vszk. 3-4 . sor: És békességnek drága 
gyümölcsét, / Keresztyéneknek hitben épülését. 
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tétként szerepel ugyanez a zsoltár Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassá-
tok (RPHA 626) kezdetű házasénekében. A zsoltár prózai változatai megtalálható-
ak mind Heltai Gáspár ( R M N y 154), mind Beythe István ( R M N y 517) agendájá-
ban: a házasságkötés szertartásának végén áldásként használták. Valószínű, hogy 
a 128. zsoltár verses változatát is az esküvői szertartás végén énekelték. Mindene-
setre zsoltárunk több 17. századi evangélikus gyűjteményben a ' jámbor keresz-
tyéni életről' szóló csoportban helyezkedik el ( R M N y 962, 1816, 1940), az 1632-
es unitáriusban pedig „cantio nuptialis" címen szerepel, s egy református imaéne-
keskönyvben ( R M N y 1874) szintén a 'házasének' cím alá osztotta be a szerkesztő. 

Az implicit műfaji rendszer feltárása egy műfaji adatbázis egyik elemeként is 
felfogható. A német barokk irodalom vallási költészetével kapcsolatban Irmgard 
Scheitler megkísérli a geistliches Lied és a Kirchenlied műfaját szétválasztani. 
Ennek során megadja azokat a műfaji ismérveket, amelyek segítik az elkülönítést. 

9 ] 
A vallásos költészet két műfaja Scheitler szerint" az énekek funkciója, recepció-
ja, témája, motívumai, nyelve, stílusa, metrikája és zenei formája alapján külön-
böztethető meg. Az a gyűjtemény-típus, amelyben egy adott műfajú költeményt 
publikálnak, szintén jellemző egy adott műfajra. Ε műfaji ismérveket eredménye-
sen alkalmazhatjuk egy-egy gyülekezeti ének pontosabb műfaji meghatározásában 
is. Ha minden egyes ének műfaj-összetevőit megállapítjuk, akkor többek között 
nemcsak egy-egy gyülekezeti énekfajta korszakonkénti változása, hanem az 
alműfajok közötti különbségek is elemezhetővé válhatnak. 

1.2. Protestáns énekeskönyv-típusok 

Gyülekezeti énekek nagyobb számban kéziratos és nyomtatott gyülekezeti, is-
kolai és magánénekeskönyvekben, valamint graduálokban fordulnak elő. Ezek az 
énekeskönyv-típusok szoros kölcsönhatásban állnak egymással, és bármelyiket 
állítjuk is a kutatás középpontjába, elkerülhetetlenül utalnunk kell a más rendelte-
tésű, de hasonló anyagot tartalmazó rokon gyűjteményekre. Ugyanakkor célszerű 
külön-külön megírni történetüket, hiszen mindegyik típus önálló fejlődési utat kö-
vetett. A szakirodalom eddig különböző mélységben tárta fel őket. 

21 SCHEITLER, Irmgard, 1982, 12-59. Scheitler monográfiája a geistliches Lied, tehát 
nem a gyülekezeti ének műfajával foglalkozik. 

20 



A csekély számú iskolai énekeskönyv részletes feldolgozását és gyülekezeti 
énekeskönyvekkel való kapcsolatát Csomasz Tóth Kálmán elemezte.~~ 

A kéziratos graduálokról és kéziratos gyülekezeti énekeskönyvekrö\ Stoll Béla 
készített bibliográfiát.23 A meglévő vagy a ma már ismeretlen graduálok listáját 
Ferenczi Ilona tette közzé, aki tanulmányaival és több graduál feltárásával jelentő-
sen hozzájárult a teljes graduál-irodalom feldolgozásához.24 

A nyomtatott protestáns magánénekeskönyvek több alcsoportját különíthetjük 
el. Az imakönyvekben, kátékban és Bibliák függelékeként megjelent kis énekes-
könyvekkel még nem foglalkozott kellő mélységben a szakirodalom. Előrehaladás 
történt viszont az egyik alcsoportnak, az ún. Balassi-Rimay Istenes énekek cr. 
1632-től egészen 1806-ig tartó kiadásainak felsorolásában25 és elemzésében.26 A 
magánénekeskönyvek egy másik csoportjából mindössze egy kiadást ismerünk. 
Míg Németországban számos olyan vallásos gyűjtemény keletkezett, amely kü-
lönböző alkalmak szerint csoportosította az énekeket, és külön házi használatra 

97 ' 

rendelte őket," addig nálunk erre csak egy példa akadt: Szenei Kertész Ábrahám 
1648-ban jelentette meg azt a betegek és útonjárók számára készített, zsebben 
hordozható (32°) énekeskönyvet,28 amelyről külön elemzés még nem készült.29 

" C S O M A S Z TÓTH Kálmán, 1967. Újfalvi Imre iskolai kiadványain kívül az iskolai célra 
készült Gratiarum actio (RMNy 798) tartalmaz gyülekezeti énekeket. 

" S T O L L Béla, 1967; 2002. 
24 L. FERENCZI Ilona, 1997, és az ott található (korábbi művekre való) utalásokat. A 

graduálokról 1. még CZEGLÉDY Sándor, 1957; 1964. 
25 Legújabban H. HUBERT Gabriella, 1998, 110-118. A könyvben közölt kiadások felso-

rolásából hiányzó illetve javítandó tételek a következőek: a 16A szám alá fel kell venni az 1683 
körül Pozsonyban, Schäffer Dávid által nyomtatott kiadást, amely Wolfenbüttelben található 
(NÉMETH S. Katalin. 1993, Η 94). A 17. számú lőcsei kiadás egyetlen, eddig hiányzó példánya 
valószínűleg azonos az Evangélikus Országos Múzeumban újabban előkerült példánnyal 
(jelenleg az Evangélikus Országos Könyvtár állományában tanulmányozható). A 33. szám alatti 
OSZK-példány előkerült, ugyanis az OSZK-katalógusban külön nem jelezik, hogy a könyvtár 
egy védett részlegében megtalálhatóak bizonyos művek. 

26 SZABÓ Géza, 1983; VADAI István, 1991. 
27 Már 1524-ben megjelent egy Haus-Gesangbuch Erfurtban: Eyn Enchiridion oder 

Handbüchlein (DKL 15243). 
28 Egynehány szép soltarok és isteni ditseretek. A ' gyengek és uton-járók kedvekért e' kis-

ded formában ki-botsáttattak... RMNy 2251. 
29 Sok gyülekezeti éneket tartalmaz: reggeli dicséreteket, Szenei Molnár-zsoltárokat, szép 

isteni dicséreteket és ünnepi énekeket. A 79 énekből negyvennégy 16. századi, 35 pedig 17. 
századi. Az ünnepi énekek kivételével a versek főleg én-es formában íródtak. 
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1.2. 1. Gyülekezeti énekeskönyvek 

A 16-17. századi nyomtatott gyülekezeti énekeskönyvek története,'10 a 19. szá-
zad óta, időről időre a himnológiai és irodalomtörténeti kutatás előterébe kerül. 
Mégis ennek történetét mutatja be a 111. fejezet részletesebben, ugyanis a gyüleke-
zeti énekeskönyvek az egyik legjelentősebb és a legtöbb problémát felvető forrás-
csoportot alkotják. Az utóbbi évtizedek kutatásai nyomán lehetőség nyílik árnyal-
tabb összefoglalás elkészítésére. Nemcsak a himnológia, hanem a magyar verstör-
ténet és a versek kritikai kiadása számára is hasznos segédeszköz lehet az énekes-
könyvek áttekintése, hiszen pl. az 1600-ig írt magyar nyelvű versek majdnem ne-
gyedét a gyülekezeti énekeskönyvek őrizték meg az utókor számára. Az egyes 
énekeskönyvek rövidebb-hosszabb elemzése gyakran lezáratlan, de a további ku-
tatásoknak kiindulópontja lehet. Megválaszolásra váró kérdés, hogy a gyülekezet 
tagjai mikortól vittek saját énekeskönyvet az istentiszteletre. Nálunk még sokáig 
nem történt meg az, amiről egy antwerpeni fiatalember már 1545-ben csodálattal 
számolt be: a strassburgi gyülekezetben mindenki hozta az istentiszteletre az éne-
keskönyvét, s így könnyen tudták egymást követni, ezért egyenletesen, szépen 
szólt a közös éneklés.31 

I. 2. 2. Gyülekezeti énekeskönyvek és graduálok előszavai és ajánlásai 

A kritikatörténetben kitüntetett szerepet kapnak az előszavak, amelyek egy-
egy műfaj (esetünkben a gyülekezeti ének és éneklés) korabeli megformálásához 
adnak irányelveket, illetve megmutatják, hogy milyen korabeli befogadót célzott 
meg az adott mű. A következő előszavakat ismerjük (szövegüket 1. a 3. sz. függe-
lékben): 

Él - Gálszécsi István: Kegyes yenekekrwl... - 1536, 1538 - Evang. - RMNy 
18, 2432 

30 A gyülekezeti énekeskönyvek, s benne Szenei Molnár Zsoltárkönyve egyben a magáné-
nekeskönyvek típusába is besorolható, hiszen a protestánsok népénekként használták a gyüleke-
zeti énekeket (1. az I. 1. fejezetben). 

31 HERL, Joseph, 2000, 109. 
32 Az egyes források rövidített leírásában a név és az egy-két szavas, rövidített cím után a 

megjelenés éve, majd a felekezet, végül pedig annak a bibliográfiának a száma következik, 
amelynek segítségével az adott mű azonosítható. 
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É2 - Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben... - 1560-1561 - Prot. - RMNy 
160 

E3 - Huszár Gál: A keresztyent gywlekezetben... - 1574 - Evang. - RMNy 
353 

É4 - Bornemisza Péter: Enekec három rendbe... - 1582 - Evang. - RMNy 
513 

E5 - Gönci György, Csáktornyai János - [Keresztyent enekek] - 1590 - Ref. 
- RMNy 640, 1107 

E6 - Bornemisza Péter énekrendje ( R M N y 541: 102r) a Bártfai énekeskönyv 
előszavaként - 1593 - Evang. - RMNy 713 

É7 - Újfalvi Imre: [Keresztyent enekek] - 1602 - Ref. - RMNy 886/1 
É8 - Újfalvi Imre: In exequiis defunctorum... - 1602 - Ref. - RMNy 886/2 
E9 - Szenei Molnár Albert: Psalterium Ungaricum - 1607 - Ref. - RMNy 

962 
É9A - Radetius, Valentinus: [Geistliche Gesänge] - 1620 - Unit. - RMNy 

1225 
EIO - Brewer Lőrinc (ismeretlen szerző előszavának átvétele és kiegészítése): 

Keresztyéni enekek - 1629 - Evang. - RMNy 1438 
E10A - Fodorik Menyhért előszava - 1632 - Ref. - RMNy 1527 - Idézve: 

Csomasz Tóth Kálmán közlése és fordítása alapján33 

Él 1 - Geleji Katona István: ... Öreg gradval- 1636 - Ref. - RMNy 164334 

É l i A - Fodorik Menyhért [?]: Keresztyent imádságok... - 1641 - Ref. -
RMNy 1874 

É l 2 - Szenei Kertész Ábrahám: [A " sz. David...] - 1642 - Ref. - RMNy 
2254 

É13 - Tótfalusi Kis Miklós: Szent David királynők... - 1686 - Ref. - RMK 1. 
1346 

É14 — Almási Gergely Mihály [?]: Isteni dicsiretek... - 1697 - Unit. - RMK 1. 
1503 

3 31967. 119. 
34 Az előszó megismétli a következő ívjelet: ( ( ) . 
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I. 3. A perikópa szerint összeállított istentiszteleti énekrendek 

A 1 6 - 1 7 . s z á z a d b ó l t ö b b f é l e p e r i k ó p a " s ze r i n t beosztot t é n e k r e n d e t i sme-
rünk. 3 6 Ezek a f o r r á s o k n e m c s a k a m ű f a j t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k , h a n e m 
azér t is, mer t t á j é k o z t a t n a k a ko rabe l i be fogadás i gyakor la t ró l . E m e l l e t t t a lá lunk 
egyéb o lyan ny i l a tkoza to t , a m e l y a z so l t á roknak a p réd ikác ió m o n d a n i v a l ó j á h o z 
va ló igazí tását r ende l i el: p r é d i k á c i ó után o lyan zso l tá r t kell é n e k e l n i , „mely a z 
akkori P r é d i k á t i ó n a k ér te lme szer in t es ik" (T14 : 3 4 2 ) . A ko lozsvár i l i turgia szer int 
a délest i „ k ö n y ö r g é s e k elótt az e l -énekel te te t t S ó l t á r a l k a l m a t o s s á g á v a l készí t te t ik 
a ' gyü lekeze t a ' b u z g ó s á g o s b i m á d k o z á s r a " , v a g y ü n n e p h e z illő é n e k e t kell é n e -
keln ie (T40 : a ] v , aiy)· U g y a n a k k o r e g y e s fo r r á sok az t is k iemel ik , h o g y n emcs ak a 
p r éd ikác ióhoz , h a n e m „az a l k a l m a t o s s á g h o z , 3 7 é s az e g é s z g y ü l e k e z e t n e k 
á l l apa t tyához" is a l k a l m a z k o d j é k a könyörgés ( T 4 0 : a2r). A z 1 6 4 6 - o s sza tmárné -
meti zs inat és Ge l e j i Ka tona k á n o n a i n a k kán to ro k ra v o n a t k o z ó u t a s í t á sa e l rendel i , 
hogy ü n n e p e k h e z illő (és d o g m a t i k a i l a g he lyes) é n e k e k e t é n e k e l j e n e k (H20: 9; 
H21 : 65) . 

A német e v a n g é l i k u s korabe l i i roda lomból s z á m o s hason ló é n e k r e n d marad t 
38 

f e n n . Egyik p é l d á j a e n n e k W o l d e r 1598-as k á t é - é n e k e s k ö n y v e , a m e l y n e k a v é -

35 Az egyes vasárnapi és ünnepi istentiszteletre elrendelt és felolvasott bibliai szakasz. Az 
óegyházi perikópák szerinti prédikálást, kisebb változtatásokkal, megtartották a protestánsok is 
egy ideig, később ez felekezetenként változott. 

36 Ehhez a forráscsoporthoz tartoznak a Bornemisza Péter-féle (RMNy 541) és az Eperjesi 
graduál (S1 57) ének-rubrikái, valamint még két 17. századi kéziratos énekrend. Ez utóbbiakról 
1. H. HUBERT Gabriella, 1997, 205-218 (a kézirat új bibliográfiai tételszáma: S2 1016); a Ma-
gyar Egyházzene perikóparend és éneklés összefüggéséről szóló tematikus számát (Fekete Csa-
ba, Oláh Szabolcs és H. Hubert Gabriella tanulmányait), 6 (1998/1999), 191-258. FEKETE 
Csaba (2000, 327-328) egyik értékes tanulmányában „vélekedési és szakirodalmi beidegzések"-
nek minősíti azt. hogy a sárospataki Series cantionum c. énekrendet inkább evangélikusnak, 
mint reformátusnak minősítem (H. HUBERT Gabriella, 1997, 207-208). Valójában bizonyos 
érvek - az ünnepi énekrend jellege, a korabeli használói kör, az énekek korábbi úzusa - alapján 
neveztem a jegyzéket evangélikusnak. Az evangélikusok felé mutat az is, hogy a sárospataki 
kéziratban található ..Igen szép emlékezetre méltó dolgok" c. rész forrása Király Jakab, osgyáni 
evangélikus lelkész erkölcsi tanítása ( R M N y 2522, 189-192). Elfogadom viszont Fekete Csabá-
nak azt a javaslatát, amely szerint a finit. rövidítés feloldása: finita concio. Az ide sorolt éneke-
ket tehát nem az istentisztelet végén (finita cantio), hanem a prédikáció után énekelték. 

37 Az időszerű dologhoz, alkalomhoz. 
38Nikolaus Seinecker 1587-es lipcsei énekeskönyvének előszavában (1587, :/:2r-3r) a lipcsei 

meglévő énekrend kapcsán megjegyzi: „Solche Ordnung ein wenig andern zum Vnterricht 
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gén három mutató található. Az első az énekeké, a második a zsoltároké, a har-
madikban pedig minden egyes ünnepnél 1 -4 ének kezdősora található:39 „durch 
den fordersten Zahl die Ordennung eines jeglichen Gesanges, durch den 
hindersten das Β lat angezeiget wird, woran die Sontags vnd Fest Gesenge mit 
jhren zugehörigen zufinden." 

A perikópa, mint énekeskönyv-szerkesztési elv szintén szerepet játszott mind 
a német,40 mind a magyar anyagban.41 

1.4. Prédikációs kötetek 

Pl - Melius Juhász Péter: A szent Pal... - 1561 - Ref. - RMNy 171 - Idézve: 
lncze Gábor kiadásából42 

P2 - Melius Juhász Péter: Az hitről... - 1562 - Ref. - RMNy 183/2 
P3 - Melius Juhász Péter: Magiarpraedikatioc... - 1563 - Ref. -RMNy 194 
P4 - Melius Juhász Péter: Valogatot praedikatioc... - 1563 - Ref. - RMNy 

196/1 
P5 - Melius Juhász Péter: Az szent Ianosnac... - 1566-1567 - Ref. - RMNy 

259 
P6 - Huszár Gál: [Karácsonyi prédikációk] - 1573/74 - Evang. - RMNy 

327/C - Idézve: Bottá István művéből43 

P7 - Bornemisza Péter: Masic resze... - 1574 - Evang. - RMNy 355 
P7A - Bornemisza Péter: Negyedic resze ... - 1578 - Evang. - RMNy 422 
P8 - Bornemisza Péter: Predikatioc... - 1584 - Evang. - RMNy 54144 

P9 - Beythe István: Eztendö altal... - 1584 - Evang. - RMNy 553 
P10 - Enyedi György: Conciones - 1592-1597 - Unit. - A Tiszáninneni Ref. 

Egyházkerület Ν agy könyvtárának (Sárospatak) K.t. 7. jelű kézirata45 

anzumelden, singen wir mit der christlichen Gemein, im Advent, Nu kom der Heyden Heyland, 
sampt der Litaney Deutsch [...]", majd az év összes ünnepére megadja az énekeket. 

39 WOLDER, David, 1598, Pp3v.8r. 
40 Kirchenlied und Gesangbuch. 102 skk. 
41 OLÁH Szabolcs, 2000, 193 skk. 
42 A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén... írói 7, Bp., 1937. 
43 BOTTÁ István, 1991. 
44 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
45 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
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P l 1 - S tockei , L e o n h a r d : Postilla... - 1596 - Evang . - RMNy 773 4 6 

P 1 2 - Sóvári S o ó s Kr i s tó f : Postilla... - 1598 - Evang . - RMNy 828 
PI 3 - Sóvári S o ó s Kr i s tó f : Az szentprophetaknak... - 1601 - Evang . - RMNy 

873 
P 1 4 A - Gelej i K a t o n a István: Prceconivm Evangelicvm - 1638 - Ref . (o r th . ) -

RMNy 1720 

Ρ14/1—III - Ge le j i K a t o n a István: Valtsag-titka..., 1-111. - 1645, 1647, 1 6 4 9 -
Ref. ( o r t h . ) - RMNy 2 1 2 4 , 2197 , 2298 

P l 5 — Mar ton fa lv i Tó th György : Keresztyent inneples... - 1663 — R e f . 
(pu r i t án ) 4 7 - Idézve: RMK I. 1556-ból 

P l 6 - Drége lypa l ánk i János : Conciones... - 1667 - Ref . (pur i tán) - RMK 1. 
1055 

P l 7 - Nánás i L. I s tván : Szü titka... (Dan ie l D y k e - f o r d í t á s ) 4 8 - 16 7 0 - Re f . 
( pu r i t án ) - RMK I. 1103 

P 1 7 A - S z a t h m á r n é m e t h i Mihály : A négy Evangélisták... - 1675 - R e f . 
( m é r s é k e l t pur i tán) - RMK I. 1179 

P l 8 - T o f e u s M i h á l y : A' szent soltarok... - 1683. - Re f . (or th . ) - RMK 1. 
1302 

46 A magyarországi és erdélyi német evangélikus és unitárius gyülekezetekkel kapcsolatos 
források csak akkor kerülnek bele az adattárba, ha azok a magyar gyülekezet életére is közvetle-
nül hatással lehettek. Az 1656-os szepes-sárosi agenda ugyan német énekeket említ, de az agen-
da a szepes-sárosi superintendentia alá tartozó magyar gyülekezetekre is vonatkozott, és magyar 
nyelvű szövege, valamint a kassai magyar egyházra való utalása alapján témánk körébe tartozik. 
Ugyanakkor a 18-19. századi forrásokból rekonstruált 1626-os Radetius-féle unitárius rendtar-
tást (1. TÓ TH György. 1922. 21) kritikával kell kezelni, s így az erősen interpretált szöveg egye-
lőre kimaradt az adattárból. 

47 A tájékozódás megkönnyítése végett a puritanizmushoz való negatív vagy pozitív viszo-
nyulást zárójelben megjegyzem (orth., azaz a református orthodoxia híve; puritán), de az azokon 
belüli egyes irányzatokat nem különböztetem meg. 

48 Ha az egész szöveg fordítás, zárójelben szerepel az eredeti mű szerzője. További, elvég-
zendő feladat az énekléssel kapcsolatos magyar nyelvű részek összevetése az eredeti müvekkel. 

DYKE, Daniel ( t 1614, angol puritán lelkész): The mystery of self-deceiving, or, A 
discourse and discovery of the deceitfulnesse ofmans heart. 
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1.5. Egyéb teológiai müvek 
(dogmatikák, kommentárok és hitviták) 

TI - Heltai Gáspár: A reszegsegnec... - 1552 - Evang. - RMNy 98 
TIA - Melius Juhász Péter: Az Ar an Tamas... - 1562 - Ref. - RMNy 181 -

Idézve: Makkai László közléséből^ 
T2 - Melius Juhász Péter: Apologia - 1564 - Ref. - RMNy 199/2 
T3 - Dávid Ferenc: Rövid magyarazat... - 1567 - Unit. — RMNy 232 
T4 - De falsa et vera... cognitione... - 1567 - Unit. - RMNy 254 
T5 - Laskai Csókás Péter: Specvlvm exilii... - 1581 - Ref. -RMNy 483 
T6 - Szegedi Kis István:... Loci communes... (Petrus Martyr Vermilius-

fordítás) - 1585 - Ref. - RMK III. 74050 

T7 - Beregszászi Péter: Apologia... - 1585 - Ref. - RMNy 572 
T8 - Fegyverneki Izsák: Enchiridion... — 1586 - Ref. - RMK III. 745 
T8A - Válaszúti György: Pécsi disputa... - 1588 - Unit. - Idézve a kritikai 

kiadás alapján5 ' 
T9 — Itinerarium catholicum... - 1616 — Ref. - RMNy 1 104 
T10 - Milotai Nyilas István: Speculum trinitatis... - 1622 - Ref. - RMNy 

1262 
TI 1 - Szenei Molnár Albert: Az keresztyeni religiora... (Jean Calvin-

fordítás)52 - 1624 - Ref. - RMNy 1308 
TI2 - Samarjai János: Magyar harmónia... (az előszó és az éneklés-rész, 

mely a II. Helvét Hitvallás fordítása) - 1628 - Ref. (irénikus) - RMNy 141953 

TI3 — Samarjai János: Az helvetiai vallason... - 1636 - Ref. (irénikus) -
RMNy 1654 

49 Studio et Acta Ecclesiastica, III, 423^198. 
50 A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
51 Sajtó alá r. NÉMETH S. Katalin, bev. DÁN Róbert, Bp., 1981 (Régi Magyar Prózai 

Emlékek 5). 
" C A L V I N , Jean (1509-1564, genfi reformátor): Christiarue religionis institutio. 
53 Lethenyei István Samarjai ellen írt vitairatában (RMNy 1560) nem tér ki a Samarjai által 

fordított éneklés-részre, így az 6 műve nem kerül be a források közé. Lethenyei csak annyit je-
gyez meg az éneklésről, hogy a kálvinisták kárhoztatják „a musikánac Deáki nyelven való 
éneklési"-t (p. 98). Ε megjegyzés talán kapcsolatba hozható avval a gyakorlattal, amely egy-két 
magyar evangélikus gyülekezetben is élt, ahol a szertartási éneklés, valamint a motetták éneklé-
se latinul folyt. 
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T14 - Medgyesi Pál: Praxispietatis... (Lewis Bayly-fordítás)54 - 16 3 6 - Ref. 
(puritán) - Idézve: RMK I. 1215 alapján55 

TI 5 - lratosi T. János előszava a William Perkins-fordításhoz56 - 1637 - Ref. 
(puritán) - RMNy 1683/1 

T16 - Szathmári Baka Péter: Defensio... - 1653 - Ref. (puritán) - Idézve: 
57 

Zoványi Jenő müvéből 
T17 - Váczi P. András: A ' Mi-Atyanknak... (Jean d'Espagne-fordítás) - 1653 

- Ref. (orth.) - RMNy 246858 

TI8 - Miskolci Csulyak Gáspár: Angliai independentismus...(Xöbb műből 
fordítás-részletek) - 1654 - Ref. (orth.) - RMNy 255859 

T19 - Király Jakab: Mise nem mise... ( ^ g i d i u s Hunnius-fordítás)60 - 1654 -
Evang. - RMNy 2522/1 

T20 - Tolnai Dali János: Dáneus Ráca-J.... - 1654 - Ref. (puritán) - RMNy 
2550 

T21 - Váczi P. András: Replica... - 1654 - Ref. (orth.) - RMNy 2524 
T22 - Liturgia sacrce ccence... - 1658 - Ref. - RMK 1. 933 
T23 - Kőszegi Gáspár István: Jo útra igazito... - 1659 - Evang. - RMK 1. 944 
T24 - Kemény János: Gilead balsamuma... - 1659 - Ref. - RMK 1. 947 
T25 - Czeglédi István: A' megh-tert bűnösnek... - 1659 - Ref. (puritán) -

RMK 1. 942 
T26 - Czeglédi István: Siralmas szarándoki... - 1659 - Ref. (puritán) - RMK 

1. 946 
T27 - Pósaházi János: Igazság istápja... - 1669 - Ref. (puritán) - RMK 1. 

1096 
T28 - Czeglédi István: Az Ur frigy szekrénye... - 1670 - Ref. (puritán) -

RMK 1. 1100 
T29 - Komáromi Csipkés György: Papistasag ujsaga... - 1671 - Ref. 

(puritán) - RMK I. 1115 

54 BAYLY, Lewis (1573 k.-1631, angol puritán lelkész): The practice of piety. 
55 A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
56 PERKINS, William (1558-1602. angol puritán teológus): How to live and that well. 
" Z O V Á N Y I Jenő, 1911. 
58 ESPAGNE. Jean d' (1591-1659, a londoni református francia gyülekezet lelkésze): 

L usage de l Oraison Dominicale. 
59 A lehetséges forrásokról 1. BÁN Imre, 1958, 113-117. 
6 0HUNNIUS, ^Egidius (1550-1603, német evangélikus teológus): Beständige 

Widerlegung... [?] 
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T30 — Nógrádi Mátyás: Idvösség kapuja... (Arthur Hildersam-átdolgozás)61 -
1672 - Ref. (puritán) - RMKI. 1133 

T31 - Zilahi János: Az igaz vallasnak... - 1672 - Ref. - RMK 1. 1136 
T32 - Apafi Mihály: Marcus Fridericus Wendelinusnak... (M. F. Wendelin-

fordítás)62 - 1674 - Ref. - RMK 1.1161 
T33 - Martonfalvi Tóth György: Exegesis... (William Ames-kommentár)63 -

1675 - Ref. (puritán) - RMK 11. 135464 

T34 - Kabai Bodor Gellért: Traditionum humanarum flagellatio... - 1677 -
Ref. (puritán) - RMK 11. 139865 

T34A - Szathmárnémethi Mihály: Dominica catechetica - 1677 - Ref. 
(mérsékelt puritán) - RMK 11. 1402 

T35 - Martonfalvi Tóth György: Taneto és czáfolo theologiaja... (Arnes és 
Wendelin szerint) - 1679 - Ref. (puritán) - RMK 1. 1231 

T36 - Szathmárnémethi Mihály: Sz. Dávid psalteriuma...66 - 1679 - Ref. 
(mérsékelt puritán) - RMK 1. 1234 

T37 - Csúzi Cseh Jakab: Lelki bölcseségre... - 1680 - Ref. (puritán) - RMK 
1. 1242 

T38 - Bándi P. Sámuel: Rövid magyarázattya... - 1690 - Ref. - RMK 1. 1383 
T39 - Drégelypalánki János: Praxis pietatis contracta... (Medgyesi Pál T I 4 

alatti müvének kivonata) - 1692 - Ref. (puritán) - RMK 1. 1420 
T40 -Liturgia Claudiopolitana... - 17. sz. - Ref. - RMK 1. 158867 

61 HILDERSAM, Arthur (1563-1632, angol puritán teológus): CLII. Lectures upon Psalm 
LI. 

"WENDELIN, Markus Friedrich (1584-1652, német református teológus): Christiance 
theologice libri II. 

63 AMES, William (Amesius, Guilielmus, 1576-1633), angol puritán teológus. 
64 A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
65 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. Köszönettel tartozom Fekete Csabának, aki elküldte 

Kabai Bodor Gellért müvének másolatát. A szöveg részletes elemzése: CZEGLÉDY Sándor, 
1964. 

66 A prédikációk közé is beosztható. 
67 Köszönettel tartozom Spielmann Mihálynak, aki elküldte a nyomtatvány másolatát. 
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1.6. Hitvallások,68 zsinati végzések (kánonok) és agendák 

69 

Hl - 1546-os eperjesi zsinat - Evang. - Idézve: Ribini János müvéből 
H2 - 1555-ös erdődi zsinat - Prot. - Idézve: Kiss Áron közléséből70 

H3/1-1II - Confessio Pentapolitana, Heptapolitana, Scepusiana - 1549, 1559. 
1569 - Evang. - Idézve: Bruckner Győző közléséből71 

H4 - 1560-as kisszebeni zsinat - Evang. - Idézve: MPEA, 7 (1908) alapján 
H5 - 1562-es debrecen-egervölgyi hitvallás - Ref. - RMNy 176 
H6 - 1567-es debreceni zsinat magyar szövegű hitvallása - Ref. - RMNy 229 

- Idézve: Kiss Áron, i. m. alapján 
H7 - Az 1567-es debreceni zsinat latin nyelvű hitvallása - Ref. - RMNy 228 -

Idézve: Kiss Áron, i. m. alapján 
H8 - 1567-es debreceni zsinat nagyobb cikkelyei - Ref. - RMNy 226 - Idéz-

ve: Kiss Áron, i. m. alapján 
H9 - 1570-es csengeri hitvallás: Confessio vera... - RMNy 278/1 
H10 - 1580-as trencséni z s ina t - Evang. - Idézve: MPEA, 1 (1908) alapján 
Η 11 - História colloqvii Chepregiensis... - 1591 - Evang. - RMNy 653 
Η12 - 1600-as biccsei zsinat - Evang. - Idézve: MPEA, 2 (1903) alapján 
Η13 - Tasnádi Ruber Mihály-féle kánonok - 1606 - Ref. - Idézve: Bod Péter 

. 72 nyomán 
H13A - 1614-es szepesváraljai zsinat - Evang. - Idézve: Bruckner Győző 

közléséből73 

Η14 - 1619-es küküllővári zsinat felterjesztése Bethlen Gáborhoz - Ref. -
Idézve: Illyés Géza közléséből74 

H15 - Az 1623-as komjáti zsinat latin nyelvű kánonai - Ref. - RMNy 1343, 
RMNy 1975/1 

Η16 - Az 1623-as komjáti zsinat magyar nyelvű kánonai - Ref. - RMNy 
1975/2 

68 Az Ágostai Hitvallás (24. fejezet) és a II. Helvét Hitvallás (23. fejezet) teljes magyar 
fordítása megjelent a korban, de ezeket külön nem idézem. 

6 9RIBINI János, 1787. 
70 KISS Áron. 1881. 
71 BRUCKNER Győző, 1930, 42-111. 
72 BOD Péter, 1999. Az erdélyi zsinati jegyzökönyvek kiadása során remélhetőleg még 

több értékes éneklésre vonatkozó adat előkerül (I. SIPOS Gábor, Kolozsvár, 1996, 460-469). 
73 BRUCKNER Győző, 1914. 
74 ILLYÉS Géza, 1934. 

30 



H17 - Pécseli Király Imre: Catechismus... (több műből részlet, illetve átdol-
gozás) - 1624 - Ref. (irénikus) - Idézve: RMNy 1630 alapján 

Η18 - 1629-es körmendi zsinat és az 1630-as dunáninneni kánonok - Ref. -
Idézve: Thury Etele művéből75 

Η 1 9 - 1643-as marosvásárhelyi zsinat - Ref. - Idézve: Bod Péter művéből76 

H20 - 1646-os szatmárnémeti zsinat végzései - Ref. - RMKII. 700/2 
H21 - Geleji Katona István-féle kánonok - 1649 - Ref. - RMK 11. 700/1 
H22 - 1656-os szepes-sárosi agenda - Evang. - Idézve: Hörk József közlésé-

bői77 

H23 - 1666-os kisszebeni superintendens-választás - Evang. - Idézve: Hain 
78 Gáspár művéből 

I. 7. Egyéb források (naplók jegyzőkönyvek stb.)79 

NI - Somogyi Péter naplója - 1557 - Evang. - Idézve: MPEA, 2 (1903) 
alapján 

N2 - Kassa tanácsának lelkész-hívó levele Pető Jánoshoz, 1559-ből - Evang. 
80 - Idézve: Wiek Béla művéből 

N3/1-1I - A kolozsvári számadáskönyv adatai 1581-ből, 1599-ből, 1600-ból -
81 

Unit. - Idézve 1: Gál Kelemen és II: Herepei János munkái alapján 
N3A - Heltai Gáspár: Cancionale... - 1574 - Világi - RMNy 351 
N4 - Lelkészszentelési rend - 16/17. sz. - Evang. - Idézve: Doleschal Sándor 82 közléséből " 
N4A - Szenei Molnár Albert naplója - 1596-1617 - Ref. - Idézve: Szabó 

83 András közléséből 

75 THURY Etele. 1908. 
76 BOD Péter. 1766. 
77 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 23(1880), 86-88. 118-119. 
78 HAIN Gáspár, 1910-1913. 
7 , A levéltári anyagok digitalizálása, illetve a vizitációs jegyzökönyvek kiadásai remélhető-

leg sok új adattal gyarapítják majd az éneklésről eddig feltártakat. 
8 0WICK Béla, 1941. 
81 GÁL Kelemen, II, 1935; HEREPEI János, 1962. 
82 DOLESCHAL Sándor Eduárd. 1884. 
83 SZENCI MOLNÁR Albert, 2003. 

31 



N5 - Taksonyi Péter naplója (1603) és Miskolci Csulyak István levelei 
(1605-1608) - Ref. - Idézve: Csomasz Tóth Kálmán művéből84 

N6 - Asztalos András levelei 1609-ből Szenei Molnár Alberthez - Idézve: 
Dézsi Lajos közléséből85 

N6A - Szenei Molnár Albert előszava az oppenheimi Biblia-kiadáshoz -
1 6 1 2 - Ref. - RMNy 1037 

N6B - Vitéz Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz Tordai János semptei lelkész 
temetéséről - 1613 - Evang. - Idézve: MPEA, 15 (1934) alapján 

N7 - Consecratio templi novi, Szenei Molnár Albert ajánlása - 1625 - Ref. -
RMNy 1334 

N8 - Kis Bertalan és Muzsay Gergely egyházlátogatási jegyzőkönyve -
1 6 3 1 - 1 6 5 4 - Evang. - Idézve: MPEA, 6 (1907) alapján 

N9 - 1633-as debreceni városi jegyzőkönyv - Idézve: Csűrös Ferenc okmány-
tárából86 

Ν10 - Ványai János vádjai az 1645-ös gönci zsinat előtt - Ref. (orth.) - Idéz-
ve: Zoványi Jenő, /. m. alapján 

N10A - Attestationes, 1646 - Ref. (orth.) - Idézve MPEA, 10 (1911) alapján 
N I 0 B - Szentpéteri Imre deák levele - 1646 - Ref. - Idézve: Szilágyi Sándor 

87 

közléséből 
NI 1 - Lövei Vajda György 1650-es levele - Evang. - Idézve: Harsányi István 

közléséből88 

Ν12 - Apácai Csere János: Magyar Encyclopcedia... - 1653-1655 - Ref. -
RMNy 2617 

Ν13 - Lorántffy Zsuzsanna levele 1653-ból - Ref. - Idézve: Történeti Lapok, 
3(1876) alapján 

N14 - Prothocolum... Zempleniensis 1653-1672 - Ref. - Idézve: Zoványi Je-
nő, i. m. alapján 

N15 - 1654-es puritán-ellenes irat - Ref. (orth.) - Idézve: Szilágyi Sándor 
89 közléséből 

Ν16 - 1660-as Visitatio Sarospatachiensis - Ref. - Idézve: Hegedűs László 
közléséből90 [azonos NI4-gyel?] 

84 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967. 
85 SZENCI MOLNÁR Albert, 1898. 
85 CSŰRÖS Ferenc, 1911. 
87 SZILÁGYI Sándor, 1874. 
88 HARSÁNYI István. 1912. 
89 Történelmi Tár, 1889. 
90 HEGEDŰS László, 1857/1858. 

32 



Ν17 - Keresztúri Demeter 1660-as naplója - Ref. - Idézve: Kari Albrich 
91 

közlése alapján 
N17A - Püspökválasztó jegyzőkönyv - 1669 - Evang. - Idézve: MPEA, 5 

(1906) alapján 
N17B - Bodrogkeresztúri vizitációs jegyzőkönyv - 1669 - Ref. - Idézve: 

Barna József közléséből92 

N18/1-II - Kocsi Csergő Bálint: Narratio brevis - 1676 - Ref. - Idézve I: 93 Bod Péter fordításában és idézve II: MPEA, 1 (1902) alapján 
N18A - Felvinczi György: Epigramma... (kézirat) - Unit. - 1679 - Idézve: 

94 

Várfalvi Nagy János közlése nyomán 
Ν19 - Comenius, Johannes Arnos: Orbis sensualium pictus... (Szilágyi Ben-

jamin István fordítás) - Ref. fordítás - 1685 - RMK I. 1339 
N19A - Tótfalusi Kis Miklós: ... Mentsége - Ref. - 1698 - Idézve: Gyalui 

Farkas kiadásából95 

N20 - Győri gyülekezet 1699-es rendtartásának kántorokra vonatkozó utasí-96 

tása - Evang. - Idézve: Kovács Géza adata alapján 
N21 - Veresegyházi Tamás hibajegyzéke - 17. sz. - Ref. - Idézve: Révész 

Imre művéből97 

N22 - A Kolozsvári Unitárius Kollégium naplója (kézirat) - 17. sz. - Idézve: 98 Rennerné Várhidi Klára közléséből 

I. 8. Katolikus források a protestáns éneklésről 

Ε csoportba olyan másodlagos források tartoznak, amelyek vagy a gyülekezeti 
99 és szertartási éneklésre hoznak egykorú katolikus adatot, vagy a hitvita során 

91 Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge 19. Bd. (1884). A 
cikk kiegészíti a ZOVÁNYI Jenő, i. m.. 365. lapján található adatot. 

92 BARNA József, 1860. 
93 Kősziklán épült ház ostroma, kiad. SZILAGYI Sándor, Lipcse, 1866. 
94 VÁRFALVI NAGY János, 1871. 
95 Kolozsvár, 1902. 
96 L. BÁRDOS Kornél, 1980. 
97 RÉVÉSZ Imre. sen., Debrecen, 1866. 
98 RENNERNÉ VÁRHIDI Klára, 1985. 83-94. 
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válaszolnak a protestáns bírálatokra, vagy a kölcsönhatásról tanúskodnak (ilyenek 
például a 17. századi magyar nyelvű katolikus énekeskönyvek és előszavaik). A 
katolikusok egyes vidékeken, magyar nyelvű énekeskönyv hiányában,100 egy 
ideig még protestáns énekeskönyvből is énekeltek. 

I. 9. 1700 utáni protestáns források a 16-17. századi éneklésről 

Különbözőképpen kell elbírálni az 1700 utáni források megbízhatóságát, és 
erős kritikával kell őket kezelni. Jó példa erre azl643-as marosvásárhelyi zsinatról 
szóló tudósítás, amely Bod Péter müveiben eltérő szöveggel jelent meg.101 Az 
1707-es evangélikus rózsahegyi zsinat cikkelyét viszont figyelembe kell venni, 
mert az a 17. századi állapotokat rögzítette, illetve annak megváltoztatását rendel-
te el. Míg a korábbi 1610-es zsolnai és az 1614-es szepesváraljai evangélikus zsi-
nat csak általános elveket fogalmazott meg az istentisztelettel kapcsolatban, addig 
a rózsahegyi részletesen foglalkozott az énekléssel. Eszerint az epistola. evangéli-
um és imák éneklése helyett azok olvasását, a kórus latin nyelvű éneklése helyett 
pedig az anyanyelvű éneklést rendelte el; a „zenei túlzásokat" (versenyeket és 
motettákat) eltörlendőnek ítélte, helyette inkább a mindhárom nemzetiség 
(magyar, német, szlovák) nyomtatott énekeskönyveiben lévő énekeket ajánlotta. A 
zsinat részletesen meghatározta az oltár előtti szertartás énekes rendjét. Kiemelte, 

"Például egy királyi tanácsos 1543-as levele a magyar nyelven miséző székesfehérvári 
kanonokról (közli BUNYITAY Vince. IV, 1912, 266). 

100RMDT U. 32. 46. 
101 BOD Péter, 1766, 82: „Az 1643-dik Eszt-ben való Sinodusban az el-végeztetik. hogy a" 

Frantzia Nótákra Íratott 'Sóltárokat-is énekeljék hét köznap; de a' régi Énekekkel-is éljenek: ar-
ra vigyázzanak az elöl éneklő Mesterek, hogy a' mit énekelnek meg-egyezzen a' Hitnek Ágaza-
tival és a' jelen való alkalmatossággal"; BOD Péter, 1999, 52: „Soltárokról. Az franciai nótákra 
íratott soltárokat a Szent Korona béveszi, hogy az templomokban énekelhetik, de úgy, hogy a 
másikat is el ne hadják, hanem alternatim elegyesleg énekeljék, az innepnapokon pedig arra né-
zendő énekekkel éljenek, hétköznap pedig az franciai soltárokat ritkán énekeljék." Az erdélyi 
református zsinati végzések kivonata szerint, Benkő József 1782-es másolatában: „A francziai 
nótákra írott Zsoltárokat, avagy csak hétköznap, lehet egyszer-másszor énekelni" (SZILÁGYI 
István. 1872. 474). A görgényi református egyházmegye jegyzőkönyvének 1643-as bejegyzése: 
„A Francziai Nótákra írattatott Soltarokat az Ekklesia be veszy ... de ugy hogy a másikot is el ne 
hadgyák, hanem alternatim [váltakozva] elegyesleg enekellyék"; „A Franciai Notakra írattatott 
Soltarokat az Ekklesia be veszy, a Templomokban enekelhetik" (SZT, III, 188). 
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hogy egyes magyar gyülekezetek ez utóbbit elhagyták, ezért a lelkészek feladata, 
hogy a nép felvilágosítása után, bevezessék ezt a rendet.102 

Egyes esetekben ma még nem dönthető el, hogy milyen mértékben hiteles 
egy-egy adott forrás. Az 1626-os, ma már ismeretlen, Radetius-féle unitárius 
rendtartást Tóth György háromféle későbbi kéziratból rekonstruálta.101 Ε rendtar-
tás szerint: az egyes unitáriusok által istenként nem tisztelt Krisztusról szóló kü-
lönféle énekeket, a többi szentírásbeli énekekkel (himnuszokkal, zsoltárokkal) 
együtt, énekelni kell prédikáció előtt és után. Az Almási Gergely Mihály-féle át-
dolgozott, 1694-es kiadásban104 ez a rész nem található meg. Uzoni Fosztó Ist-
vánnak az unitárius éneklés kezdeteiről írott 18. századi kéziratát - több téves 
adata miatt - szintén kritikával kell kezelnünk.10 ' 

'Acta et conclusiones conventus seu synodi..., Zsolna. 1708: „abroganda Cantatio 
Epistolae, precum & Evangelii ad Altare. qvae claré duntaxat legantur. Abrogandae item 
intonationes & Cantus in Choris, Latinae Lingvae, qvae oninia instituantur lingva vernacula: 
abrogandi excessus Musicae, Concertationes videlicet illae & Mutetae. loco qvarum, devotae, 
satisq(ue) piae. praecisé in Tranoscio, Psalteriis & impressis Cantionalibus cujusqve Nationis, 
contentae. & non jam per hunc, jam per alium introductae. decantentur Cantilenae. ... Circa has 
tarnen ad Altare peragendas Ceremonias, cum eae hactenus per Hungaros alibi intermissas 
fuissent, Ministri Hungarici, sensim prius populum, omnia haec esse adiaphora & licita, 
instruant, & ita citra scandalum pro conformitate Ceremoniarum. & ipsi inducere studeant" 
(RMK II. 2353. D„.2r). L. még ZSILINSZKY Mihály, 1889, 63-65. 

103 TÓTH György, 1922,21. 
104 RMK II. 1777. 
I O 5 K É N O S I T Ő Z S É R J á n o s - U Z O N I F O S Z T Ó István, I, 2 0 0 2 , 6 7 1 - 6 9 9 : CAPUT 

SEXTUM. De restitutione externi cultus specifice de hymnis, psalmis seu cantibus divinis 
restitutis. 
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II. AZ ÉNEKLÉST ÉS ÉNEKSZERZÉST MEGHATÁROZÓ 
KÖVETELMÉNYRENDSZER 

A forrástípusok felsorolása után (az 1. 2. 2. és az I. 4-7 . fejezetekben mega-
dott források alapján) a 16-17. századi protestáns éneklésről vallott korabeli néze-
tek összefoglalása következik. A leírás sok esetben vázlatos és nem adja meg az 
egyes pontokhoz kapcsolódó teológiai és egyéb érvrendszert, ugyanis ezek a meg-
adott müvekben könnyen visszakereshetőek.1 Szakirodalmi hivatkozások jelölik 
azokat a területeket, amelyekről már bővebb elemzés készült. A vélemények cso-
portosítása és kivonatolása egy bizonyos alapértelmezést ad. Egyes nézetek több 
alfejezetbe is besorolhatóak. A forrásokban található adatok osztályozása a 11. 1 -
7. fejezetekben teológiai és irodalomtörténeti szempontú. A II. 8 -11 . fejezet a fel-
dolgozatlanul maradt, de a későbbi kutatásokban értékesítendő egyéb adatokat 
tartalmazza. A zene-, egyház-, irodalom- és kiadástörténeti adatok mögött ugyan-
csak állhatnak teológiai megfontolások. Az áttekintés elsősorban a gyülekezeti 
(kisebb részben a szertartási) énekre vonatkozik; amennyiben egyéb műfajú pro-
testáns énekről esik szó, azt külön jelezzük. 

A német gyülekezeti éneklésről Joseph Herl készített újabban hasonló módon, 
a források alapján összefoglalást. Herl az 1523-1780 közötti időszakban vizsgálja 
a német gyülekezetek éneklését: énekeskönyv-előszavakat, agendákat, vizitációs 
jegyzőkönyveket stb. felhasználva keresi a választ arra a kérdésre, hogy miként 
fejlődött a német gyülekezeti ének/éneklés a különböző német területeken." 

Ami a legfontosabb külföldi forrásokat3 és a velük foglalkozó szakirodalmat 
illeti, megállapítható, hogy a 16-17. századi magyar követelmények összhangban 
állnak a korabeli külföldi nézetekkel, és a legtöbb magyar példához több hasonló 

1 Készül az adattár világhálón elérhető (hypertextes) változata, amelyben valamennyi hi-
vatkozás eredeti szövege olvasható lesz. 

2 Joseph HERL (2000) disszertációját munkám elkészülte után ismerhettem meg. Az ott 
közölt, eddig publikálatlan, gazdag forrásanyagot már csak kevéssé tudtam felhasználni a né-
met-magyar gyülekezeti éneklés összehasonlító vizsgálatában. 

J A német-magyar összevetéseket a 16-17. századi német énekeskönyvek (előszavak), 
Luther és Kálvin énekléssel foglalkozó művei, az Ef. 5, 18-20. és Kol. 3, 16-17. alapján írt ko-
rabeli exegetikák, valamint loci communesek és zsinati határozatok alapján végeztem el. 
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külföldi példát is hozzárendelhetünk.4 Tanulságos Ingo Schultznak Alsted zenei 
elméletével kapcsolatos kutatása.5 Schultz, keresve Alsted forrásait, többször rá-
mutat arra, hogy egyes kérdésekkel kapcsolatban nem lehet egyértelműen megha-
tározni a mintát, hiszen az adott nézet több (zenével foglalkozó) műben megtalál-
ható. Hasonló jelenség figyelhető meg témánkkal kapcsolatban is, ezért általában 
csak egy-egy példa képviseli a külföldi reformátorok nézeteit, illetve az eltérése-
ket. Magyar szerzőink külföldi iskoláikkal vagy olvasmányaikkal összhangban, de 
legtöbbször önállóan fejtették ki véleményüket. A puritán mozgalom annyiban 
hozott változást, hogy képviselőinek egy része nem önállóan fogalmazta meg 
gondolatait, hanem lefordította, esetleg parafrazeálta a külföldi műveket. Általá-
ban elmondható forrásainkról, hogy inkább gyakorlati, mint elméleti szempontból 
közelítették meg az éneklés kérdését. A gyakran ismétlődő érvek teológiai 
florilégiumok használatára mutatnak. Az egyházatyák énekléssel kapcsolatos 
megállapításai gyakran szerepelnek forrásainkban. A fentiek bizonyítására két 
példa emelhető ki. A „szívből kell énekelni"-nézettel kapcsolatban Kálvin 
Augustinust (Confessionum libri 13, 10, 33) idézi. Eszerint Augustinus helyeselte 
Athanasius nézetét, aki „megparanczolta az olvasónak, hogy ugy mértékellye 
Bávát, hogy az Bóllóhoz legyen inkáb hasonlatos, hogy nem az éneklőhöz" (TI 1: 
932). Augustinusra több forrásunk is hivatkozott, de egyes esetekben nem dönthe-
tő el, hogy a magyar szerző Kálvint vagy az eredeti Augustinus-művet, vagy pedig 
egy florilégiumot használt-e. Másik hasonló példánk a „non voce, sed corde 
canendum est" idézet, amely Hieronymustól kezdve kimutatható az egyházi iroda-
lomban.6 A magyar teológiai irodalomból hiányzik viszont az olyan énekléssel 

7 8 kapcsolatos műfaj, mint amilyen a német Liedpredigt, vagy a német Kurrendék 
számára készült gyűjtemény.9 Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a 

4 Különösen jó összefoglalást ad a külföldi nézetekről Oskar Söhngen (Leiturgia, IV. 16-
81). 

5 SCHULTZ, Ingo, 1967. Megköszönöm Szentpéteri Mártonnak, hogy felhívta figyelme-
met erre a műre. 

6 A párhuzamos helyekről Heinrich Hüschen habilitációs munkája nyújt áttekintést 
(Untersuchungen zu den Textkonkordanzen in Musikschrifttum des Mittelalters, Köln. 1955), 
amelyet eddig még nem sikerült tanulmányoznom. 

' i lyenek például Johann Spangenberg (1545A) vagy Simon Pauli (1588) prédikációi. 
Cyriacus Spangenberg (1571) Luther énekeiről 87 prédikációt írt (Kirchenlied und 
Gesangbuch, 2000, 104). 

8 A Kurrende olyan kórus, amelynek fő feladata az énekléssel való pénzgyűjtés, amely 
mellett a tagok legtöbbször a templomi iskolai kórusban is énekeltek (HERL, Joseph, 2000, 52). 

9DKL 158808. 
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protestáns diákok külföldi tanulmányútjaik során, látogatva az ottani istentisztele-
teket, jól megismerték a külföldi rendet. Előfordulhat tehát, hogy a kint megtanult 
éneklési szokásokat és mintát hazahozták, és itthon alkalmazták, de nem foglalták 
írásba. 

Az ének és a zene szinte valamennyi forrásban mint Isten ajándéka jelenik 
meg, mellyel Istent kell dicsérni, hozzá kell könyörögni, neki kell hálát adni. 
Vagyis az éneklés szerzője és befogadója az Isten. Huszár Gál megfogalmazása 
szerint: Isten „a mi nyelüünket [!] vgyan kiualtkeppen szabta és alkotta az ö 
neuenec diczöitesere, hogy minduntalan ö rola szollyunc, ötet hirdessüc es 
magasztallyuc, mind szolasunckual. beszedünckel s mind eneklesünckel" ( R M N y 
353: Aiv).10 A külföldi protestáns teológusokkal összhangban az ének a magya-
roknál szintén az imádság egyik fajtájaként szerepel. Lehet könyörgés és hálaa-
dás ." Bornemisza „imádkozó dicséretek", „éneklő imádkozások" {RMNy 541: 
102r) kifejezése az imádság és dicséret összetartozását tükrözi, akárcsak Enyedi 
György meghatározása: „Az Eneklesnek penigh ugian keozeonseges halaadasnak, 
Imatsagnak, es dicziretnek kel lenni" (P10: 177-178). Ima és ének összetartozását 
jelzik az ima-énekeskönyv kiadások (kiemelkedik közülük El 1 A). 

1 ̂  
A szertartások rendje (az éneklés) hittanilag az adiaphoronok közé tartozott, " 

de a protestáns egyházak folytonosan törekedtek arra, hogy - teológiai érvekkel 
alátámasztva - egységesítsék egy-egy felekezet, egy-egy terület istentiszteleti 
rendjét. A nagyobb változások általában vitát váltottak ki. Az ünnepnapok meg-
szentelése kapcsán a szerzők legtöbbször megemlítették a könyörgés és éneklés 
szükségességét. Jellemző példaként álljanak itt a puritán Diószegi K. István sza-
vai: az ünnep lélek szerinti megszentelése áll „az Isten neve szentelésével, az Isten 
igéje hallgatásával, Act. 13. Istenhez nyújtott imádkozással, lelki szívbéli éneklés-
sel, alamizsna-osztogatással, betegek látogatásával, egyéb jócselekedetekben való 
maga foglalásával embernek" ( R M K 1. 1229: 58). A 16. századi szerzőkhöz (pl. 
Bornemiszához) hasonlóan a puritán írók újra nagy fontosságot tulajdonítottak a 
vasárnap helyes megünneplésének: az egész napot Isten szolgálatában kell eltöl-

10 Szenei Molnár /«.víííi/íío-fordításában (TI 1: 931): a nyelv az isteni dicséretre „mind 
énekléssel és mind Bóllással Bólgállyon: ugy mint az melly kiváltképpen az Istennec diczérésére 
teremtetótt". 

11 Az ars orandik vagy külön is foglalkoztak az énekléssel, vagy a bennük foglaltak bizo-
nyos megszorításokkal az éneklésre is vonatkoztathatóak. 

12 Kiragadott példa az erdélyi törvénykönyvből: „Az Ecclesiai direetiokban és rítusokban 
penig reformalniok, vagy varialniok az Ecclesiáknak eleitói fogva szabados volt..." (RMNy 
2499: 2). 
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teni, ahogy Martonfalvi Tóth többször kiemeli: „olvass Bibliát, énekelj 
Sóltárokat" (P l5 : Ooo3r). 

II. 1. A Biblia és egyéb tekintélyek példái 
az éneklés szükségességéről13 

Szinte valamennyi forrás hivatkozik olyan bibliai helyre, amely az éneklés 
szükségességét igazolja. Ez egyrészt a reformáció £/Ma-központúságának az elvé-

ből következik, másrészt az énekléssel kapcsolatos teológiai viták hátterét adja. 

II. 1. 1. Ószövetség 

Az ótörvénybeli szent atyák és szent asszonyok éneke mellett (E3: A3v) forrá-
saink a következő bibliai helyekre utalnak:14 

1 Móz 4, 21 - T 5 : 40915 

2Móz 15 - É4: [ ]3v; É5:*3v; É l i : ((3)v; P10: 176; Ρ14/1: 564-565; T IA: 112; 
T5: 408, 410; T8: 79; Τ13: 42; Τ23: 91; Τ30: 26; Τ33: 410; Τ39: 94; Η5: Q2v; Η6: 
546 

4Μόζ 1, 53 - Τ 5 : 410 
4 Μ óz 3 - Τ5: 410 
4Μόζ 10, 35-36 - Τ 5 : 408, 410; Τ33: 407 
4Μόζ 18, 5 - 6 - Τ 5 : 410 
4Μόζ 21, 17 - Τ33: 410 
5Μόζ 10, 8 - Τ5: 410 
5Μόζ 32 - É5: *3ν; TIA: 112; Τ5: 410; Τ8: 79; Τ13: 41-42; Η5: Q3r 

13 Α bibliai és egyéb hivatkozások köre természetesen ennél sokkal gazdagabb a források-
ban (1. a 3. sz. függelékben közölt szövegeket). Az alábbiakban csak az éneklés szükségességé-
nek bibliai igazolását mutatjuk be. Az énekléssel és zenével kapcsolatos bibliai helyek teljes 
listája megtalálható Donald THIESSEN 1994-es művében. 

14 A hibás hivatkozások javítva vagy elhagyva. 
15 Az énekekről vagy az éneklésről szóló alábbi adatok vagy hosszabb-rövidebb ismerteté-

sek után a források jegyzékében (1. az I. fejezetben) feltüntetett kód és az előfordulás lapszáma 
következik. 
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Bír 5 - É4: [ ]3v; É10: (5)v; É l i : ((3)v; PIO: 176; Ρ14/1: 565; T5: 408, 412; T8: 
79; T23: 92; T30: 27-28 ; T33: 410; T39: 94; H5: Q2v 

1 Sám 2 - É5: *3v; É l i : ((3)v; P14/I: 565; T5: 408; T13: 42; T30: 28; T33: 410 
lSám 16, 23 - Él 1: ((3)r; P12: 470; P13: 821 
lSám 18, 6 - 7 - É 4 : [ ]3v; Ρ14/1: 566; T30: 27 
2Sám 6, 14-15, 20 -22 - É l i : ((3)r; PIO: 176 
2Sám 2 2 - É 1 2 : A3v; T8: 79 
2Sám 23 - T 5 : 412; 'Γ30: 28 
2Kir 3, 15 - Él 1: ((3)r; Pl2: 470; P l 3 : 821; T30: 25; T39: 94 
IKrón 6, 3 2 - T 5 : 410; T6: 325; ΊΓ13: 42; 'Γ30: 27; H6: 546 
IKrón 15, 1 6 - T 1 3 ; 42 
IKrón 23, 3 0 - T 3 0 : 28 
2Krón 5, 12-13 - T6: 325; T30: 29; T33: 406 
2Krón 20, 21-22 - T30: 27, 29; 'Γ33: 407; H6: 546 
2Krón 29, 28-30 - T17: 19; T30: 2 7 - 2 8 
Ezsdrás 3, 1 0 - T 3 0 : 28 
Neh 12, 2 7 - T 5 : 410 
Neh 12, 4 2 - T 3 0 : 27 
Judit könyve 16 - É4: [ ]4r 

A zsoltárok könyve - nem szerepelnek külön az egyes források, mivel a zsol-
tárokra szinte minden szerző utal, és külön kiemel egy-egy olyan zsoltárverset, 
amely felszólít az Isten dicséretére 

Példabeszédek 25, 20 - T33: 407 
Ézs 5, 1 - T 8 : 79; T33: 410; T39: 94 
Ézs 6, 3 - É4: [ ]3v; É l i : ((3)v,((2)v; P8: 721 ν; P14/1: 566; T8: 79; TI 3: 42; 

T33: 406-407, 410 
Ézs 12, 4-6 - É5: *3v; T5: 408; T8: 79 
Ézs 26, 9 - T 3 3 : 410 
Ézs 38, 1 0 - É5: *3v; É12: A4r; T5: 408; T33: 410 
Ézs 42, 1 0 - T 8 : 79; H6: 545 
Ézs 55 - H 6 : 545 
Jer 20, 13 - T 8 : 79; H6: 545 
Jer 33, 11 - T8: 79 
Dán 3 - Él I: ((3)r; Pl4/1: 566 
Jónás 2, 3 - T 3 3 : 410 
Ám 8, 3 - É 5 : *3v 

Hab 3, 2 -3 - É5: *3v; T5: 409; T33: 410 
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II. 1. 2. Újszövetség 

Mt 21, 9 — T13: 42, 44 
Mt 26, 30 - É3: A3v; É4: [ ]4r; É5: *3v; É9A: A2v; E l l : ((2)r; P8: 721v; P10: 

176; P12: 142; P18: 2; T IA: 112; T5: 406, 411; T6: 325; T13: 42; T14: 740; T17: 
20; T30: 27; T33: 410; T39: 94; H5: Q3r; H6: 546 

Mk 14, 2 6 - P 8 : 721v; T33: 416 
Lk 1, 46 -55 - É4: [ ]4r; É5: *3v; É10: (5)v; É l i : ((3)v; P10: 176; T8: 79; T13: 

42; T23: 92; T30: 28; T33: 410 
Lk 1, 68 -79 - É l i : ((3)v; P10: 176; T8: 7 9 ; T 3 3 : 4 1 0 
Lk 2 - É5: *3v; H5: Q3r; H6: 546 
Lk 2, 13-14 - É l i : ((2)r; P10: 176; Ρ14/1: 567; T13: 42; T30: 27; T33: 410; 

T39:94 
Lk 2, 28 -32 - É l i : ((3)v; É12: A4r; P10: 176; T8: 79; T13: 42; T33: 410 
ApCsel 4, 24-30 - É 1 2 : A4r 

ApCsel 16, 25-26 - É l i : ((2)r; T30: 28; T33: 407 
1 Kor 14 - É l : A3r; É3: A3v; É5: *3r; É9A: A3r; E l l : ((2)r, ((4)v; PI: 155; P5: 

Yyw ; T5: 407, 411; T6: 325; T8: 79; T U : 931; T13: 43; T14: 341; T27: 693; T32: 
1004; T39: 93; H3/11: 100; H3/111: 110; H5: Q3r; H6: 546; H8: 574; H9: D l r 

Ef 5, 18-20 - szinte mindenhol (1. az alábbiakban) 
Kol 3, 16-17 - szinte mindenhol (1. az alábbiakban) 
Jakab 5, 13 - É9A: A2v; P5: Yy w 

Jel 4, 8 - P: 10; T8: 79; T33: 410 
Jel 5, 9 - É l i : ((2)v; P8: 721v; P10: 176; T8: 79; T13: 42; T33: 406-407, 

410; T39: 94 
Jel 7, 10 - T33: 410 
Jel 14, 3 - T 8 : 79; T13: 42 
Jel 14, 15 - É 4 : [ ]3v 

Jel 15, 3 - T 3 3 : 410 
Jel 16, 2 6 - T 3 3 : 407 
Jel 19, 4 - 5 - T 8 : 79 

II. 1. 2. 1. Két páli igehely 

A legtöbbet idézett bibliai hely Pál levele az efezusiakhoz 5: 18-20 (illetve az 
azzal megegyező tartalmú Pál levele a kolosséiakhoz 3: 16-17): „Ne részegedje-
tek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok 
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egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának minden-
kor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében"; „A Krisztus beszéde lakjék 
bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek 
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szí-
vetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus ne-
vében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala."16 Az éneklés teológiai alap-
ját képező fenti versek többféleképpen is megjelentek a kor irodalmában. Zwingli 
például Kol. nyomán (szívvel kell énekelni, nem fennhangon, szájjal) utasította el 
az istentiszteleti éneklést.17 A két bibliai hely adta a levélbeli szent igét a -
perikópa szerinti - Vízkereszt utáni 5. vasárnapon, illetve a Szentháromság-nap 
utáni 20. vasárnapon. Ennek megfelelően, mint a források között láthattuk, a va-
sárnapi epistolákat magyarázó művek a fenti ünnepeknél érintették az éneklés 
kérdését. így például Enyedi György hosszú prédikációban magyarázta Kol.-1. 
Angliában többször is megjelent az a mű, amely öt prédikációt szentelt Ef. magya-

18 
rázatának. Kőszegi Gáspár István osgyáni evangélikus lelkész 1659-ben elmél-
kedéseket írt Ef. 15-22. alapján (RMK 1. 944), amely azonban az éneklés témáját 
csak röviden említi meg. Előszavaink nemcsak érintik ezeket a helyeket, de van 
köztük olyan is, mint Huszár Gál 1574-es előszava ( R M N y 353), amely elsősorban 
a fenti igehelyek exegézise. (Az 1545-ös, Bucer-előszavú strassburgi énekes-
könyvben az előszó és tartalomjegyzék után, külön levélen következik Kol. ma-
gyarázata.19 Johann Spangenberg egyik előszava szintén Kol.-1 értelmezi.20 

Cyriacus Spangenberg pedig a Cilhara Lutheriben külön prédikációt szentelt Kol.-
nak.) A külföldi példákkal összhangban, több énekeskönyvünkben mint mottó 
szerepel a címlap után Ef. és Kol. 

II. 1. 2. 2. Az éneklés teológiai alapjának műfajtörténeti következménye 

A két bibliai hely éneklésre vonatkozó korabeli teljes exegézise meghaladná e 
könyv kereteit. Mindössze arra a kérdésre keresem a választ, hogy a psalmi-

16 A továbbiakban rövidítve, a versek feltüntetése nélkül: Ef. és Kol. 
17 ZWINGLI, Ulrich, 1981, 348-350. A hazai és nemzetközi szakirodalomban többször 

idézve és elemezve, így pl. Leiturgia, IV, 17; PÁSZTOR János, 1993/1994, 33. 
18 FORD, Thomas, 1653. Köszönöm Keserű Gizellának, hogy megszerezte és elküldte a mű 

másolatát. 
19 WB, 586. 
20 WB. 580-582. 
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h y m n i - c a n t i c a s p i r i t u a l i a ( p s z a l m o i - h ü m n o i - ó d a i p n e u m a t i k a i ; L u t h e r f o r d í t á s á -

b a n : P s a l m e n - L o b g e s ä n g e - g e i s t l i c h e L i ede r ) f o g a l m a k j e l e n t h e t t e k - e a 1 6 - 1 7 . 

s z á z a d b a n m ű f a j i l a g is e l k ü l ö n í t h e t ő é n e k e k e t . 

M i n t a z a l á b b i t á b l á z a t m u t a t j a , s o k s z o r m é g u g y a n a z o n a m ű v ö n be lü l is le-

h e t t e k fo rd í t á s i v a r i á n s o k , l e g t ö b b s z ö r E f . é s Kol. a z o n o s f o g a l m a i t m á s k é p p e n 

f o r d í t o t t á k s z e r z ő i n k . 

M a g y a r f o r d í t á s i v á l t o z a t o k ( v á l o g a t á s ) 

A mű Kol. 3, 16 
psalmi 

hymni cantica 
spiritualia 

Ef. 5, 19 
psalmi 

hymni cantica 
spiritualia 

RMNy 1 3 - 1 5 3 3 éneklések dicséretek lelki 
hangicsálás 

psalmusok 
(éneklések) 

himnuszok 
(dicséretek) 

lelki énekek 

RMNy 49 - 1541 éneklések dicséretek lelki énekek éneklések isteni 
dicséretek 

lelki énekek 

RMNy 1 6 0 -
1560^—61 - p r o t . 

psalmusok dicséret 
mondások 

lelki énekek 

RMNy 171 -
1561 - r e f . 

minden-féle 
éneklések 

RMNy 181 -
1 5 6 2 - r e f . himnuszok kanciók lelki dicsére-

tek és 
psalmusok 

himnuszok kanciók lelki dicsére-
tek és 
psalmusok 

RMNy 1 8 6 -
1561 - prot. 

psalmusok dicséretek lelki 
éneklések 

éneklések isteni 
dicséretek 

lelki 
éneklések 

RMNy 1 9 9 / 2 -
1 5 6 4 - r e f . 

psalmi hymni pise 
cantilenae 

RMNy 229 -
1567 - ref. himnuszok psalmusok lelki énekek himnuszok psalmusok lelki énekek 

RMNy 353 -
1574 - evang. psalmusok dicséretek lelki 

éneklések 
RMNy 486 -
1 5 8 1 - 8 2 - e v a n g . 

psalmusok dicséretek lelki 
éneklések 

psalmusok 

RMNy 513 
- 1 5 8 2 - e v a n g . 

psalmusok dicséretek lelki 
éneklések 

RMNy 553 -
1584 - evang. énekek dicséretek lelki 

éneklések 
zsoltárok éneklések lelki énekek 

RMNy 584 -
1 5 8 6 - r e f . éneklések dicséretek lelki énekek énekek dicséretek lelki 

éneklések 
RMNy 6 3 0 - 1589 
- evang. psalmusok dicséretek lelki 

éneklések 
psalmusok-
kal énekelvén dicséretet 

mondván 
RMNy 652 -
1 5 9 0 - r e f . psalmusok dicséretek lelki énekek éneklések isteni 

dicséretek 
lelki énekek 
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A mű Kol. 3, 16 
psalmi 

hymni cantica 
spiritualia 

Ef. 5, 19 
psalmi 

hymni cantica 
spiritualia 

Enyedi György 
kézirata - 1592-
97 - unit. 

dicséretek dúdolások lelki énekek 

RMNy 773 -
1596 - evang. 

psalmi; 
psalmi 

hymni; 
hymni 

cantica 
spiritualia; 
carmina 

psalmi hymni cantica 
spiritualia 

RMNy 828 -
1598 - evang. 

psalmusok dicséretek lelki 
éneklések 

psalmusok 
énekek 

dicséretek lelki 
éneklések 

RMNy 962 -
1 6 0 7 - r e f . 

psalmusok dicséretek lelki énekek 

RMNy 1 1 0 7 -
1590 - ref. 

éneklések dicséretek 
lelki énekek énekek dicséretek lelki 

éneklések 
RMNy 1 3 0 8 -
1 6 2 4 - r e f . 

psalmusok dicséret 
mondások 

lelki 
éneklések 

RMNy 1 4 1 2 -
1628 - evang. 

Psalmen Lobgesänge geistliche 
liebliche 
Lieder 

Psalmen Lobge-
sänge 

geistliche 
Lieder 

RMNy 1 4 3 8 -
1629 - evang. 

énekek dicséretek lelki 
éneklések 

RMNy 1643 -
1 6 3 6 - r e f . 

psalmusok 
(zsoltárok) 
psalmusok 

himnuszok 
(dicséretek); 
himnuszok 

lelki ódák 
(énekek); 
lelki 
éneklések 

psalmusok; 
psalmusok 

himnuszok; 
himnuszok 

lelki ódák; 
lelki 
dicséretek 

RMNy 2260 -
1 6 4 9 - r e f . 

psalmi hymni cantiones 
spirituales 

RMNy 2254 -
1 6 4 8 - p r o t . 

psalmusok dicséretek lelki énekek éneklések isteni 
dicséretek 

lelki énekek 

RMK I. 1234-
1 6 7 9 - r e f . 

zsoltárok himnuszok; 
dicséretek 

lelki éneklé-
sek; lelki 
énekek 

RMK I. 1 SOS-
l ó g ? - u n i t . éneklések isteni 

dicséretek 
lelki énekek 

II. 1 . 2 . 2 . I. H á r o m é n e k f a j t a min t s z i n o n i m a 

H a n s J o a c h i m M o s e r a z egyház i z e n e M a g n a C h a r t á j á n a k nevez i a pá l i i g e h e -

lyeke t , é s a korai k e r e s z t é n y g y a k o r l a t l e n y o m a t a k é n t é r t é k e l i a h á r o m é n e k f a j t á t : 

h é b e r ó s z ö v e t s é g i - a n t i k g ö r ö g v a l l á s o s - ő s k e r e s z t é n y e r e d e t ű é n e k e k h á r m a s á r ó l 
9 1 

ír." A s z a k i r o d a l o m a z o n b a n á l t a l á b a n e g y e t é r t a b b a n , h o g y a f en t i i g e h e l y e k 

21 MOSER, Hans Joachim. 1954, 315. 
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alapján nem lehet meggyőzően elkülöníteni az őskeresztények gyülekezeti éneké-
99 

nek különböző formáit ." Rajeczky Benjamin az őskeresztény korra vonatkoztatva 
megállapítja: „Tekintve, hogy a zsoltár később is gyakran szerepel himnusz vagy ->3 
canticum néven, a három név minden valószínűség szerint szinonima."" Csomasz 
Tóth Kálmán szintén ezt hangsúlyozza: „Első pillantásra úgy látszik, mintha az új-
szövetségi ének három különböző típusáról volna szó. Ilyen felosztás azonban 
betű szerinti és erőltetett biblicizmus lenne... A három elnevezés eltérését ponto-
san felderíteni nem lehet. Valószínűleg ugyanazt jelentették más-más szempont-
ból. A »zsoltár« lehetett a zsidó-keresztyének számára használatos elnevezés, a 
»himnusz« (dicséret) a görögöké, a »lelki ének« szó pedig sajátos keresztyén és 
egyházi rendeltetésükre utal." 24 Czegle Imre úttörő munkája sajnos évtizedekig 
kéziratban rejtőzködött.25 ezért csak újabban kerülhet bele a tudományos köztu-
datba. Himnológiai alapmüvében külön alfejezet foglalkozik a zsoltár-dicséret-
lelki ének fogalmak összefüggésével és különbségével. Czegle részletesen átte-
kinti a három énekfajtáról vallott legfontosabb nézeteket a Bibliától kezdve 1949-
ig. Összefoglalásában megállapítja: „Az első századok szóhasználatában a zsoltár, 
dicséret és lelki ének egymással felcserélhetők voltak," később pedig a zsoltárok 
alatt a Zsoltárkönyv énekeit értették. Czegle hajlik arra, hogy - Kálvin, R. Ch. 
Trensch és Markus Jenny nyomán - a dicséretet és lelki éneket - hangsúlyozva, 
hogy pontos határvonalat köztük nem lehet húzni - megkülönböztesse: „a dicséret 
határát az ún. üdvtörténeti, azaz Jézus Krisztus földi életének nagy eseményeihez 
kapcsolódó énekekben állapítsuk meg, míg a lelki énekekben inkább az egyház 
különböző istentiszteleti cselekményeihez kapcsolódó éneket lássunk úgy, hogy a 
dicséretben a hangsúly a magasztaláson és imádáson, míg a lelki énekekben az 

ι . . „·>6 
intésén es a tanitason van. 

Mind a külföldi, mind a hazai korabeli irodalom (mint a táblázat is mutatja) 
nagy részben szintén szinonimaként használta a három elnevezést, és nem foglal-
kozott műfaji aktualizálásukkal. Thomas Ford, exoni lelkész (1598-1674) Ef-ról 
1653-ban megjelentetett prédikációiban fordítási és teológiai érvekkel bizonyítja. 

22 Leiturgia, IV, 8, 12. Egyik bizonyítékként említik, hogy Máté evangéliumában (26, 30) 
és Márk evangéliumában (14, 26) - „Miután dicséretet énekeltek, kimentek az Olajfák hegyére" 
- a dicséret (hymnus) a Hallél-zsoltárokból (113-118. zsoltár) állt. 

23 RAJECZKY Benjamin, 1981, 16. 
24 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1950, 28-29. 
25 A mű 1949-ben keletkezett. 
26 CZEGLE Imre, 1998, 21-29. 
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hogy mindhárom elnevezés Dávid zsoltárait jelöli."7 Más esetben a források csak 
a zsoltárok fajtáit különítik el (weissagende Psalmen, Lehrpsalmen, Trostpsalmen, 
Betpsalmen, Dankpsalmen). Előfordul, hogy a szerzők „zsoltárok és más lelki 
énekek"-re egyszerűsítik le a három fogalmat." Ilyen az 156l-es bonni énekes-
könyv előszava, amely arról értekezik, hogy a szerkesztő a zsoltárokat (amelyek 
addig más énekekkel összekeverve jelentek meg) különválasztotta, majd pedig 
sorba rakta és a kötet élére helyezte őket. Ezután, a páli levélre utalva, megemlé-
kezik a „más" énekekről: „Dieweil aber der heilige Paulus nicht allein zu 
Psalmen, sonder auch zu andern geistlichen Liedern ermanet, so habe ich 
darneben die andere geistliche Lieder, welche in christlichem Gebrauch jetzt 

99 
seynd, auch auß vielen Büchern gesamlet, in ein Büchlein gestelt."" 

Egy magyar forrásban, Laskai Csókás Péter teológiai müvében (T5: 429 skk.) 
zsoltárokra vonatkozó, tartalmi alapú műfaji elkülönítéseket találunk. Eszerint az 
isteni dicséretnek (zsoltárnak) 5 fajtája mutatható ki: cantus prophetici (a Krisztus-
ról, az utolsó ítéletről szóló jövendölések); cantus didascalici (Isten igéjének taní-
tása, mit kell tenni, mit kell elkerülni stb.); cantus consolatorii (az elcsüggedő em-
bereket megerősíti, vigasztalja); cantus petitorii (panasz és könyörgés); cantus 
eucharistici (dicséret és hálaadás). Laskai Csókás vagy magától Luthertől30 vagy 
az ő egyik követőjétől vette át ezt az osztályozást.31 

27 FORD, Thomas, 1653, 16 skk.: „Many and various conceits of men I meet with, which I 
shall not trouble you withall. being the most of them very groundlesse. I know nothing more 
probable then this, víz. [videlicet, namely] That Psalmes, and Hymnes, and Spirituall Songs, do 
answer to Mizmorim, Tehillim, and Shirim, which are the Hebrew names of David's Psalmes. 
Ali the Psalmes together are called Tehillim. i. e. Praises, or songs of praise. Mizmor and Shir 
are in the Titles of many Psalmes, sometimes one, and sometimes the other, and sometimes both 
joyn'd together, as they know well who can reade the Originall. Now the Apostle calling them 
by the same names by which the Greek Translation (which the New Testament so much follows) 
renders the Hebrew, is an argument that he means no other then David's Psalms." Ezután Ford 
teológiai érvekkel válaszol azoknak, akik szerint nemcsak a zsoltárokat jelenti a három fogalom, 
hanem az egyház tagjai által írt lelki énekeket is, illetve értekezik arról, milyen különleges sze-
repet foglal el a zsoltár az éneklésben. 

28 PI. Wolfgang Köpfel 1539-es strassburgi énekeskönyv-elöszavában (WB, 567). 
29 Idézve a Bonnisch Gesangbüchlein 1584-es kiadása alapján (A2r). 
30 LUTHER, Martin. 1912, 17 skk. 
31 PI. SPANGENBERG, Cyriacus, 1571. I, C3v: weissagende Psalmen, Lehrpsalmen, 

Trostpsalmen, Betpsalmen, Dankpsalmen. Az 1581 -es lyoni kiadású francia Zsoltár könyvben 
(Les Pseaumes de David et les cantiqves de la Bible) szintén megtalálható a mutató („Table 
recveillie dv titre de chacvn Pseaume ou Cantique, pour monstrer quel en est le principal 
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A puritán mozgalom hatására keletkezett a zsoltárok gyakorlati célú, istentisz-
teleti és magánalkalmak szerinti műfaj-beosztása (T14: 342; T39: 94). Evangéli-
kus részről Macsonkai Miklós hasonló munkát végzett, amint a Lőcsén nyomtatott 
énekeskönyvek zsoltár-besorolásai32 mutatják. 

11. 1. 2. 2. 2. Háromféle ének mint háromféle műfaj 

Kálvin találó megfogalmazása - „...az énekek, a zsoltárok és himnuszok nem 
nagyon különböznek egyik a másiktól. Jóllehet minket gyönyörködtet, hogy finom 
megkülönböztetéseket tegyünk..."33 - érthetővé teszi, hogy akárcsak az 
ókeresztény korban,34 úgy a 16-17. században is születtek olyan exegézisek, me-
lyek sokszor ugyan gyakorlati megfontolásból vagy tartalmi alapon, de mégiscsak 
valamilyen énekfajtához vagy műfajhoz kötötték a páli triászt. így például a páli 
leveleken alapul az 1540-es konstanzi énekeskönyv szerkezeti felosztása: I. 
Psalmen - 11. Lobgesänge (Hymnen. Kirchenlieder) - III. geistliche (außer-
liturgische) Lieder.35 

Az általam tanulmányozott külföldi források közül az evangélikusokban főleg 
Luther hatásának továbbélését követhetjük nyomon: 

Luther, Martin (1483-1546): Dávid és mások zsoltárai (Psalmen) - bibliai 
énekek, mint Mózes, Debora, Salamon, Ézsaiás, Dániel, Habakuk éneke, a 
Magnificat, a Benedictus és hasonlók, vagyis a canticumok (Lobgesänge) - nem 
bibliai, de Istenről szólóak, mint pl. a korabeli lelki énekek (geistliche Lieder).36 

Spangenberg, Johann (1484-1550): Dávid és mások zsoltárai (Psalmen) -
bibliai énekek, mint Mózes, Ézsaiás, Dániel, Habakuk énekei és az újszövetségi 
canticumok (Lobgesänge) - nem bibliai, Istenről szólóak, mint pl. a korabeli lelki 
énekek (geistliche Lieder).37 

vsage"), mely a következő témák alá osztja be a zsoltárokat: De doctrine. De Prophetie, De 
priere, D'action de graces. De consolation. De louange particulierement. 

'"Például RMK 1. 1410-ben: Az időnek s' az dolgoknak alkalmatossági szerint, igy 
énekellyed a ' Soltárokat címmel. Szövegkiadását 1. a 3. sz. függelékben. 

33 Idézi CZEGLE Imre, 1998, 47. 
34 L. például Hilarius Pictaviensis (Patrologia Latina, IX, tom. 1, 244); Hieronymus (PL, 

XXVI. tom. 7, 561: XXX. tom. 11. 900); Primasius Hadrumetinus (Pszeudo) (PL, LXVIII. 
658); Hrabanus Maurus (PL, CXII, tom. 6, 455); Herveus Burgidolensis (PL, CLXXXI, 1265); 
Sedulius Scotus (PL, CHI, 208); Petrus Lombardus (PL, CXCII. 213, 284). 

35 JENNY, Markus, 1962, 78. 
36 1927, 121. L. még erről JENNY, Markus, 1949, 100-101. 
37 1580, 64r. 
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Maior, Georg (1502-1574): Dávid és mások zsoltárai (psalmi) - hálaadások 
és isteni dicséretek, mint Mózes, Debora, Salamon, Ézsaiás, Dániel, Habakuk és 
mások énekei (hymni) - Mária, Zakariás, Simeon éneke, és a korabeli egyházban 

38 

használt énekek, melyek tanítanak, intenek (cantica). 
Pauli, Simon (1534-1591): Dávid zsoltárai (Psalmen) - bibliai hálaadások, 

mint Mózesé, Zakariásé, Máriáé, Deboráé, Salamoné, Ézsaiásé, Simeoné és má-
soké (Lobgesänge) - nem bibliai, de Istenről szóló énekek, mint amilyeneket Lu-
ther és mások írtak a korban.39 

Lobwasser, Ambrosius (1515-1585): Dávid zsoltárai (Psalmen) - bibliai há-
laadások (Lobgesänge) - minden olyan (korabeli) ének, amelyet a Bibliából sze-
reztek (geistliche liebliche Lieder).40 

Hemmingsen, Niels (1513-1600): hangszerkísérettel előadott énekek 
(psalmi) - dicséretek, énekhanggal vagy más módon előadva (hymni) - énekek, 
melyek nemcsak dicséretet, hanem pl. próféciát, tanítást, intést is tartalmaznak 
(odas).41 

Calvin, Jean (1509-1564): hangszer kíséretével előadott énekek (psalmi) -
dicséretek, énekhanggal vagy más módon előadva (hymni) - énekek, melyek nem 
annyira dicséretet, hanem intéseket, oktatásokat és más tartalmakat foglalnak ma-
gukba (oda;).4" 

Béze, Théodore de (1519-1605): különböző tárgyú énekek: panasz, kérés (a 
szerző héber átírása szerint: 'mizmorim', psalmi) - dicséretek (a héber ' tehillim', 
hymni) - művészibb formában megfogalmazott énekek, melyek szintén dicséretek 
(a héber 'shirim', cantica).43 

Az alábbi két zürichi reformátor kevésbé tartotta fontosnak a műfaji elkülöní-
tést. Ez annak is lehet a következménye, hogy a zürichi egyházban ekkor szünetelt 
az istentiszteleti éneklés. 

Megander, Kaspar (1495-1545): Istennek szentelt, ajánlott beszéd (psalmus) 
- isteni dicséret (himnusz).44 

Bullinger, Heinrich (1504-1575): másokra hivatkozik, akik már jobban elkü-
lönítették a himnuszokat a psalmusoktól, „ego quodlibet doctum pium et utile 

38 1562, 47r_v. 
39 1589, 239. 
40 1579, A5v skk. 
41 1579, 435. 
42 1834, 159. Hasonló értelmezés már az egyházatyáknál is előfordul, pl. BASZILEIOSZ-

nál: Homilia in psalmum 29. 
43 1594, 420. 
44 1534, 190. 
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Carmen intelligo, quo vei deus laudatur, vei virtutes praedicantur, vei vita nostra 
instituitur" 45 

A 17. századból mindössze egy összefoglaló munkát idézek: a több kiadásban 
közkézen forgó Critica sacra-1, Edward Leigh angol szerző munkáját, amely az 
Újszövetség görög szavainak magyarázatát adja. A 'hümnosz' szó értelmezésénél 
Leigh is hivatkozik Ef. és Kol. helyeire: intések a feddhetetlen erkölcsökre vagy 
szent életre (psalmi) - isteni dicséretek, megemlékezések Isten jótéteményeiről 
(hymni) - a „legfőbb jóról" vagy az ember örök boldogságáról szóló tanítások 
(cantiones); hangszerrel kísért ének (psalmus) - énekhanggal előadott ének 
(hymnus) - mindenféle módon előadott ének (ode seu cantio).46 

A 16-17. század magyar teológiai irodalma mindössze három helyen foglal-
kozik a zsoltár-dicséret-lelki ének műfaji szempontú magyarázatával. Nagyon sok 
esetben az énekekről szólva csak annyit mondanak forrásaink: „zsoltárok és éne-
kek" énekeltetnek (T40: 

Az unitárius Enyedi György, egyelőre nehezen értelmezhetően, három fo-
galmat használ: Pál apostol „mikor penig így szól: Dicséretekkel, dudolasokkai, 
énekekkel, minden rendbeli énekleseket befoglal. Mintha azt mondaná: Ne lehes-
sen olyféie beszéddel való zengedezés és vigasságnak jelentő igéje, akár psalmus, 
akár himnusz, akár cantionak neveztessék" (PIO: 174). Enyedi nem szinonimaként 
kezeli a háromfajta éneket, de nem is határozza meg értelmüket: „minden rendbeli 
éneklések"-nek nevezi őket. Majd mindhármat elkülöníti az „olyféie beszéddel 
való zengedezés"-től, a „latorságokról, éktelen és fertelmes dolgokról" szóló éne-
kektől. 

Geleji Katona István47 (Él 1: ((3)v) előszava ebben a tekintetben is kiemel-
kedik környezetéből. A görög eredeti alapján, többször eltérve a fenti protestáns 
magyarázatoktól, csak a szertartási énekekre vonatkoztatja a páli helyet. Az ének-
lés három nemét, genusát Geleji Katona így határozza meg: Prófétáknak (főleg 
Dávidnak) énekei, amelyet prófétai lélekkel szereztek [prózai zsoltárok] 
(psalmusok) - isteni dicséretek, latinul canticumok, amelyben Isten valamilyen 
jótéteményéért dicsértetik: ó- és újszövetségi canticumok, mint Mózesé, Miriámé, 
Deboráé és Báráké, Annáé, a három iijúé a tűzben, Máriáé, Zakariásé és Simeoné 
(hymnusok) - énekek, melyekben nemcsak isteni dicséretek, hanem intések, taní-
tásokjövendölések és hálaadások is vannak, mint pl. Salamon Énekek éneke, a mi 

451533 után, 441. (Lelőhely: EOK.) 
46 LEIGH, Edward, 1696, 608. 
47 L. erről H. HUBERT Gabriella, 1989, 299. 
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48 antifonáink, prózáink, verzikulusaink, benedikcióink és több affélék (ódák ). A 
szövegben található 'mi '-vel a bibliai énekek elkülönülnek azoktól a dicséretektől, 
amelyek nem minden esetben kapcsolódnak szó szerint a Biblia szövegéhez. 
Ugyanilyen értelemben következetesen hymnusn&k nevezi Geleji Katona az egyik 
prédikációjában (Pl4/1: 567 skk.) az angyali éneket (Lk. 2, 14). Sajnos a fenti 
írásmagyarázatnak hatásáról nem számolhatunk be. Müfajtörténetileg hasonló 
kezdeményezés talán csak egy született ő utána. 

Szathmárnémethi Mihály munkája (T36: í|7v) a fenti bibliai hely psalmusát 
zsoltárnak értelmezi, míg a hymnusokat és lelki énekeket már szinonimaként ke-
zeli. Ez utóbbiakat mint Szentírásból szedett énekeket említi, majd részletezi, 
hogy a szerző mit értett alattuk: zsoltárparafrázisokat, invokációkat (könyör-
géseket), ünnepi énekeket és (ha a község botránkozása nélkül nem hagyhatók el) 
litániákat, passiókat, lamentációkat. Szathmárnémethi műfaji besorolásában az 
eredet, a használat, a tartalom szempontjai keverednek. A szerzőt gyakorlati célok 
vezették: azokat az énektípusokat akarta megnevezni, amelyeket a templomban 
énekelni lehetett. Ugyanezt külföldi példán is kimutathatjuk, így pl. Wolfgang 
Köpfelnél, aki a páli hellyel kapcsolatban a zsoltárokról és egyéb énekekről beszél 
(„und will der heilig Paulus nicht allein zu den Psalmen, sonder auch zu anderen 

49 

geistlichen Liedern ermanet.. ."). 
Az utolsó példa Drégelypalánki Jánosé, aki Praxis pietatis-kxvonaXában 

(T39: 93) a puritán elveknek megfelelően értelmezi az Efezusi levelet „éneklések 
és isteni dicséretek" alatt csak a 150 zsoltárt érti. 

48 Geleji Katona a világi ódáktól is elkülöníti a bibliai 'ódá'-t: „az poéták értik ama' 
kúlómb külómb genusu, nemű, kurta rhythmusw versetskéket, a' mellyeket lant mellett 
szoktanak vala mondani, az honnan ugyan Lyricumoknak-is hivattak; de az Apostol érti rajtok 
az ollyan énekeket, a' mellyekben nem tsak az Isteni ditséretek, hanem egyszer s-mind intések, 
tanítások, jövendölések és hálá-adások-ís vágynák". L. még FERENCZI Ilona, 1993/1994, 26. 

49 WB, 567. 
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II. 1.3. Egyéb tekintélyek az éneklés szükségességéről5" 

II. 2. Hol és milyen alkalommal énekeltek gyülekezeti 
(és szertartási) énekeket? 

A pro te s t ánsok m i n d e n egyházi és gyü lekeze t i a l k a l o m m a l éneke l tek : 
- A t e m p l o m b a n ( i s ten t i sz te le ten : regge l , dé le lő t t , dé lu tán , az ún . ká té -

is tent iszteleten) . ' '1 

- L e l k é s z s z e n t e l é s k o r - N 4 : 2 1 9 - 2 2 2 . 5 2 

- S u p e r i n t e n d e n s vá l a sz t á sako r - H 1 3 A : 3 1 - 3 2 ; H 2 3 : 336 skk.; N 1 7 A : 58, 
63 . 

- Z s i n a t o n - Η 13A: 25 , 28; H15: 82 ; H 1 6 : 176; H 1 8 : 227 , 256. 
- N y i l v á n o s h i tv i tán 5 3 - H l 1: A5 v , C7V-
- T e m p l o m s z e n t e l é s k o r - T13: 1 5 - 2 7 ( részle tes sze r t a r t á s i é n e k r e n d d e l ) ; N 7 : 

) : ( 4 r - 5 r · 

- H á z a s s á g k ö t é s k o r a t e m p l o m b a n (1. a Bártfai énekeskönyv - RMNy 7 1 3 -
h á z a s é n e k e i t ; l a k o d a l o m b a n , P7: 99r; a B o r n e m i s z a - f é l e é n e k e s k ö n y v - RMNy 

50 Részletesen I. a források listájában szereplő fordítások eredeti szerzőit és a 3. sz. függe-
lék jegyzeteit. A hitvallásokban a régi zsinatokra is hivatkoznak, mint pl. a Laodíceai zsinatra 
(Concilium Laodicense, i. sz. 3 7 2 ) - H5: Q2v; Η15—16: 4. rész. 14. kánon (L3v; 170); a Toledói 
3. zsinatra (Concilium Toletanum III., i. sz. 589) - T9: 304; a Trullói 6. zsinat (Concilium 
Trullanum I, i. sz. 680/681) - H15-16: 4. rész, 13. kánon (L3v; 170). 

51 Külön kérdés és sokszor gyülekezetenként is változó, hogy egyes ünnepeken hányszor és 
milyen liturgiával történt az istentisztelet. Kiragadott példaként az 1598-as evangélikus kánont 
idézhetjük: „Mert ez akaratunk, hogy minden űrnapján minden tanétó kétszer praedikáljon, az 
evangeliomos innepeken délelőtt egyszer, délest az Catechismust olvassa és praedikálja, kihöz 
hallgatóit hozzá szoktassa és édesétse" (MOKOS Gyula, 1892, 91). 

"Ana lóg példaként említhetjük a lőcsei német lelkész 1658-as beiktatási ceremóniáját, I 
HAIN Gáspár, 1910-1913,253-254. 

53 A Veresmarti Mihállyal folytatott vitán, az 1609-es barsi zsinaton is énekelték a szokásos 
Veni Sancte Spiritusi, csakhogy nem a vita elején, hanem a végén (idézi IPOLYI Arnold, 1875, 
291). 
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513 - prédikációs énekeit szintén lehetett énekelni „menyegzőbe, es mértekletes 
ne(m) zabalo lakodalomba[n]").54 

- Temetéseken - 1. a temetési énekeskönyveken kívül még: T9: 304; T26: 99 
(de nem kárhoztatandók azok a református egyházak, amelyek elhagyták már); 
H20: 10; H21: 38. A deákok és a kántor temetési szolgálatáról a kollégiumi forrá-
sokon kívül még Újfalvi előszava, illetve az Újfalvi-féle halottasok kiadásai tu-
dósítanak (E8: A2v)· 

A protestáns iskolákban a tanulók szertartási és antikizáló metrikus énekeken 
kívül, mint erről az iskolai énekeskönyvek tanúskodnak, gyülekezeti énekeket is 
tanultak. (A forrásokról, valamint az énektanításról és a kollégiumi zenéről össze-
foglalás olvasható a Csomasz Tóth Kálmán, Papp Géza és Ferenczi Ilona tanul-
mányait tartalmazó zenetörténeti kézikönyvben.51) 

A templomon (istentiszteleten) kívül is mindenki, mindig és mindenhol - tö-
rökök elleni csatában56 - énekelt gyülekezeti énekeket, ami arra mutat, hogy ezek 
az énekek beoszthatóak a protestáns közköltészetbe, a népénekek közé57 - É3: 
A,v; É5: *3r; É10: (5)r; É14: )(3v; P l : 155; T13: 44;58 T14: 340, 441; T20: 104; 
T23: 88, 95-96; H5: ζ>2ν (1. még a magánénekeskönyveket). Egyes források az 
otthoni éneklési alkalmakat is megadják: énekeljenek ebéd és vacsora után - TI4 : 
340, 441; T17: 27; T20: 104; valamint vasárnap délelőtti és délutáni istentisztelet 
után - P l5 : Ooo3r, T30: 30. A protestáns népénekek dallamai sokszor, a népda-
lokhoz hasonlóan, kései lejegyzésben maradtak fenn. A két műfaj zenei fejlődésé-

59 ben sok hasonlóság mutatható ki. 

54 L. még SZENCI MOLNÁR Albert: Postilla Scultetica (RMNy 1144, 1073). 
" M Z T I I , 1990, 125-154. L. még RENNERNÉ VÁRHIDI Klára, 1985. 
56RMKT 17. század, 1, 528. PÁPAI PÁRIZ Ferenc (1906, 171) idézi Zrínyi Miklós 1659-

es országgyűlési hozzászólását: „... ha az evangélikusokkal vagyok, azoknak imádsága és sok 
éneklési között valamikor harcra megyek, soha nyereség nélkül meg nem térek." 

57 H. HUBERT Gabriella, 1980/1981. 339-363. GÖNCI György előszavában (É5: *3r): a 
magyar protestánsok „ugyan azon dicsiretekkel es eneklesekkel eltenek mind kózónseges helyen 
az Ecclesiakban. Prasdikatioknak előtte es utanna, s-mind magoknak hazoknal leven, 
Mellyekkel eleitül fogva, az szent Patriarchak. Prophetak. David, az Angyalok, Christus es az 
Apostolok eltenek." 

58 SAMARJAI János nyilatkozata jól mutatja az isteni dicséret népének-jellegét: énekelni 
lehet a templomban, „s-mind az Egyház kívül, házunknál, s-házunk kivűl, dolgunk közben, éjei 
s-nappal, uton s-vizen jártunkban, ételünk, italunk közben". 

59 SZENDREI Janka etc, 1979: CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1982,55; 1997, 4. 

52 



II. 2. 1. Az istentisztelet mely részén hangzott el népnyelvű 
gyülekezeti ének? 

A szertartási énekek egy részét már nagyon korán, Luther Deutsche Messe-jét 
követve, gyülekezeti énekkel helyettesítették. Elsősorban az énekeskönyvekben 
található főcímek, az énekek címei, a perikóparend szerint összeállított énekjegy-
zékek és az alábbiakban felsorolt, többnyire elszórtan fellelhető nyilatkozatok ad-
nak választ a fenti kérdésre. Énekeltek: 

- Az istentisztelet előtt, mikor a templomba gyülekezik a nép - T40: a)v, a2v. 
- Az istentisztelet kezdetén (introitus helyett). 
- Prédikáció előtt és után - É4: [ ]2r; É5: *3r; P8 énekutalásai; P14/11: 483, 

498, 547 stb.; P14/1II: 4, 251, 444 stb.; P15: Ooo3 r ; T8A: 121, 136 (hitvita idején); 
T13: 6, 44; T14: 437; T31: 128; T39: 94; T40: a I r , a2v. 

- Úrvacsoraosztáskor - T14: 572; T39: 94, 128; T40: a4r. 
- Káté-tanuláskor, káté-istentiszteleten - P8 énekutalásai, T34A: b3r; és azok 

a káték, amelyekben énekek is vannak (Hl7: K5-L4). 
- Introitus, graduale, szekvencia helyett gyülekezeti éneket - RMNy 353. 

II. 2. 2. A temetési szertartás mely részén hangzott el gyülekezeti ének? 

- A halottas ház előtt - É8: A2v; T13: 187; H10: 32; N6B: 139 (magyar nyel-
ven való éneklések; a galgóci és a szenei deákok latinul szép „mutetakot" énekel-
tek). 

- A halott kivi telekor- É8: A2v; T13: 188; T26: 99; H10: 32. 
- A sírnál - É8: A2v. Újfalvi Imre megjegyzése arra figyelmeztet, hogy a te-

metési énekek fenti hármas besorolása változhatott: „De ez oßtas nem oly köteles, 
hogy változás nem lehetne benne, mely az Cantoroknak eßessegen all" (É8: A2v). 

- Temetési istentiszteleten.60 Az 1562-es debreceni-egervölgyi hitvallásban 
mindössze ez olvasható: „kegyes énekekkel, a nép rövid oktatása mellett elrejtjük" 
a halottakat a sírjukba.61 A semptei lelkész 1613-as temetésén a templomban a 
következő éneklés folyt: a deákok „figurative" latinul énekeltek, majd invokáció 
szólt magyarul; prédikáció után ismét latin, majd magyar ének (Jer, temessük el a 

60 Bottá István részletesen elemzi az evangélikus és a református temetési éneklés kezdeti 
különbségeit (1991, 411 —413). 

61 KISS Áron. 1881,239. 
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testet) hangzott el (N6B: 140). A kolozsvári unitárius kollégium anyakönyvének 
1654-es bejegyzése szerint nemes ember temetésekor felváltva szólt az ének és a 
trombita.6-

A temetés kérdésköréhez tartozik, hogy a 17. századi evangélikus canonica 
visitatiók az egyházi jövedelmek között megemlítik: prédikációs temetésért általá-
ban 25 dénár, az énekszóval való temetésért pedig 12 dénár já r - N8: 16, 19, 25, 
26 stb. A szilágysági református egyházmegye 1683-as vizitációs jegyzőkönyve 
szerint: „Halottol semmit ne(m) Fizettek [ti. az iskolamesternek] mint az 
Pastornak is, hane(m) ha Leány vagy Asszony állat hal (me)gh, az Felett való 
éneklesert egy kendeő keszkenő" (SZT, III, 188). 

A puritánok kritikája a temetési éneklést is érintette: temetésen csak a lelkész, 
kántor és diákok énekeltek, a nép pedig hallgatott vagy fecsegett az ének köz-
ben,63 ráadásul sokszor Dávid oda nem illő zsoltárait énekelték. Kabai Bodor 
Gellért debreceni lelkész ezért a holland példát emlegette, ahol nem volt éneklés a 
temetésen - T34: 26-27. 

II. 3. Kik énekeltek a templomban? 

A gyülekezeti éneket mindenki énekelte, a szertartási énekeket pedig a lel-
kész, a kántor (éneklő mester)64 és az énekkar (az iskolás gyermekek kórusa).65 A 
kántor szerepét átvehette egy deák.66 A 17. század második felében a himnuszo-
kat67 már az egész gyülekezet is (amennyiben tudta) énekelte. Itt lehet megemlí-
teni az iskolai énektanításról, valamint a deákok gyülekezeti és szertartási éneklé-
séről68 szóló forrásokat. Az iskolamesterek, kántorok nemcsak tanították az éne-

" K É N O S I TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István, I, 2002. 698. 
6 j L. Újfalvi is a temetési énekek gyűjteményét elsősorban a deákság számára adta ki: hogy 

„az Deákság ez fele szolgalatban elhessen velek" (E8: A2„). 
64 Lehetett iskolamester, azaz tanító is. 
65 L. erről többek között FEKETE Csaba összefoglalását, 1995, 275-277. 
66„Varossomban V. Hunyadon lakó Szikszai Mihály Deák ... Schola mestereknek nem 

leteb(en) Templombeli enekléssével fizetes nélkül tartozik szolgálni" (SZT, III. 188). 
67 A szertartási énekek nevei a Protestáns graduál (1996, 107-111) által használt, átírt 

alakban szerepelnek. 
6S Templomi kórusban, esküvőn, temetésen, ünnepi alkalmakkor, iskolai színjátszáskor, 

rekordáláskor és mendikáláskor énekeltek. A kollégiumi énekléshez és énektanításhoz kapcso-
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ket69 és vezették a kórust, hanem sokszor a kéziratos graduálok másolását is ők 
végezték (pl. N3/II: 477; Ν11: 112).70 Egy-egy gyülekezet kántorainak nevét és 
tevékenységét a gyülekezeti és városi levéltárak anyaga alapján rekonstruálták a 
zenetörténészek. Külön ki kell emelni Herepei János összefoglaló tanulmányát, 
amely kolozsvári levéltári adatok nyomán összegzi a kolozsvári kántorokról és 
szolgálatukról való tudnivalókat.71 

A gyülekezet éneklését a kántor (iskolamester) és a deákok (kórus) vezették, 
de az alábbi felszólítások szerint a gyülekezet közös éneklése nem ment minden 
zökkenő nélkül. Fel kell tennünk a kérdést: vajon valóban sikerült-e az egész 
gyülekezetet megénekeltetni? Hiszen a 17. századi református liturgia (T40: a\T, 
a2r) ki is mondja, hogy a kántor és a deákok „a gyülekezetben énekelni tudókkal", 
vagyis csak a gyülekezet egy részével énekeltek együtt. Több esetben forrásaink 
azért utasítanak el egy-egy énekfajtát (mint pl. a lamentációt - T34: 61), mert azt 
nem az egész gyülekezet énekelte. Ellenkező példánk is van: Heltai Gáspár dialó-
gusa egy olyan istentiszteletről tudósít, ahol a lelkész által betanított éneket az 
egész gyülekezet énekelte „oly igen szép egyenessen, mint ha chac egy ember 
mondanaia" (TI: F4V^5r). 

- Ne csak az iskolamester vagy kántor és a deáki sereg, hanem az egész gyü-
lekezet énekeljen (külföldi példákra hivatkozás) - T16: 242; T36: Ί[6ν; É13: *3r. 

- Mind a férfiak s mind az asszonyok, mind a gyermekek (f iúk) és leányok 
együtt énekeljenek a deákokkal (de hallgathat, akinek nincs módja, szava az 
éneklésre, vagy a szemérmetesség nem viszi reá) - Ρ10: 176. 

- A szent gyülekezetben „éneklő deáki sereget" tartanak, de az egész gyüle-
kezet énekeljen - T13: 43. 

- Csak az egész gyülekezet együttes éneke helyeselhető - T33: 416; T35: 
260. 

- A kántorok, iskolamesterek nem azért vannak, hogy a gyülekezet ne énekel-
jen (hanem, hogy az okos istentisztelet illendőbb legyen) - El3:*3r; T38: 6. 

lódó, magában is hatalmas anyagot tartalmazó forráscsoport nem tartozik e könyv vizsgálati kö-
rébe. 

69 Többször elhangzó óhaj. hogy a diákok csak olyan éneket énekeljenek a templomban, 
amit előzőleg a kántor már begyakorolt velük az iskolában. Újfalvi bírálja a lelkészeket, akik 
megengedik, hogy a kántorok és iskolamesterek bevigyék a templomba a nekik tetsző énekeket 
[E7: ( )4v]. Újfalvi előszavából az is kiderül, hogy új énekek esetében sokszor a lelkészek maguk 
sem értették, mit énekel a kórus [E7: ( )() l r] , 

70 De egyes graduálok, így pl. a Béllyei graduál másolását, leírását lelkész készítette. 
71 HEREPEI János, 1971, 288-325. 
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- Az egész gyülekezet, tehát az asszonyok és leányok is énekeljenek ( lKor . 
14, 34 tilalma csak az asszonyok prédikálására vonatkozik) — É l i : (( l)v . 

- A tanuló vagy gyermek úgy énekel a kántorral együtt, hogy a nép alig érti az 
ének szövegét - TI6 : 242. 

- Az éneklést sokan (főként az asszonyok) szégyellik - E13:*3r; P10: 176. 
- Az olyan lelkészek elítélése, akik „feleségektől való szégyenletekben" nem 

énekelnek, sőt tiltják azt - TIA: 112-113. Czeglédy Sándor értelmezése szerint ez 
a vélemény a cölibátus megszüntetésének himnológiai következményét tükrözi: 
„A régi egyházban a rossz hallású és hangú pap énekét is megadással hallgatták a 
hívek, most azonban elgondolható, mivel traktálhatta a feleség a lelkészt annak 

η-) 
egy-egy szánalmas vokális teljesítménye után." " 

- Nem szégyen és csúfság az, ha az egész gyülekezet énekel - T23: 89. 
- A rest és tunya emberek ellen, akik nem nyitják fel a szájukat az istentiszte-

leten, és nem énekelnek - T30: 29. 
- A „hetyke deákok" ne hallgassanak a kórusban — É l i : ((4)r 

- Az éneket nem becsülők elítélése, akik ének közben ki- és bejárkálnak a 
templomban - T33: 407. 

- Lorántffy Zsuzsanna Dávid zsoltárainak olvasásában, azoknak énekelteté-
sében, hallgatásában gyönyörködött (tehát ő maga nem énekelt?) - 'Γ24: [**]:,·· 

- Sokszor maguk az előénekesek (kántorok) sem tudták pontosan elénekelni a 
nehezebb dallamokat (pl. a Zsoltárkönyvét) - N19A: 72. 

II. 4. Milyen magyar nyelvű énekeket lehetett énekelni 
a templomban? 

Viszonylag korán megjelent az igény arra, hogy a templomba ne vigyenek be 
akármilyen vallásos éneket. Az 1546-os eperjesi zsinaton (Hl : 68) például ki-
mondták, hogy az esperes jelölje ki az istentiszteleti énekeket. Újfalvi Imre [É7: 
( )3r, 4r] szerint egyrészt a zsinat és a superintendens engedélyével és intésével kel-
lene kibocsátani a gyülekezeti énekeskönyveket, másrészt a külföldi példát kellene 
követni: a PsalteriumoX minden idegen értelem nélkül le kellene fordítani, és a 
Szentírásból szerzett egyéb énekekkel együtt megjelentetni. A hittanilag „tiszta" 
énekek iránti igényre több külföldi analóg példát hozhatunk. A német evangéliku-

73 1991, 47. 

56 



48 
soknál zsinati határozat, a reformátusoknál a genfi Zsoltárkönyv befogadása, a 
szlovákoknál pedig Tranoscius7 ' nagy hatású munkája biztosította a helyes ének-
választást. Tranoscius 1636-os előszavában írja, hogy „az egyháznak első gondja 
legyen az egyházi éneklés tisztasága és vallásossága".75 (A németeknél a temp-
lomi énekeskönyvből és az ún. Haus-Gesangbuchokból énekeltek otthon; a szlo-
vákoknál a Cithara Sanctorum mindkét használata kimutatható. Nálunk egyrészt, 
a 17. századtól kezdve, a Balassi-Rimay Istenes énekek kiadásai, másrészt a kü-
lönböző gyülekezeti énekeskönyvek szolgálták a magánáhítatot.) 

Legtöbb helyen szerepel, hogy az ének imádság: hálaadás és könyörgés. 
Martonfalvi Tóth György a prózai és verses imádság közötti különbségeket részle-
tesen leírta. A fennhangon elmondott imádságnak két faj tája létezik: 

a. prózai, amely kötetlen és nem ritmikus, mint például a Miatyánk·, 
b. verses, amely kötött és ritmikus. Ehhez dallam (ének) kapcsolódik, és nagy 

gondot kell fordítani a szöveg és a dallam összhangjára. Ilyenek a genfi zsoltárok. 
Tartalmilag ez utóbbiak lehetnek könyörgések és hálaadások. Martonfalvi Tóth 
munkájának egy későbbi részében még tovább pontosította az ének imádság-
meghatározását: az ének akkor imádság, ha könyörgés vagy hálaadás; ha verses; 
ha vallásos dallama van; ha a Szentlélek által írattatott. A prózai imánál nagyobb 
hatású az ének, ezért gyakran kell élni vele (T33: 404 skk). 

II. 4. 1. A protestáns istentisztelet énekei: 
gyülekezeti és szertartási énekek 

Valamennyi forrásunk és mindhárom protestáns felekezet gyakorlata e két fő 
műfaj meglétét tanúsítja. A templomban mind a graduált, mind a gyülekezeti éne-
keskönyvet használták76 [az énekeskönyvcímeken kívül még É7: ()3 r; É l i : ((4)v]. 
A 17. században a graduálon, gyülekezeti énekeskönyvön kívül még Szenei Mol-
nár Albert vagy Thordai János Zsoltárkönyvé bői énekeltek. Amennyiben a gyüle-
kezet nem rendelkezett graduállal (vagy kórussal), az istentiszteleten csak gyüle-

73 Az 1580-as szász Generalartikel szerint: „Damit das Volk im Singen nicht irre gemacht 
werde, sollen die custodes keine andere denn D. Luthers Gesänge und die er ihm gefallen 
lassen, in den Kirchen singen, damit sie dieselbigen wohl lernen und eins das andere desto 
leichter singen lehren könne." (MGG\ 4, 1662; említi még KLANICZAY Tibor, 1961, 162.) 

74 Jirík TRANOVSKY nevének latinos alakja. 
75 Idézi SZILÁDY Jenő, 1939, 99. 
76 L. erről többek között FEKETE Csaba, 1997, 4-5; 2000, 207 skk. 
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48 
kezeti énekeket énekeltek. Analóg külföldi példát idézhetünk arra, hogy ameny-
nyiben hiányzott az iskolás gyermekek kórusa, szertartási ének helyett gyülekezeti 
éneket énekeltek. David Chytraeus írja az úrvacsorai istentiszteletnél: „Hierauff 
sollen die Schuler ein lntroitum de Dominica oder Festo, oder den gantzen Psalm, 
daraus der Introitus genomen ist, singen. Wo aber keine Schuler seyn, als in 

78 Dörffern, sol man an statt des Introitus einen Teutschen Psalm singen, oder..." 
Huszár Gál graduál-énekeskönyve alapján egy kórussal rendelkező, nagyobb 

79 
gyülekezet istentiszteleti rendjeit ismerhetjük meg. A kisebb, falusi gyülekeze-
tekben (ahol nem működött iskola, kórus) zajló istentiszteleti rendről alig találunk 80 81 

magyar adatot. Feltehetően a Veit Dietrich agendájában leírt éneklési szoká-
sok élhettek nálunk is. Ünnepen, az olyan vidéki gyülekezetben, ahol nem voltak 
iskolás gyermekek, a gyülekezet német éneket énekelt az istentisztelet kezdetén, 
úrvacsora közben vagy prédikáció után; a lelkész énekelte vagy hangosan elmond-
ta a Miatyánkot és a szereztetési igéket, majd úrvacsora után a kollektát. " 

Az énekeskönyveken és graduálokon kívül még megemlíthető néhány zsinati 
és egyéb nyilatkozat a gyülekezeti és szertartási éneklésről (TIA: 112-113; T15: 
A8r, A121·; T19: 71; H l : 68; H2: 40; H3/1: 91, H3/11: 100, H3/U1: 1 10; H5: Q 2 v - 3 r . 

m,r; H6: 545; H8: 574; H10: 26, 27; H12: 93-94, 104; H22 (részletes istentiszte-
leti énekrenddel); N2: 70-72: N4: 219-222).8 3 

Akárcsak a külföldi források, a magyarok is a reformáció alapelvéhez híven 
kiemelik, hogy Bibliá ból szerzett (Isten lelkétől Íratott) és Isten igéjének megfele-
lő énekeket kell énekelni - É l : A3r; É2: A3r; É7: ( )4v; É l i : ((4)v; P9: 54v; P15; 
T5: 409, 455; T6: 325; H5: Q2v; H9: D l r . Külön megemlítik a zsoltárparafráziso-

77 L. például az 1616-os debreceni énekeskönyv címét (RMNy 1107/1). 
78 CHYTRAEUS, David, 1571. ΙΟΟν. 
79 Úrvacsora-osztó, prédikációs főistentisztelet. reggeli és délutáni, valamint Karácsony 

hajnali mellékistentisztelet. 
80 1506-1549, evangélikus lelkész (reformátor) Nürnbergben, akinek műveit itthon is so-

kan ismerték. 
81 A sok kiadást megírt mű először 1543-ban jelent meg Nürnbergben. 
82 DIETRICH, Veit. 1545, f4v. 
83 Külön ki lehet gyűjteni, hogy a források milyen műfajú énekeket említenek. Két műfaj 

használatára példa: a Te Deum laudamusl minden ünnepélyes alkalomkor énekelték, így pl. a 
bekecsi templom felszentelésekor - N7: ):(4v. A Magnificatot minden . jó rendtartást" követő 
egyházban énekelni kell. viszont a Salve Regina „bálványozó ének" éneklését el kell vetni, ol-
vasható Mihálykó János postilla-fordításában (RMNy 967, 138. 61). Egy-egy gyülekezeti énekre 
való utalást szinte soha nem adnak forrásaink. (A német evangélikus forrásokban található ének-
kezdősorok listáját 1. HERL, Joseph, 2000. 221-238.) 
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kat, invokációkat, ünnepi énekeket - T36: f7V; Η15—16: 4. rész, 14. kánon (L3V; ; 
170). A magyar protestánsok jó ideig lutheri értelemben alkalmazták a bibliai hű-
ség elvét: bár mindegyik ének bibliai alapja kimutatható, de általában nem szó 
szerinti fordításokat, hanem parafrázisokat írtak szerzőink. 

A gyülekezeti énekek szorosabb értelemben vett műfaj-meghatározásához, 
mint ahogy már említettük, hozzájárulhat az énekek gyülekezeti énekeskönyvek-
ből és istentiszteleti énekrendekből kikövetkeztethető felhasználási mód ja 
(például: karácsonyi himnusz, prédikáció előtti könyörgés stb.). 

Köztudott, hogy a magyar reformátusok nem követték a helvét egyház gyakor-
latát. Bár széles körben ismerték Bullinger Sermonum decadeséX, és a II. Helvét 
Hitvallást, mégsem követték azok szertartási énekellenességét. Talán strassburgi 
hatásra.84 már a kezdetektől fogva anyanyelven énekelték a szertartási énekeket. 
Általában elmondható, hogy forrásaink a zsoltárok mellett legtöbbször a szertár-

85 

tási énekek egyes műfajairól, és nem a gyülekezeti énekek műfajairól szólnak. 
(A zsoltár éneklése előtt való antifonát és a doxológiát meg kell tartani - TI 3: 43; 
Litániát (átdolgozott formában) - H5: m l r ; Η10: 30; Η12: 94, 104; H22: 88; Litá-
niát, passiót, lamentációt énekelhetnek - T36: l7V. Bárdos Kornél több 17. századi 
adatot idéz a kántorok és a lelkészek kötelező passióénekléséről.86 A bűneit meg-
valló ember Dávid 7 penitenciatartó zsoltárát, a gyülekezet Dániel imádságát ol-
vassa és énekelje87 - T36: fgvi T37: 173. A közönséges énekek mellett szent Dá-
vid (prózai?) zsoltárait és dicséreteit énekeljék - N20: 214.) A szertartási énekek 
elvetését a 17. században a puritán lelkészek kezdeményezték. Hivatkoztak 
Bullinger érveire, és mint katolikus maradványt utasították el azok éneklését (T34: 
17-18). Puritán hatásra, a 17. század második felétől kezdve fokozatosan háttérbe 
szorultak a szertartási énekek. Csak a passió és a lamentáció éneklése folytató-

88 

dott. Többen nemcsak a puritanizmussal, hanem az ellenreformációval is kap-
csolatba hozzák a szertartási éneklés eltűnését: a reformátusok minden olyan for-
mát, amely a katolikus liturgiára emlékeztethetett, elvetettek a 17. század második 
felében.89 

84 Először Strassburgban énekeltek népnyelven szertartási éneket, mint ahogy ezt az 1525-
ös rendtartás tanúsítja: ..Kyrie und Gloria in deutscher Gregorianik." ( M G G \ 4. 1657; MGG2, 3. 
1170.) 

85 A graduálokban található szertartási énekek műfajairól 1. FERENCZI Ilona, 1985. 
86 1965, 70 skk. 
87 Dániel 9 ,4 -19 . 
88 Többek között BÁRDOS Kornél, 1965; 1971, 296-303; 5ΖΓ, III, 188. 
89 Többek között HORKAY László, 1936, 491. 
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II. 4. 2. A zsoltáréneklés 

Mindhárom protestáns felekezet szertartási éneklésében nagy szerepet játszot-
tak a prózai zsoltárok. Témánk szempontjából azonban a verses zsoltárok tartoz-
nak a gyülekezeti énekek körébe, így a velük kapcsolatos követelményeket kell itt 
elemezni. 

Az evangélikusok a prózai zsoltárfordítások és a verses parafrázisok készíté-
sében játszottak nagy szerepet. A teljes zsoltárkönyv verses lefordításában az uni-
táriusokjártak az élen, akik már a 16. században (Bogáti Fazakas Miklós), majd 
pedig a 17. században is (Thordai János) lefordították mind a 150 zsoltárt. Ezek 
azonban kéziratban maradtak, s csak egy részük került bele a nyomtatott unitárius 
énekeskönyvekbe. Ezen kívül egyelőre nem tudunk kimutatni olyan unitárius tö-
rekvést, amely a kizárólag bibliai szöveget tartalmazó éneklést szorgalmazta vol-
na. Uzoni Fosztó István egyháztörténete szerint az 1664-es unitárius zsinat elfő-

90 91 

gadta a református Szenei Molnár-féle zsoltárokat. A 17. század végi halottas 
többet megjelentetett közülük. A Zsoltárkönyv befogadásának egyik bizonyítéka, 
hogy Hoppá! Péter újabban a Homoród- és Küküllő-menti unitárius gyülekezetek 
levéltáraiban a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv öt nagyalakú, kéziratos másolatát 92 találta meg. ~ Ugyanakkor az unitáriusok több helyen rossznak tartották Szenei 

93 

Molnár fordítását. 
Újfalvi Imre a református zsoltárfordítást szorgalmazta: „Az mi vékony 

itiletűnk ßerent jo volt volna itt, vagy egynek vag kettőnek azt meg tartania, az mit 
nemely nemzetek meg tartottanak, hogy tudnia illik az egeß Psalteriumot minden 
idegen ertelem nélkül, ßep rhythmusokban rendeltek volna, mely melle 
adattathattanak volna egyeb enekek az ßent irasbol, hogy az Templomban hol 
eggyiktűl, hol masiktul, mas fele Enekek ne vitettenek volna." [E7: ()4r], Skaricza 
Máté (1544-1591) ugyan kapcsolatban állt a Zsoltárkönyv egyik szerző-ν 94 

fordítójával, Théodore de Béze-zel, fennmaradt zsoltárfordításai mégis azt mu-
tatják. hogy nem a genfi francia vagy a Lobwasser-féle német verziót követte, ha-
nem a bibliai szöveghez hű, saját fordításokat készített. Szenei Molnár Albert már 
1598-ban, peregrinációja során reggelente magyarul, latinul és németül énekelte a 
zsoltárokat (N4A: 123). Amikor azonban 1607-re elkészült a teljes fordítás, akkor 

90 Idézi PAPP Géza, 1967, 287. 
91 RMK I. 1504. 
92 HOPPAL Péter, 2001/2002. 429. 
93 KÉNOSI TŐZSÉR János - UZONI FOSZTÓ István, 2002. 694. 
9 4KATHONA Géza, 1974, 139. 
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- ismerve a magyar gyakorlatot - Szenei Molnár Albert sem óhajtotta azt kizáró-
lagos használatúvá tenni. Sőt, a Zsoltárkönyv 1612-es kiadásának végéhez ( R M N y 
1037/2) az általa költőileg is kiemelkedőnek tartott régi énekekből egy énekes-
könyvet csatolt [N6A: )(2V]· A 150 genfi zsoltár magyarul, nyomtatásban először 
1607-ben külföldön jelent meg. '1 A Szenei Molnár-féle fordítás befogadása azon-
ban, még a reformátusoknál is, csak lassan következett be. A bonyolult megfor-

96 

máltságú, heterometrikus énekek és a bonyolult dallamok, Csomasz Tóth Kál-
mán megállapítása szerint: „kicsit idegenül robbantak bele az egyszerűbb formavi-
lágú és sok tekintetben más elvű, fejlődésileg sokkal hátrább, a szóbeliség fokán 97 

álló magyar református éneklésbe". Közismert, hogy a jószándékú kortárs. 
Asztalos András már 1609-ben, Szenei Molnárhoz írott leveleiben jelezte a nehéz-
ségeket: „Mind itt nálunk [ti. Nagyszombatban], s mind Komáromban, Újvárban 
igen élőnk vele [ti. a ZsoltárkönyvveI] az ecclesiában, de hogy az musica az ma-
gyaroknál tudatlanságban vagyon, nehezen találják ki az notait az dicsireteknek"; 
„hogyha volna ki tanítana a psalmusoknak franciai notait [...] igen kedves volna ez 98 

az Kegyelmed munkája." A zenei tudatlanságra panaszkodott Fodorik Menyhért 
is: „ha a zene meggondolatlan kiküszöbölése nem okozott volna nálunk az ének-
lésben tudatlanságot, azt a szerencsét, ami után sok kegyes hívő már régóta vá-
gyódott, s aminek más református egyházak örvendenek, idáig mi is elérhettük 
volna: Dávid zsoltárait, melyek tudniillik a mi lelkünk orvosságai, az emberek ki-
találásai és ... meséi helyett a gyülekezetekben és magánosan énekelnénk, mikor 
Istenhez fohászkodásainkat szavakba foglaljuk" (É10A: 119). Majd egy évszá-
zaddal később még élt ez a probléma, hiszen Tótfalusi Kis Miklós szerint a Szenei 
Molnár-féle zsoltárok dallamát nem tudták a magyarok. Csak hallomásból tanul-
ták meg, és teljesen hibásan énekelték azokat. A kántoroknak a helyes dallamot 
ismerniük kellett volna ahhoz, hogy megtaníthassák rá a gyülekezetet (N19A: 

99 

72 - bár Tótfalusi Kis személyében jelentkező is akadt a „francia nóták" meg-
tanítására, az egyházi vezetés nem tartott erre igényt). A francia dallamokkal 
szembeni idegenkedést mutatják Keresztúri Demeter 1660-os naplójának szavai, 
amely szerint a puritánokat támadó vitatkozók a következőket mondták: „Nun und 
warum sollen denn die französischen Noten gesungen werden, die ebenso gut als 
Tanzmusik gelten könnten" (N17: 276). 

95 A Zsoltárkönyv eszmetörténeti szerepének legújabb értékeléséhez 1. SZENTPÉTERI 
Márton. 2001. 

96 BÁN Imre, 1978; SZIGETI Csaba, 1993, 58. 
97 1997, 7. 
98 SZENCI MOLNÁR Albert, 1898, 297, 318. 
" C S O M A S Z TÓTH Kálmán, 1974, 362. 
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Miközben a magyar reformátusok között a Zsoltárkönyv befogadása körül 
zajlott a vita, addig Németországban már a Lobwasser-féle verzió evangélikus 
használata, illetve elutasítása váltott ki vitát. Hiába adták ki 1602-től'"' fogva 
többször is az evangélikus zsoltárkönyvet (tették kötelezővé több helyen), 

1 (P 
Cornelius Becker " fordításában, nem vált olyan népszerűvé, mint Lobwasseré. 
Az 1615-ös medgyesi szász evangélikus zsinat 6. cikke a Lobwasser zsoltárok el-
len foglalt állás: kötelezték Paulinust, a segesvári lelkészt ( t 1643), „hogy 
Lobwasser zsoltárait fokozatosan vonja ki az istentiszteleti használatból.'?ICb 

Egyes német evangélikus gyülekezetek azonban énekelték a Lobwasser-
zsoltárokat, ami a porosz hercegségben a 17. század közepén újabb vitát eredmé-
nyezett.104 A magyar evangélikusok nemcsak ismerték Szenei Molnár fordítását, 
hanem még több mint egy évszázad múlva is elismerően nyilatkoztak róla: „1607. 
Molnár Albert a' Sóltárókat magyar verseknek formájába öntötte az Isten Anya-
szentegyházának mondhatatlan javára."1 0 ' A kéziratos Eperjesi Graduálban (S] 

57) tizenkilenc Szenei Molnár-féle fordítás található.106 

Először valószínűleg a diákság tanulta meg a genfi zsoltárokat. A diákok reg-
geli és délutáni könyörgésére 1632-ben - Újfalvi Imre szerkesztésében — jelent 
meg egy zsoltár-válogatás: Spethe latin és Szenei Molnár magyar szövegével 
(RMNy 1527). A kiadó-nyomdász, Fodorik Menyhért előszavában Újfalvi régi 
nézete elevenedik fel: az emberi kitalálások és mesék helyett jobb lenne, ha Dávid 
zsoltárait énekelnék a gyülekezetekben és magánosan is (E10A: 119). Ugyanak-
kor Tolnai Dali János10 puritán lelkész merész újításaként jegyezte fel Szilágyi 
Benjamin István,108 hogy 1639-42-ben a sárospataki kollégiumban Tolnai Dali 
magyarul énekeltette a zsoltárokat.109 A botrány fő oka az lehetett, hogy a puritá-

wo Kur tze Frage..., 1608. L. még MISLER, Johann Nikolas, 1676, 629-630. 
101 Der Psalter Dauids Gesangweis, Auff die in Lutherischen Kirchen gewöhnliche 

Melodeyen zugerichtet. Durch Cornelium Becker D. ... (DKL 160202). 
102 Evangélikus lelkész Lipcsében (1561-1604). 
103 JUHÁSZ András, 1994, 32. 
104CURICKE, Reinhold 1655. Johann Botsack (Project etlicher wo/gegründeten Motiven, 

gegen die Einführung der Lobwassers Lieder, 1655) művére válasz. 
105 Uj zengedező mennyei kar előszavában (Sopron, 1758. *6r). 
I06FERENCZI Ilona, I, 1988A. 226-227. 
107 Sárospataki tanár, lelkész, többek között Miskolcon. Tokajban, Tarcalon (1606? -

1660). A magyar szerzők életrajzi adatai általában megtalálhatóak az ÚMIL köteteiben, ezért 
csak néhány jellemző életrajzi adat kerül a jegyzetekbe. 

108 Sárospataki tanár, majd tolcsvai, sátoraljaújhelyi lelkész (1616? -1652?). 
109 Idézi HARSÁNYI István, 1926, 225. 
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nok a régi énekeket és zsoltárparafrázisokat teljesen elvetették, mint ahogy ez több 
nyilatkozatból is kiderül: 

- Tolnai Dali „az régi szép énekeket, psalmusokat, himnuszokat énekeltetni 
nem engedi" - Ν10A: 18. 

- az anglus fti. puritán] papok „az Gráduált is megczáfolták, káromlották, ki-
vált képen az szere(n)csi pap" - Ν1 OB: 37. 

- A puritánusok nemcsak kárhoztatják a régi isteni dicséreteket, ünnepi éne-
keket, hanem a saját gyülekezeteikben tiltják is azokat, csak a Zsolt ár könyveX en-
gedik énekelni - Ν15: 477. 

- A sárospataki lelkészek (főleg Szathmári Baka Péter) csak a Zsoltárkönyvet 
tűrik meg gyülekezetükben - Ν14: 361; N16: 365 ."° 

- Egy 1653-as közlés: a puritánok „a magyar nótákon lévő zsoltárok éneklé-
sére elhallgatnak, és ajkukat bégombolják".1" 

- Ványai János tarcali lelkész vezetésével megfogalmazott puritánellenes 
vádak között: a puritánus lelkészek csak a Zsoltárkönyvet akarják énekeltetni, a 
régebbi parafrázisokat Kassán már el is hagyták - Ν10: 106. 

Énekléssel kapcsolatos adataink a puritán-viták idején megszaporodtak. Az 
ünnep megszentelése vagy az imádság vagy a bibliai hűség körüli viták mind 
érintkeztek az éneklés kérdéskörével. Igazat adhatunk Pirnát Antalnak, aki, 
Makkai László puritánokról szóló könyvének"2 recenziójában, fontosnak tartja 
annak elemzését, hogy „a XVI. századi reformáció követelményei miért kerülnek 
a XVII. század második harmadában újra napirendre, hogy a XVI. századi refor-
máció miben különbözik a puritán mozgalomtól, mennyivel magasabb fokon is-
métlik meg a magyar puritánok XVI. századi elődeik következtetéseit."11, A fenti 
bonyolult kérdésekre csak egy szempontból keressük a választ: a kálvini zsoltáré-
neklés követelményének milyen volt a magyar puritán befogadása. A puritánok a 
magyar reformátusok addigi, genfitől eltérő éneklési gyakorlatát nemcsak kritiká-
val illették, hanem magának a kálvini éneklési elvnek a megvalósítását is célul 
tűzték ki: szerintük csak bibliai szöveget, vagyis a 150 zsoltárt és néhány más 
bibliai éneket szabad énekelni (P15: Oooiv,3r; P16: Y8r; T14: 340, 437, 441, 483, 
572; T30: 29 skk.; T33: 404 skk.; T39: 93). 

"°„Az éneklés felől panaszt töttenek [ti. a sárospatakiak], hogy a Molnár Albert francia 
zsoltárain kivül más reformátoroktól irt zsoltároknak parafrazisát nem akarja kiváltképen Szat-
mári ur, hogy énekeljék." 

' " Idéz i többek között KARASSZON Dezső, 1994. 11. 
112 Magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen, Bp., 1952. 
113 PIRNÁT Antal. 1953,383. 
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A magyar puritán szerzők ugyanazokat az érveket hangoztatták, amelyeket 
Kálvin már majdnem egy évszázaddal korábban megfogalmazott : a Szentlélek ál-
tal ihletett és tanított énekeket (1. Ρ15, T20, T30) szabad énekelni, mert „amidőn.. . 
ezeket énekeljük, bizonyosak lehetünk abban, hogy e szavakat maga Isten adja a 
szánkba, mintha csak Ő maga énekelne bennünk önnön dicsőségét magasztalva." 
A zsoltárok dallamáról szólva pedig Kálvin kiemeli, hogy a dallamnak legyen sú-
lya (poids) és méltósága, fensége (majesté)1 1 4 - Martonfalvi Tóthnál ez leegysze-
rűsítve, mint „religiosa melódia" jelenik meg (T33: 409). A magyar puri tánok tö-
rekvése azonban a régi énekekhez ragaszkodó egyházi és világi befogadók ellenál-
lásába ütközött. Ennek egyik oka, mint fentebb Csomasz Tóth Kálmánt idéztük, a 
genfi zsoltárok bonyolult megformáltsága volt. A másik ok, hogy a puri tánok a 
majdnem egy évszázados és szervesen kialakult éneklési rendet támadták. A zsol-
tárparafrázisok különösen népszerűek voltak. A 16. századi énekek, tágan értel-
mezve. megfeleltek a reformátort követelményeknek: népnyelven írták őket és 
bibliai alapokon álltak, dallamaiknak egy része pedig magyar eredetű volt. A 
szertartási énekek szövege is a Bibliara ment vissza, és nem tartalmazott a protes-
táns hitvallásokkal el lenkező szöveget, hiszen azokat a lelkészek vagy elhagyták, 
vagy kijavították már korábban. A lamentáció éneklését nemcsak népszerűsége 
miatt támadták a puritán szerzők olyan hevesen, hanem azért is, mert bibliai erede-
tét nem lehetett kétségbevonni, tehát más érvet kellett el lene találni: nem az egész 
gyülekezet énekel (1. már Bullingernél is), illetve a gregorián dallam és az előa-
dásmód nem megfelelő. A szertartási éneklés általános elutasítása mellett ( P l 5 : 
Ooo,v ; T27: 618, 693; T29: 494-498; 'Γ33: 405, 415; T34: 17-25) legtöbbször 
meg is nevezték a puritán szerzők az elvetendőnek ítélt énekeket: litánia, passió, 
lamentáció (ott maradhat csak meg, ahol a gyenge község botránkozása nélkül el 
nem hagyható - T27: 619; T29: 494; T34: 18-25); „hahogató" énekek, mint pl. a 
passió, lamentáció, litánia, antifona elutasítása (P15: Oooi v ) . Arra is van adatunk, 
hogy az unitáriusok résztvettek, a puritánus lelkészt támogatva, egy passióéneklés 
körüli vitán (NI7: 275-276) . A harmadik ok az egyháztörténeti környezet megvál-
tozása lehetett. Reformátoraink fő célja még a tanítás volt, mint ahogy Czeglédy 
Sándor Melius Juhász kapcsán megjegyzi: az éneklés tanítás-funkcióját „a liturgus 
magánéneke és a karének éppen olyan jogosan betölthette, mint az igehirdető 
prédikác ió ja . "" ' A puri tánok pedig a tanítás mellett a hitélet elmélyítését emelték 
ki, és az ehhez kapcsolódó tantisztaságot. Nagyon sok szerző, így Kálvin és a puri-
tán szerzők is, az imádság egyik faj tájaként tárgyalták az éneket. Ugyanakkor a 

114 CALVIN, Jean, 1939, 7. 
115 1967, 367. 
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magyar szerzők az imádsággal kapcsolatban, főleg Arnes munkái nyomán , " 6 

újabb érveket találtak a zsoltárok elfogadtatására: az olyan éneket, amely nem 
imádság (hálaadás és könyörgés), nem szabad énekelni, mint pl. a verses 
Tízparancsot, a Hiszekegyet, az ünnepi vagy a Krisztus szenvedéséről szóló éne-
keket (T27: 693; T33: 409 skk.; T35: 259). 

Az erdélyi, tiszántúli és tiszáninneni területeken volt a vita a legélesebb. 
Váczi P. András'17 és Tolnai Dali János között teológiai és irodalmi vita bontako-
zott ki. A vita mind a zsoltárszövegeket, mind a zsoltárdallamokat érintette: 

- A Zsoltárkönyvet nem kell előnybe helyezni a „magyar nótákra" írt zsoltá-
rokkal szemben - a házuknál élhetnek vele, de a templomban a magyar nótákon írt 
régi zsoltárfordításokat énekeljék (Váczi P. András: TI7: 21 skk.; T21: 113 skk.). 

- Szabad dolog, hogy a Zsoltárkönyvet használják-e, vagy a magyar nótákra 
írtakat, de Szenei Molnár a fordításban hívebben követi a bibliai textust, így 
előnyben kell részesíteni (Tolnai Dali János: T20: 102 skk.). 

- Váczi P. András szövegkritikai érvekkel elutasítja a Zsoltárkönyvet - T I7 : 
24 skk. - Tolnai Dali a bizonyítás logikáját bírálja - T20: 97 skk. 

- Vita egy új, magyar nótákra írt zsoltárfordítás elkészítéséről - T20: 104; 
T21:120 . 

Miskolci Csulyak Gáspár" 8 orthodox oldalról támadta a puritán mozgalmat: 
művében a puritanizmus külföldi ágainak (Robert Brown, John Smith követőinek 
és az independentizmusnak) különböző énekfelfogásait ítélte el: a zsoltárparafrá-
zisokat és egyéb énekeket nem engedik énekelni, csak a szöveghű bibliai zsoltá-
rokat; az énekeskönyv nélküli éneklést, és a Szentlélek által sugallt zsoltárok 
könyv nélküli éneklését tartják jónak; vannak, akik elfogadják ugyan a zsoltáro-
kat, de azt „csudálatos nótákra", bonyolult magyarázatok szerint éneklik; teljesen 
elvetik a gyülekezeti éneklést; az asszonyok nem énekelhetnek; csak egy éneklő 
próféta énekelheti a maga szerzeményeit; úrvacsora közben nem énekelnek (TI8 : 
31-32, 121, 124). 

A vitákra mérséklőleg hatottak a zsinati és egyéb határozatok: 
- Hétköznap énekelhetik a Zsoltárkönyvet, de a régi énekeket is tartsák meg -

Η19: 82. 
- Hétköznap és nagyobb ünnepeken a graduálból és a gyülekezeti énekes-

könyvből énekeljenek, vasárnap ezeken kívül még a Zsoltárkönyv bői is lehet -
H20: 9; H21: 65. 

116 Medulla theologica; De conscientia et eius iure. 
117 1650-1680 között Szepsiben református lelkész (16197-1680 után). 
" s Tiszáninneni, majd erdélyi református lelkész (1627-1696). 
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- Lorántffy Zsuzsanna Medgyesi Pálnak szóló üzenete: ne hagyják el azokat a 
régi karácsonyi énekeket, amelyekben nincsenek a zsoltárokkal ellenkező szók -
N13: 560. 

- Nemcsak a városi, hanem a falusi gyülekezetekben is a zsoltárokat éneklik 
(de szabad a zsoltárokon kívül egyéb szentírási énekeket is énekelni) - T36: Ί4γ. 

A Zsoltárkönyv használatának 17. századi elterjedését több tényező segítette 
elő: 

- 1635 után a gyülekezeti énekeskönyvek nagy része a ZsoltárkönyvveI együtt 
119 

jelent meg (erről 1. alább, az énekeskönyv-történeti 111. fejezetben). 
- Mind református (T5; T14; T39), mind evangélikus szerzőtől (Macsonkai 

Miklós) ismerünk olyan osztályozást, amely a zsoltárokat a különböző alkalmak 
szerint csoportosította, s ezzel elősegítette azok használatát. A genfi egyház gya-
korlatának magyarországi megjelenéséről viszont nem rendelkezünk adattal. 
Genfben ugyanis kb. félév alatt végigénekelték mind a 150 zsoltárt. Az 1553-as, 
majd az 1562-es Zsoltárkönyv-kiadástól kezdve egy olyan táblázat található a kia-
dásokban, amely 25 vasárnapra elosztva felsorolja, hogy a vasárnap reggeli, esti és 
a szerdai istentiszteleteken melyik zsoltárt kell énekelni az istentisztelet kezdetén, 
valamint a prédikáció előtt és után.120 

- A 17. század második felétől kezdve többféle zsoltárprédikáció-kiadás je-
lent meg, amelynek népszerűsége, mint erre Juhász István rámutat, a puritán háttér 
mellett az erdélyi történelmi eseményekkel, háborúkkal és üldöztetésekkel is kap-
csolatba hozható.121 

Az orthodox és puritán nézeteknek számos világi és egyházi támogatója 
akadt, de ezek egyike sem bizonyult olyan erősnek, hogy valamelyiket kizárólagos 
érvényre juttathatta volna. Az orthodox-puritán énekléssel kapcsolatos vitának há-
rom gyakorlati következménye lett: 

1. A Zsoltárkönyv minden magyarlakta területen ismertté vált. A legjobb bi-
zonyság erre, hogy a gályarabok a Zsoltárkönyv zsoltárait énekeltek fogságukban 
(Ν 18/1: 54, 86, 109, 121; Ν18/11: 99 [az Erős várat1 2 2 is] 123, 126). Néhány zsol-

119 A 17. század második felében megszaporodnak az olyan adatok, amelyek a Zsoltár-
könyv megvásárlásáról tudósítanak, ilyen pl. egy 1667-es udvartartási bejegyzés: vettem „Ket 
psalteriomot kotast f. 3." (SZT, VII, 288). 

120 PIDOUX, Piérre, I). 1962, 62. 135. 
121 JUHÁSZ István, 1996. 
122 Az Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 392) egy egészen másfajta használatáról is ren-

delkezünk adattal: Homonnai Bálint énekelte hajdúival a törökök elleni csatában. Az egyik haj-
dú virágéneknek nevezte a zsoltárt. Ehhez naplójában Homonnai a következő megjegyzést fűz-
te: „ketseg nélkül ez nem olvasta az Szent Soltart. mert ö hajdú szegeny" (1. RMKT 17. század. 

66 



tárdallamra éneket is szereztek, és nemcsak az unitáriusok, " hanem az evangéli-
kusok is többet énekeltek közülük. 

2. A gazdag 16-17. századi magyar énekköltés nem szorult ki a használatból. 
3. A szertartási éneklés végképp hanyatlásnak indult. 

II. 5. Az éneklés módja 

A kántor az iskolások segítségével vezette a gyülekezet éneklését. Egyes felté-
telezések szerint, ahol nem volt kórus, a kántor verssoronként diktálta az énekek 
szövegét.'"1 (De erről a gyakorlatról, mint Fekete Csaba felhívta rá a figyelmemet, 
egyelőre csak a 18-19. századból ismerünk adatot.) Nógrádi Mátyás szerint: ren-
det kell tartani az éneklésben, „nem rángatván imide amoda, mert igy az egéfl 
Congregátio'"5 turbáltatik, meg-háborodik; hanem a Cántor után hallgassanak 
mindenek, és δ véle edgyűtt emellyük-fel beBédinket a' mi Istenünkhöz..." (T30: 
31). A kotta nélküli énekeskönyveink sora többek között arra mutat, hogy a gyü-
lekezet tagjai nem kottából énekeltek, sőt többnyire nem is volt énekeskönyvük, 
ahogy Újfalvi írja: „gyakorlatból és szokásból" énekeltek [É7: ( ) ( ) l r ] . A hosszabb 
énekeknek csak egy részét énekelték el.'26 

Alábbi adataink teológiai és gyakorlati megfontolások alapján szabják meg az 
éneklés módját: 

- Anyanyelven énekeljenek, amit megért a község - Él : A3V; É3: A4,·; É5: *4r; 
P2: g8r; P6: 437; T5: 415 skk; TI 1: 932; T13: 5 - 6 , 43; T33: 416-417 ; T35: 260; 
H5: Q3r, b4v; H8: 574; Η 10:27; H22: 87. Magyar énekekben nem szabad latin, hé-
ber, görög szavakat használni - T27: 693. Somogyi Péternek fogságában többek 
között az anyanyelvű istentiszteleti éneklésről kellett számot adnia Oláh Miklós 
előtt 1557-ben — N I : 133 (I. még a 11. 7. 1. fejezetet). A szertartási éneklés is 
anyanyelven folyt. Ennek jelentőségét akkor értékelhetjük igazán, ha figyelembe 

1, 528.) Ugyancsak az Erős várunkat énekelték a kassai országgyűlésen 1606-ban a Bocskay 
házában tartott istentiszteleten (PAYR Sándor, 1928. 42). 

123 A Zsoltárkönyvet tartalmazó unitárius kéziratokon kívül I. még N22: 92: PAPP Géza, 
1967. 

124 Az ún. ..szárazkántori gyakorlatról" 1. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1959, 245. 
125 Gyülekezet. 
1 2 ί Ά Zsoltárkönyv ben olvasható: „Az hoszszu Psalmusokban, az vers elótt, Pausanac, az-

az, meg-szönésnec jele imez ***." (RMKT 17. század, 6, 8.) 
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vesszük, hogy a német városi gyülekezetekben sokáig megtartották a latin szertar-
tási éneklést. Ezért kellett az eperjesi zsinatnak 1656-ban arról rendelkeznie, hogy 
németül énekeljék azokat.127 

- A szív is énekel és a száj is értelemmel énekel — Ε10: (4)r; P l : 155; Ρ10: 
175;128 T5: 426; H9: D l r ; H21: 65-66. 

- Hit által. Isten kegyelmével, lelki és tiszta szívből származott legyen az ének 
- É3: A4r; É l i : ((4)r; P2: g8r (lassú szóval); P12: 142; ΓΙΑ: 112; T5: 424; T23: 89. 

- A buzgó szív, lélek s nem a külső zengés a fontos - É10: (4)r; É l i : ((4)r; 
P3: Qq l r ; T5: 425. 445; T14: 341; T27: 693; T39: 93. 

- Csendes, érthető beszéddel, értelemmel, szívből énekeljenek - É5: *4r; TI 1: 
930; T14: 341; T39: 93; H5: Q2v; H21: 65. 

- Ne a torok szakadtáig való kiáltásokkal, a testnek indulatából, hanem gyö-
nyörűséges, mértékletes és mesterséges zöngésekkel, a szív áhítatosságából - TI3: 
44. 

- Halkan, tisztán érthetően ejtsék ki a szavakat; szép, tiszta, vékony szóval és 
jó kedvvel, víg elmével - Él 1: ((l)v, ((2)v, ((4)v. 

- Halkan, ne illetlen nagy zengéssel legyen; nem üvöltésekkel, ordítással, ér-
telem nélkül - T27: 694; T30: 31; T36: <j[7r; H21: 65. 

- „Nagy szóval való kintornálást nem javailyuk a' nagy torkú Cantorokban" -
T26:127 . 

- A kántorok rendetlenül és mértéktelenül ne kiáltozzanak - Η15-16: 4. rész 
13. kánon (L3v; 170). 

- Mértékletesen - H5: Q 2 v - 3 r ; H20: 9 (az igén a hangsúly); H21: 65. 
-Fennhangon , ne n é m á n - P l : 155. 
- Az éneklés ne legyen széttördelt, összevissza, hogy a jelenlevők érthessék a 

szöveget - É7: ()4 v; T5: 455. 
- Az éneklés ne tartson hosszú ideig az istentiszteleten - É7: ( )4v; T5: 454; 

T6:325 . 
- Az ének ne vegyen el időt a prédikációtól - É7: ( )4v; T5: 455; T6: 325; 

[T12: 176?]; H20: 9; H21: 65. 
- Az énekhangnak ne szenteljenek nagyobb figyelmet, mint az énekben lévő 

isteni igének vagy a prédikációnak - T5: 424; TI 1: 932. 
- Akinek nincs módja vagy arra való szava, az hallgathat, ha szívében ő is 

énekel - P10: 177. 

127 HAIN Gáspár, 1910-1913,266; BRUCKNER Győző, 1922, 165-166. 
128 Enyedi György költői megfogalmazása szerint: „az gondolatnak kel eleöl iárni. es az 

Istenhez való szeretetben fel posdullion, indullion az sz\V. fakaszsza ki az szai az szozatot, az 
belseö indulatot es szeretetet, es ugi kezdgien enekleni" (175). 
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- Fedetlen fővel énekeljenek - T14: 341; T39: 93; H22: 87. 
- Nem kellenek gesztusok (könnyek, a mell verése) éneklés közben - T33: 

410 skk. 

II. 6. Az éneklés feladata, haszna és hatása 

Szinte valamennyi magyar és külföldi forrás kiemeli, hogy az éneklés első-
rendű feladata az Isten dicsérete (az ének isteni dicséret és imádság, azaz könyör-
gés és hálaadás). Szenei Kertész Ábrahám így visszhangozza a több évszázados 
tant: ,,a' mi szivünk és szájunk, mint egy mesterségesen el-készittetet musikák; 
mellyek által a' szent teremtő Isten mi tőlünk tiszteltetni akar, és ékessen 
zengedező éneklések által ditsőittetni, és hirdettetni parantsol..." (É l2 : A2v). Bándi 
P. Sámuel a 68. zsoltár magyarázatában még az énekmondás és dicséretmondás 
közötti különbségekről is részletesen értekezik (T38: 81). Ugyancsak egyetértettek 
abban a korabeli szerzők, hogy az ének építő - testi és lelki - hatást gyakorol az 
emberekre. 

- Az ének int, tanít és Isten felől igaz tudományt, lelki épületet ad - É l : A3r; 
É3: A2v-3r; É4: [ ]3r; É5: *3v; É l i több helyén; P l : 154-155; P3: Zzz3r; P9: 218v; 
TIA: 112; T2: B2v; T5: 414 skk; T6: 325; T27: 693; T30: 31; T33: 405, 407; H5: 
Q2v; H6: 546; Η 8: 574; H9: Dir. A tanítás-funkció olyan erős volt a 16. század-
ban, hogy Cyriacus Spangenberg az énekeskönyvet „der Leien Loci communes, 
oder Heubtartickel christlicher Lehre für die Leien"-nek nevezte. 

- Az éneklés a Szentlélek ajándékaként tisztes indulatokra, hitre, Isten szolgá-
latára és tiszta szívből való ájtatosságra gerjeszt - É l : A3v; É3: Α ] ν , A3r; É4: [ ]3v; 
É10: (4)v; É l i : ((2)vskk; Ρ12: 469; T30: 29. 

- Az éneklés gyönyörködtet és lelki értelmes gyönyörűségekre, édességekre 
i n d í t - É 4 : [ ]3v; Él 1: ((2)v.130 

1291. 1571, B3r. 
130 „Ez az jó vége, és haszna a' kegyes énéklésnek, az Istenre vitetik, de vágynák ezen 

küvöl mi reánk, emberekre, hárámló hasznai és gyümöltsei-is, ugy mint elsőben az gyönyörköd-
tetés, mert az szép tiszta vékony szóval való énekléssel az embereknek, mind éneklöknek, s-
mind halgatoknak, elméik tsuda melly igen meg vidulnak, holott ugyan-is az emberi elme 
egészlen és merőn neminémü természet szerént való Harmóniával öszve szerkesztetett Musica 
légyen, mint Plató mondotta régen." 
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- Lelki (Istenben való) gyönyörködtetés, hogy az elme az ének tartalmáról to-
vább elmélkedhessék - T33: 405, 408; T35: 259; N12: 335. 

- Az éneklés gyönyörködtet „külőmbségével, mind az egymás után kővetkező 
szoknak 's mind az eneklóknek az idők es a ' ki terjeBtés ßerent való hangnak 
ille[n]dő hasonlóságával" - Ν12: 131. 

- Az ének a szívet Istenhez emeli - T33: 408. 
- Ne csak gyönyörködjék a lelkünk a zsoltárok éneklésében, hanem Isten 

iránti engedelmességre is kötelezzen - T30: 30. 
- Az énekek a szívet felgerjesztik, a bánatot eltávoztatják és a gonosz lelket 

elkergetve a Szentlelket hozzák - É10: (4)v; T33: 406. 
- Az énekek vigasztalnak, amikor közönséges háborúságaink vannak, amikor 

az ördög, a bün, a világ, a halál háborgat - É6: A]r_v; P8: 102r. 
- Az éneklés az öröm és vidámság kifejezése (öröm Isten jótéteményei, a 

megváltás, a Szentlélek által való megszentelődés miatt); a lélek felüdülése és a 
szomorúság elűzése - Pl 1: 79v, 327v; P l3 : 821; T33: 406. 

- Az énekek néha szomorúságra, néha vigasságra indítanak - TI 3: 43. 
- Csak akkor énekeljenek, ha érzik szívüknek az isteni dicséretre való felindu-

lását és vidámságát, mert az ember természete az, hogy vidámság idején énekel 
vagy más énekét hallgatja - Ρ10: 174, 177. 

- Az éneklés a munkabeli fáradozás terhét megkönnyíti — Él 1: ( (3 ) r ; m T33: 
406. 

- A zsoltáréneklés gyülekezeti jellegét kell hangsúlyozni: az egyén a gyüleke-
13"? zet tagjaként könyörög és ad hálát Istennek - P18: 2. 

131 Geleji Katona és Martonfalvi Tóth György Ovidius versével igazolja ezt (Elegiae 
Tristium libri V, lib. 4, Elégia 1). 

132 „Ha penig én vidám vagyok, s' az Istennek háza szomorú; meg-van az én Istenemtül pa-
rancsolva, hogy egymás terhét visellyük, a ' szomorúval szomorkodgyunk, az órülóvel 
órúllyünk." Kemény János (T24: [**]ir_v ) éppen ellenkezőleg, a magános használatot akarta 
segíteni a zsoltárok felosztásával, mert „ha az rendesség meg nem tartatik, tórténhetik az hogy 
némely nagy boldogságban élő ember, nyomorusagirol való méltatlan panaszival" búsítja Istent, 
ahelyett, hogy hálákat adna neki. 
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II. 7. Tiltások 

II. 7. 1. Katolikusok elleni polémia 

A külföldi forrásokhoz hasonlóan a legtöbb magyar, énekléssel foglalkozó 
műben megtalálható a katolikus énekek elutasítása. 

- Tilosak a szentek közbenjárásáról szóló énekek133 - T26: 127. 
- A zsolozsma elítélése (Mária Psalteriuma; a szentek tiszteletére írt énekek; 

az éneklésnek és az orgona hallgatásának mint érdemnek nem tulajdonítható a bű-
nök bocsánata) - E7: ( )4v; El 1; ((4)r; P2: ggr; P3: N2v, Qqir> Zziv, Aaa3V, Bbbb4V; 
P4: 172; P5: R 3 r , Hh lv, Xx l v , Bbb2v;134 P10: 177, 178; T5: 454; T6: 325; T9: 131, 
292; T12: 176; T26: 127; T27: 618; H5: c,r. 

- Discantolás, discantizálás (többszólamú éneklés) ellen - P2: f3r , g8r; P4: 12; 
P5: li lv, Fff2r; Ρ14/1: 570; TIA: 113; H9: D l r . 

- Idegen (latin) nyelvű éneklés ellen - É5: *4r; Él 1: ((4)v; É13: *3r; P l : 155; 
P3: Zzz3r; P4: 167-168; P5: l iw ; P10: 177; T I A : 113; T2: B2v; T7: 151; T9: 299; 
Γ26: 99; T28: 67; T31: 98; T32: 1004; T33: 417; H5: Q3r; H6: 546; H9: D l v (1. 
még a II. 5. fejezetben az anyanyelvi éneklést). 

- Olyan énekek elutasítása, amelyek katolikus tévedéseket és hibákat tartal-
maznak - T34: 16-17. Kabai Bodor Gellért felsorol közülük néhányat: Kiddé az 
Úristen; Mi dicsérjük e mai napon; Dicséretet mondjunk Úristennek; Atyának böl-
csessége. 

II. 7. 2. Tiltott világi énekek135 

A külföldi források, a magyarokhoz hasonlóan, változatos módon tiltják a sze-
relmi énekek éneklését. A reformáció kezdeti pár évtizedéből néhány német, va-
lamint egy angol, francia és egy 17. századi szlovák analóg példa ennek bizonyítá-
sára. Bucer: üppige, teuffelische, verderbliche Gesänge; üppige, schandliche Bul-

" 3 Nagyon sok forrásban megtalálható a szentek segítségül hívásának elvetése, amely az 
énekekre is vonatkoztatható. 

134 L. még Melius Juhász kátéjában ( R M N y 182: H8r) is. 
135 Szerzőink legtöbb esetben az Ef. 5, 19 és Kol. 3, 16-ban olvasható zsoltárok-

dicséretek-lelki énekek ellentéteként hivatkoztak a világi énekekre. 
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lieder und andere Weltlieder;136 Coverdale: foul and corrupt ballads, unchristian 
137 138 

songs; Luther: Bullieder, fleischliche Gesänge; weltliche, fleischliche und 
unhübsche Gesänge;139 Kálvin: chansons deshonnestes et impudiques;140 

Lobwasser: fleischliche Gesänge, Bullieder, leichtfertige Gedichte;141 Daniel 
Pribis: a tisztátalan (nepoctivy) énekek a szívet bujaságra tüzelik;142 Selnecker: 
Bullieder;143 Spangenberg: Schandlieder, Bubenlieder;144 Zwick: leichtfertige, 
unreine und schädliche Lieder.14 ' A magyar források szerint tilosak voltak a: 

- Virág- és szerelem énekek - P7A: 758v. 
- Virágénekek,146 szemérmetlen énekek; undok, rút, fajtalan énekek (Az olasz 

leányról)·, szerelem-énekek - Ρ13: 822, 824, 902. 
- Hiábavaló históriák; szerelem-énekek; a trágár beszédekkel rakott énekek 

(Hegedűsök néktek szólok, A szerelmet ki nem tudja, Az olasz leányról) — P l2 : 
141, 469.147 

- Ámorról szóló fajtalan históriák - É7: ( ) ( ) i v . 
- Cantio... sit... non lasciva et superba (Petrus Chrysologus-idézet) - az 

ének... ne buja s kevély legyen - E10: ( l)v . 
- Fajtalan, tisztátalan szerelemről írt pajkos énekek; virágénekek 

(szüzességnek virágát elhullató énekek); lator, parázna énekek; fajtalan, latrikánus 
fűzfa poéták szemtelen beszéde - É l i : ((3)r_v. 

- Parázna, hívságos, csúf, trágár beszéd; virágének; lator dudolás, mint pél-
dául: Péter férjem, A zöldvári ének, Az aggnőnek s aggebnek annak mind egy 
ára...·, parázna virágénekek; fajtalan, parázna, csúf énekek - P l : 146, 154. 

I 3 6BUCER, Martin, 1545, 585. 
137 COVERDALE. Myles, Goostly psalmes and spirituall songes drawen out of the holy 

Scripture, 1535. előszavát közli MUSIC. David W„ 1996, 103. 
138 LUTHER, Martin, 1923, 474. 
139 LUTHER, Martin, 1927, 121. 
140 CALVIN, Jean. 1867, 170. 
141 LOBWASSER, Ambrosius, 1579, A^. 
142 RMNy 1594, idézi SZILÁDY Jenő. 1939. 86. 
143 SELNECKER. Nikolaus, 1587, A2r. 
144 SPANGENBERG, Johann, 1545A, A,v. 
I 4 5ZWICK, Johann, 1540, 557. 
146 A nagyszámú virágének-szakirodalomban további (nem a gyülekezeti énekléssel össze-

függő) példák és elemzések olvashatók. Ezek összefoglalását 1. RMKT 17. század, 3; HOR-
VÁTH Iván, 1982; PIRNÁT Antal, 1996. 

147 HUBERT Ildikó, 1979. 
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- Haszontalan dolgokról, hazugságokról, latorságokról, éktelen és fertelmes 
dolgokról költött énekek - PIO: 174. 

- Concentus amatorii, lascivi, impudici, libidinosi - T5: 409. 
- Parázna emberektől szereztetett pajkos szerelem-énekek- P14/1I: 1137.148 

- Szerelem-énekek (cantiones amatoriae; cantiones venereae; 
cantilenas/cantiones amatoriae) - H15: 74: H16: 167 - melodias venerese - P14A: 
564. 

- Tisztátalan szerelemről paráznáktól szereztetett szemtelen, cikornyás és paj-
kos nótájú versek - Ρ14/11: 1000. 

- Csúf lator emberek verseinek éneklése - Pl 7: Yy4V 

- Tisztátalan és buja gerjedezéseket nemző fajtalan nóták; fajtalan muzsikálás 
és éneklés - P17A: 132. 

- Cantica lasciva, venerea - T34A: 393. 
- Cantiones venereae, cantiones inutiles, inverecundas, futiles - N22: 93. 
- A lelkészek ne énekeljenek illetlen énekeket (cantus indecentes) - H13: 

34.149 

II. 7. 3. Gyülekezeti énekekkel és énekléssel kapcsolatos tiltások"0 

- Akármi bokorban költött, pajkos vagy hajdú nótára elmondott énekek ne le-
gyenek gyülekezeti énekeskönyvben (példaként Bornemisza Péter bölcsődala és a 
Bártfai énekeskönyv Horatius-fordítása szerepel) - E7: ( )4v. 

- Psalmi ab idiotis compositi et vulgares - „tudatlanoktul íratott és köz éne-
kek" - Η15-16: 4. rész, 13. kánon (L3v; 170). 

- Az olyan éneklések, amelyek csak a kedves, szép nótára és szerelmetes zen-
gésre igazítanak - TI 1: 932. 

- Temetési (gyász) versek (rhythmiculi; naenias; rhythmi lugubres)"1 - H20: 
10; H21: 39. 

148 Nem elsősorban éneklésre vonatkoztatható a farlafaj beszédek, aggnőtől költetett fabu-
tónak elutasítása (1131. 1173 stb). 

1 4 ' \ . A z egyházi szolgák a tánczmulatságokat, illetlen énekléseket és minden vétket szor-
galmasan eltávoztassák" (SZILÁGYI István, 1872, 5). 

150 L. még a II. 7. 1. fejezetben. 
151 L. még az 1638-as és 1642-es enyedi zsinat végzését: „rithmizálás pedig ne legyen, ha-

nem ha nagy ur kívánságára"; „A ki temetésnél több predikátiót mondand, mint a mennyi már 
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- A többszólamú éneklés - É 11: ((1 )v; T2: Bjví T12: (;)iv. 
- Urvacsoraosztáskor, mikor a szerzés igéit mondja a lelkipásztor, a pras-

centor ne kezdjen éneket (sok helyen ugyanis ez a szokás) - T22: 48-49. 
- Zsoltáréneklés a halottaknál; bizonyos zsoltárok éneklése temetésen - T34: 

62; T36: l 7 r . 
- A részegek éneke - E l l : ((3)r; H6: 546. 
- Hangszerkísérettel vendégségben, részegeskedve, lator emberek verseivel 

együtt zsoltáréneklés; zsoltáréneklést hívságos versekkel keverni - Ρ17: Yy4v; 
T14: 341; T39: 93. 

- Kocsmában és egyéb zabáló, alkalmatlan helyeken (virágénekek között) is-
teni dicséret éneklése - É2: Aiv; É3: A3V; É5: *4r. 

II. 8. A források egyéb irodalomtörténeti adatai152 

Ritka kivételtől eltekintve forrásaink nem érintik a gyülekezeti énekek vers-
ként való megformálását: sem verstani, sem esztétikai szempontból nem adnak 
részletes útmutatást. Hiányzik a magyar irodalomból az olyan típusú mü, mint 
amilyen például Martin Opitzé,153 amely mind az énekszerzésben, mind az éne-
keskönyv-szerkesztésben éreztette hatását.154 Ugyancsak példaként hozhatók fel a 
cseh testvérek teoretikusai, akik nemcsak a szövegek tartalmi és formai követel-
ményeit fogalmazták meg, hanem a dallamét is.155 

- 1536-ban a magyar helyesírásról még nem állt rendelkezésre útmutató, s ez 
a szövegkiadásban nehézségeket okozott - É l : A4r. 

- Az énekeskönyv-szerkesztő énekkéziratokat gyűjtött, és abból válogatott -
É2: A3r; É3: A4v; É4: [ ]3r. 

meg van határozva, vagy rithmizál: ha pap 3 ft bírságot fizet: ha deák az iskolából csúfosan 
kicsapassék" (SZILÁGYI István, 1872. 80, 83). 

152 Vegyesen, időrendben. 
153 OPITZ, Martin (1597-1639. német költő): Buch von der Deutschen Poeterey, Breslau. 

1624. 
154 MGG2, 3, 1304-1305. 
' "SCHOENBAUM, Camillo, i960, 162. Thomas SOVIK doktori disszertációban (Music 

theorists of the Bohemian Reformation, Ohio, 1985) elemzi Jan BLAHOSLAV Musica: To gest 
knjzka zpewákum című, a gyülekezeti éneklés tanításával is foglalkozó művét. 
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- RMNy 160/2 címe szerint Kálmáncsehi Sánta Márton a reggeli éneklések 
(príma) prózai zsoltárait fordította le. 

- A szerkesztő javította az énekeket; az énekszövegek kritikája (ez verselési, 
textológiai vagy teológiai szempontból történt) - E4: [ ]3r; E5: *3v; É9A: A3v; T34: 
60. 

- A Non vox, sed votum kezdetű versecske ismétlődése a forrásokban — É l i : 
((4)r; T5: 425, 445; T14: 341; T39: 93. 

- Bornemisza Péter énekeskönyve ( R M N y 513) Balassi István és felesége, 
Czoron Anna támogatásával jelent meg. 

- Bornemisza Foliopostillájának ( R M N y 541: 102r) kapcsolata saját énekes-
könyvével és a Bártfai énekeskönyv előszavával ( R M N y 713) (1. az énekeskönyv-
történetben). 

- A szerzőség problémája: csak az akrosztichonban szereplő vagy külön is 
feljegyzett szerzők neve tudható - É7: ()3 v ; É8: A jv ' 5 6 

- Az énekek esztétikai megítéléséről: az énekek tartalma és „íze" határozza 
meg egy-egy ének irodalmi értékét - É7: ()4V. 

- A versek kiadásáról: a sorokra való tördelés fontosságáról - É7: ( )3r. 
- Tiltakozás az ellen, hogy a szerkesztők, kántorok, tanítók vagy könyvnyom-

tatók a nekik tetsző énekeket ellenőrizetlenül beteszik a gyülekezeti énekeskönyv-
be - É7: ( )4Γ—V* 

A zsoltárparafrázisokról és a Zsoltárkönyv pontos lefordításának problémá-
járól - É7: (>4r. 

- Skaricza Mátéról és zsoltárfordításának kiemelkedő voltáról - É7: ( )4r_v. 
- Mivel sokan nem tudtak olvasni (nem úgy, mint egyéb nemzeteknél), ezért 

hallás után tanulták meg az énekeket - É7: ( ) ( ) i r . 
- A magyar énekeket tartalmazó többkötetes gyűjtemény tervezete (az énekek 

nagy része Újfalvi Imre kezében megvolt)157 - É7: ()() i r_v : 
1. graduál, gyülekezeti énekeskönyv és halotti énekeskönyv egy kötetben 
2. iskolai énekeskönyv 
3. a templomban nem használható egyéb „tiszta" énekek gyűjteménye 

(magánénekeskönyv) 
4. bibliai és más egyházi szerzőktől származó históriák 
5. magyar világi históriás énekek gyűjteménye 

Wolfgang KÖPFEL, strassburgi nyomdász teológiailag magyarázza meg a szerzői név-
telenség helyességét: „Dann wir hierinne niemants Person oder Namen ansehen, auff dz bey 
Gott dem allmechtigen alles ansehen allein bleiben mög. . ." (WB, 316. sz.). 

' "KLANICZAY Tibor (1961, 151-182) Újfalvi kiemelkedő irodalomtörténeti szerepét 
részletesen elemzi. 
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6. idegen dolgokról szóló világi históriás énekek. 
158 - Az énekeskönyvek első magyar bibliográfiája; ' a korábbi magyar költé-

159 ' 

szet értékelése és rendszerezése - E7: ( ) ( )irskk· 
- Taksonyi Péter és Miskolci Csulyak István ösztönző szerepe Szenei Molnár 

zsoltárfordításainak elkészültében - N5: 147-148. 
- Szenei Molnár Albert életére és fordítói munkásságára vonatkozó adatok -

É9, N4A. 
- Szenei Molnár Albert szerint a legszebb zsoltárfordításokat a 16. században 

Szegedi Gergely, Sztárai Mihály és Skaricza Máté készítette; sok zsoltárfordítást 
„igen paraszt versekben" írtak a magyar énekszerzők - É9: ):(nr-

- Az Szentléleknek is kedves az versek szép egyező volta - Szenei Molnár 
verstani nézetei160 - É9: ):(nr_v· 

- Keserűi Dajka János és Geleji Katona István szerkesztői, emendáló tevé-
kenységéről, és a kéziratos, majd a nyomtatott graduál keletkezési körülményeiről 
- É l l : ( ( l ) r ; ( ( ( l ) r - ( ( ( 2 ) r . 

- Geleji Katona a gyülekezeti énekeskönyv kijavítását is tervezte - É l i : ((4)v. 
- Geleji Katona textológusi és könyvkiadói gondosságáról: kéri a kántorokat, 

hogy a hibás szavakra (melyeket az Erratában felsorolt) ragasszanak tiszta papírt, 
s írják rá a helyes szót a nyomtatást utánzó betűkkel; az értelmes kántorok maguk 
is kijavíthatják mind a szöveg, mind a dallam hibáit - É l i : Mnbr-v A középkori 
himnuszok fordításakor a szövegeket a protestáns hitágazatokhoz igazították -
É l l : ( ( 4 ) v . 

- Helyesírási és nyelvészeti értekezés161 - É l i : Mmi r Mni2 r . 
- Geleji Katona a bibliai énekeket (Dávid zsoltárait) Vergilius Aeneisér\é\, 

Horatius és Ovidius verseinél szebbeknek tartja: mert azok szív repesése, vérpezs-
dülés nélkül nem olvashatóak; mesterségesebben foglaltatnak össze a versszakok; 
méznél édesebben folynak; hathatósabban indítják meg a figyelmes olvasóknak és 
hallgatóknak elméjét; az angyali éneknél szebb concentus, azaz ékes hangicsálás, 
harmónia, azaz egyező zengés és argumentum nem volt még a földön - Ρ14/1: 565 
skk. 

- Az unitárius Thordai János-féle zsoltárfordítások értékelése: a kor többi 
magyar zsoltárkönyve között (1. a Szenei Molnár-félét és a Bogáti Fazakas-félét) a 
legjobb és legszebb, mind az értelem-értelmezés, mind a ritmus, mind a dallam 
tekintetében - N18A: 119-121. Mindez a vélemény azonban nem akadályozta 

158 SCHULEK Tibor, 1957,372-375. 
159 KLAN ICZAY Tibor, 1961. 179. 
160 HORVÁTH Iván. 1978, 183-189; TÓTH Tünde, 1993.501-509. 
161 Első jelentősebb értékelője IMRE Sándor. 1870. 

76 



meg sem a kézirat megrendelőjét (Kövendi Jánost), sem másolóját és az ajánlóvers 
íróját (Felvinczi Györgyöt) abban, hogy mindhárom zsoltárfordító munkáját az 
utókorra átörökítse (vö. S 101 és S 105). Ez arra mutat, hogy az unitárius 
gyülekezetek vagy mind a háromféle fordítást, vagy pedig gyülekezetenként vál-
tozóan csak egyiket használták. Az ajánlóvers szerint („torokkal és hangossal") 
Bogáti Fazakasét énekelték (I. a zsoltárok szombatos befogadását). 

- Nógrádi az olvasás (írás) tanulására, Szathmárnémethi pedig minden rendek 
(férfiak és nők) olvasásra tanítására buzdított - T30: 30; T36: f 8 r 

- Tótfalusi Kis Miklós összehasonlítása a magyarok és külföldiek írás- és ol-
vasástudásáról; külföldön nemcsak olvasni tudnak, hanem a templomba sem men-
nek könyv nélkül (az egész Biblia vagy az Újszövetség, vagy legalább a Zsoltár-
könyv mindenkinél ott van); művelődési program megfogalmazása: a tudós embe-
rek írjanak és vásároljanak könyveket; tanítsák a népet; a gyerekek iskoláztatására 
ne sajnálják az emberek a pénzt, és legalább olvasni tanítsák meg őket163 - É l 3 ; 
N19A: 69. 

- A szöveghagyományozódás konzervativizmusa és a protestantizmus 
biblicizmusa: a megszokott énekek szövegét csak akkor változtatta meg a szer-
kesztő, amikor a Bibliában is található szöveggel helyettesíthette az idegen szólás 
formáit - Él4: )(3V. 

II. 9. A protestáns istentiszteletek zenéje 

A Bárdos Kornél vezetésével lezajlott levéltári kutatómunka feltárta a szabad 
királyi városok és mezővárosok zenei életével kapcsolatos forrásokat. Az elemzé-
sek során"'4 bemutatják azokat az adatokat, amelyek az evangélikus istentisztele-
ten folyó egy- és többszólamú éneklésre, valamint zenekari- és/vagy orgonajátékra 
vonatkoznak. Tisztázzák a toronyzenészek istentiszteleti szerepét és a kántorok 

162 Az unitárius énekek kiadását és irodalomtörténeti értékelését 1. RMKT 17. század, 4. 
163 Tótfalusi Kis művelődési programjával kapcsolatos összefoglalás: TÓTFALUSI KIS 

Miklós, 1974. 71 skk. 
164 L. elsősorban Bárdos Kornél város-monográfiáit, valamint doktori disszertációját és 

Rennerné Várhidi Klára tanulmányait a Zenetudományi Dolgozatok köteteiben. Bárdos Kornél 
(1982, 75-76) 1660 körüli kassai adatai például a bíróválasztáskor zajló zenés-énekes istentisz-
teletről. valamint a toronyzenészeknek a magyar gyülekezet istentiszteletén való szerepléséről 
szólnak. 
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neveit, működésűket.165 Az általuk feltárt források érintik a református és unitári-
us egyszólamú éneklést és hangszeres zene nélküli istentiszteletet."'6 A gyüleke-
zeti énekekkel kapcsolatos zenei adatokat legjobban Csomasz Tóth Kálmán és 
Papp Géza monográfiáiban1 6 ' követhetjük nyomon. Ferenczi Ilona tanulmányai a 
szertartási éneklést vizsgálják. Általánosan jellemző, hogy a 16. század második 
felétől kezdve fokozatosan romlott a magyar protestánsok zenei tudása és zenei 
írásbelisége. Csomasz Tóth Kálmán a városiasodás, valamint a polgárság hiányá-
val és a főúri udvarok rövid virágzásával magyarázza azt, hogy a 16. század má-
sodik felétől fokozatosan hanyatlott a zenei élet: az orgona és a hangszeres zene 
korszerű formái, s a vokális többszólamúság csak néhány magyar evangélikus 
gyülekezetben mutatható ki.168 A zeneileg képzettebb szerkesztők dallamközlése 
sem volt hibátlan, noha ebben az időben a német, a cseh és a lengyel kiadványok 

169 

hibátlan kottákkal jelentek meg. Sok dallam lejegyzésére csak a 18. vagy a 19. 
században került sor, s ugyancsak e korból vannak adataink a kottából való és 
többszólamú zsoltáréneklésröl is.170 A Kálvin szellemét követő magyar egyszóla-
mú éneklés és hangszerkíséret nélküli református istentisztelet ugyanakkor több 
szempontból elmaradt a genfi gyülekezetétől: ott mindenki énekeskönyvből éne-
kelt, valamint helyesen megtanulták a szöveget és a dallamot, ráadásul félévenként 
végigénekelték mind a 150 zsoltárt. Markus Jenny kimutatja: azért volt szükség 
1562-1565 között a genfi Zsoltárkönyv mintegy 63 kiadására, hogy mindenki ke-
zében lehessen énekeskönyv.'71 Újfalvi nyilatkozata - „Valaki volt az Musicanak 
... rontoja kőztünk de igen Asinus17" fejű volt. ... Regen fő Scholakban be sem 
bocsattak az ki ehez nem ertet, es tob ehez hasonlokhoz." [É7: ( )3 r ] - arról tanús-
kodik, hogy az istentiszteleti zenéért felelős személyek zenei hozzáértése romlott. 

Ha a szélesebb befogadó kör szempontjából vizsgáljuk meg a zenei képzett-
ség kérdését, kedvezőbb eredményre jutunk. Az, hogy az első időkben még kottás, 
utána pedig kotta nélküli énekeskönyvek jelentek meg, nem minden esetben a ze-
nei tudás hanyatlását jelenti. A kottátlanság a reformáció elterjedésével, népivé 

165 L. még SZT, VI, 96. 
166 A levéltári gyűjtés bizonyára sok olyan egyelőre még nem közölt adatot is tartalmaz, 

amely a gyülekezeti énekre és éneklésre vonatkozik, s gazdagíthatja az eddig felsorolt források 
körét. 

167 RMDTl-ll. 
168 Többek között 1982A, 57-73. 
169 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1981, 180. 
170 CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1962B. 225-226. 
171 JENNY, Markus, 1994/1995. 
172 Szamár. 
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válásával, az olvasni tudás szélesedésével, tehát nem kizárólag a zenei írásbeliség 
szűkülésével hozható csak összefüggésbe. Az első énekeskönyvek azért jelentek 
meg kottával, mert céljuk a gyülekezeti énekek elterjesztése volt. Elsősorban tehát 
a lelkészek és kántorok vagy papi képzést kapott világi értelmiségiek közvetlen 
használatára készültek, hogy aztán ők az énekeket másoknak megtaníthassák. Az 
olvasni tudás terjedésével egy idő után már szélesebb laikus befogadói kör formált 
igényt saját énekeskönyv-példányra, olyanok, akik már elboldogultak a betűkkel, 
de kottát olvasni még nem feltétlenül tudtak. Ezen kívül a korai laikus könyvvá-
sárlók vásárlóereje még csekély volt, a kotta pedig megdrágította volna a könyvet. 
(Erre a szempontra egy 17. század végi adat figyelmeztet- El3: *3Γ_ν·) Nagy előre-
lépésként kell tehát értékelnünk, hogy az éneklés széles körben elterjedt:171 az 
egész gyülekezet, több-kevesebb nehézséggel, de énekelt. Fokozatosan, az írni és 
olvasni tudás terjedésével szélesebb rétegek kottaolvasóvá is válhattak. 

A graduálok azért jelentek meg kottával, illetve a kéziratos graduálokban 
azért található kotta, mert az nem az egész gyülekezet számára készült, hanem a 
lelkész, a kántor és a kórus számára. 

Szenei Molnár Albert Zsoltárkönyvét szintén kottával adták ki, mert a magya-
rok számára ismeretlen, új dallamokat meg kellett ismerniük az énektanítóknak. 
Tótfalusi Kis Miklós nyilatkozata (El3: *3r_v) a köznépet serkentette az olvasásra 
és a kottából való éneklésre. Amikor azonban arról szól, hogy nem a helyes mó-
don éneklik a zsoltárokat, az már a lelkészek és kántorok/tanítók kritikája, hiszen 
őnekik kellett volna elsősorban a kottából helyesen megtanulniuk a zsoltárok 
„franciai" dallamát. Másrészről viszont nagy előrelépés, hogy Szenei Molnár 
zsoltárait, még ha nem egészen jól is, de mindenfelé énekelték. 

A 18. századi kottás énekeskönyvek egyrészt a protestáns kollégiumi zenei 
nevelés eredményességre mutatnak. Másrészt azonban arra is, hogy ekkor indult 
meg nagyobb intenzitással az egyházilag is ellenőrzött énekeskönyv-kiadás, s eh-
hez szükség volt a dallamok egységesítésére, amelyet a kották kinyomtatásával le-
hetett elérni. 

173 VARJAS Béla, 1982, 56-64. 
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II. 9. 1. A források egyéb zenei adatai174 

Az eddig kiemelt forrásokban a korábban felsoroltakon kívül még a követke-
ző zenei adatok találhatóak: 

- Dallam- és szövegsorok összeillesztésének problémája - E l : A4r. 
- A zene háromféle: musica mundana (a teremtés, a mindenség zenéje), 

humana (ének), organica (hangszeres) - T5: 435 skk.175 

- A zene és a hangszerek eredete - T5: 432 skk. (Külön tanulmány tárgya le-
hetne a magyar nyelvű zenei fogalmak összegyűjtése és értelmezése.) 

- Augustinust (Confessiones , lib. 10, cap. 33) idézik, aki helyeselte azt a szo-
kást, amely Athanasius alatt élt az alexandriai egyházban: az éneklés a recitálás-
hoz állt közelebb (inkább a „szólóhoz mint az éneklőhöz" volt hasonlatos) - T5: 
425; T6: 325; TI 1: 932. Az 1562-es debreceni hitvallás szintén ezt a Kálvin által 
is idézett éneklési módot támogatja: „a kegyesek éneklése hasonlatos a figyelmes 
olvasáshoz".176 

- A használatot nagymértékben elősegítené, ha kottával együtt nyomtatnák ki 
az énekeket — E7: ()3 r. 

- A kottaolvasásban való járatlanságról és a zenei írásbeliség hanyatlásáról177 

a fennmaradt kották zenei helyesírása és a hibásan használt zenei fogalmak tanús-
kodnak; ezeken kívül forrásainkban még: E7: ()3Γ,4r; É l i : ((l)vskk;N6: 297, 318. 

- Szenei Molnár zsoltárfordításainak dallamát nehezen tanulták meg a magya-
r o k - N 6 : 297, 318. 

- A kórusnak az új templomokban külön helyet építettek; az éneklő pulpitus-
ról (kottatartó állványról) külön megemlékeznek a források - T13: 9; N7: 129; 
N8: 153, 158; a Pécsi disputában említett „éneklő hely" szintén a kórus helyét je-
löli (T8A: 121). A pulpituson tartották például a nagyobb méretű graduált, illetve 

178 

azt a könyvet (kéziratot), amelyből a kórus énekelt. 
- Az iskolás gyermekek tudjanak kottát olvasni, hogy a kórusban együtt he-

lyesen énekelhessék a szertartási énekeket - Él 1: ((l)v . 

174 Vegyesen, időrendben. 
l 7 5Laskai Csókás Péter zenével kapcsolatos egyéb összefoglaló megállapításai bizonyára 

zenetörténetileg is érdekesek (a szöveget 1. a 3. sz. függelékben). Legtöbb esetben a magyar 
szerzők a közhelyszerűen élő zenei ismereteket és meghatározásokat vették csak át a külföldi 
forrásokból. 

176 KISS Áron, 1882, 153. 
177 L. erről FERENCZI Ilona, 1988B. 
178 „Kántornak való Éneklő vagy Gradualhoz való Pulpitus" (SZT , III, 189; X, 1038). 
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- A kántorok énektanításának kritikája - É l i : ((2)r. A korban több kritika érte 
a kántorok munkáját. Ugyanakkor nem tudunk egyelőre olyan forrásról, amely 
pontosan és részletesen felsorolta volna, hogy a kántorok működése milyen köve-
telményeknek feleljen meg. Geleji Katona kortársa, a szlovák evangélikusok szá-
mára énekeskönyvet adó Tranoscius az énekeskönyve végén részletes utasítások-

179 kai látta el a kántorokat: „Napomenutj Kantorum potrebné". 
- A zene és ének esztétikai szerepéről; a zene hatalmáról - É l i : ((2)v; Ν12: 

131. Geleji Katona megfogalmazásai többször emlékeztetnek Luther elragadtatott 
180 

szavaira. 
- A zene a mesterséges szólásnak egy neme, amely lehet mesterséges eszkö-

zökkel (hangszerekkel; musica instrumentális) és természet szerint való eszközök-
kel (szó, száj, nyelv stb.; musica vocalis); a musica vocalis két neme: figurális 
(többszólamú) vagy simplex (egyszólamú) - É l i : ((4)rS|c|(. 181 1 - Többszólamú énekek - I. az Eperjesi graduál (S 57) kanciói, a passiók 

1 
turbái, a litánia négyszólamú válaszai. 

-Zeneelméle t i alapismeretek - Ν12: 129-132. 
- A Szenei Molnár-féle zsoltárokhoz nem cifraságból nyomtatták a kottát, ha-

nem azért, hogy mindenki az egyszer elrendelt és bevett dallamot kövesse, s ne 
csak hallás után terjedjenek; ráadásul a kottanyomtatás megdrágítja az énekes-
könyvet, s a könyvnyomtató munkája is kárbavész, ha nem tudnak kottát olvasni -
É13: V 

- Az éneklés a tanítás eszköze: az énekelt szöveget könnyebb megjegyezni -
T33:409. 

179 RMNy 1655: 693-700. Köszönöm Pavercsik Ilonának, hogy felhívta a figyelmemet erre 
a forrásra. 

I80LUTHER, Martin. 1914, 368-374. 
m Skaricza Máté Szegedi Kis Istvánról írt életrajzában többszólamú éneklésről tesz emlí-

tést, de nem részletezi, hogy milyen műfajú énekek szóltak az asztalnál: Szebeni János, a kevi 
iskola tanítója kiváló zeneértő volt, „néha ebédnél és vacsoránál Szegedivel énekeltek. ... Az if-
jabb énekelte az altot. Szegedi atya pedig a basszust. Ugyanezt máskor is megtették, különösen 
mikor Isten igéjének szolgái Szegedinél vígabban vendégeskedtek." (Idézi és fordítja 
KATHONAGéza, 1974, 135.) 

182 „Az Eperjesi graduál az első, magyar nyelvű többszólamú tételeket is tartalmazó gyűj-
teményünk és egyetlen marad a 17. század végéig" (FERENCZI Ilona, I, 1988A, 23). 
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Π. 9. 2. Hangszerek183 

Az evangélikus egyházban a hangszerek, s azon belül az orgona mindvégig 
megmaradt az istentiszteleteken. Az orgona-kérdés általában olyan esetekben tű-
nik fel a forrásokban, amikor annak használatát valamilyen mozgalom veszélyez-
tette. Ilyen volt a szepességi kryptokálvinista kezdeményezés. Kaspar Pilcz szerint 
az orgona ótestamentumi maradvány. Georg Kreutzer, nagyőri lelkész vádja sze-
rint a kryptokálvinisták „hajlandók volnának arra is, hogy az orgonát a templom-
ban elzárják és összezúzzák".184 Az evangélikusok, akárcsak az énekeknél, az or-
gona esetében is tiltották a visszaéléseket, és előírták az orgona szent és kegyes 

185 

célú használatát. A több nemzetiségű (magyar, német és szlovák) helyeken vi-
tához vezethetett, hogy amelyik nemzetiség költségén beszerezték az orgonát, 
csak az használhatta a hangszert.186 

187 

A reformátusok és az unitáriusok betiltották a hangszereket istentiszteleten 
(É5: *4r; É l i : ((4)v; P2: f3r, g8r; P3: Qq, r; P5: R3r, Cc l r, Ee l r , Gg2v, Qq )v , Fff2r, 3r, 
Kkk2r; P10: 178; Ρ14/1: 570; P16: Q4r; T IA: 113; T3: B3v; T4: C3r; AA2v; T9: 131; 
T12: (;) lv; T13: 44; T25: 559; T26: 127; T27: 619, 694; T28: 69; T30: 24 skk; 
T33: 417-418; T35: 260; T36: 377, 649; H5: b4v; H8 : 5 74).188 Ezt a sommás és 
sarkított megállapítást azonban, az adatokat elemezve, pontosítanunk kell. Az 

183 Enyedi György meghatározása szerint: vigasságtevő muzsika szerszámok, Geleji Kato-
nánál: vigasságra indító mesterséges szerszámok. A zenetörténészekre vár a feladat, hogy össze-
gyűjtsék és értékeljék azoknak a bibliai helyeknek a korabeli fordításait, amelyekben a hangsze-
rek használatáról esik szó. Az elnevezések (tízhúrú hangicsáló lant. kornéta stb.) a kor hangsze-
res zenéjéhez is adalékul szolgálhatnak. L. még KIRÁLY Péter. 1995. 23-55. 

184 BRUCKNER Győző, 1922, 171. 
185 L. erről a Magyarországról elmenekült Georg Chladni müvének (1678) 12. fejezetét: De 

organis in templis, 281-287. 
mRMK II, 2353, D lv. 
187 Több orgona-rombolásról van adatunk, így pl. az unitárius diákok 1605-ben rombolták 

le a kolozsvári Szent Mihály templom orgonáját, igaz, hogy mint Rennerné Várhidi Klára 
megállapítja, ennek hazafias oka is volt, ugyanis az orgonát Basta állíttatta (1985. 85). 

188 Külön kérdéskör, s nem az istentiszteleti énekléshez tartozik a főleg református és uni-
tárius forrásokban olvasható tiltás: még lakodalmakban és vendégségben se legyen hangszeres 
zene. Nógrádi Mátyás véleménye általános volt: „Feddés azok ellen kik a' Musikákhoz ragasz-
kodnak mind az Templombéli szolgálatban s' mind a' lakodalmi solennitásban, abrázolo dolog 
volt ez, el-mult tehát mit kapunk az árnyékon. De a' lakodalmokat ma vendégségnek sem 
tartyák, ha a' fekete sereg tánczát nem pengetik, e ' bizony nem ékesétti; hanem inkáb 
profánáWya lakodalmunkat" (T30: 26). 
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alábbiakban megkíséreljük a református vélemények 16-17. századi változatossá-
gát bemutatni. 

A hangszert elvetők helvét példát követtek. Kálvin egyik (7 Sámuel 18. alap-
ján szóló) prédikációjában egyértelműen az orgona istentiszteleti használatának 
mellőzését javasolja: „Nevetséges és esetlen utánozása a pápának, ha azt hisszük, 
hogy nemesebbé tesszük az istentiszteletet az orgona behozatalával... Elég az egy-

189 

szerű, szívből jövő, ... anyanyelven zengő ének." 1562-ben el is tüzelték a genfi 
egyház orgonáját. Egy másik helyen Kálvin nem a hangszereket kárhoztatta, ha-
nem az azokkal való helytelen élést: „Ámbár a hárfának és más hangszereknek 
feltalálása inkább csak élvezetre és gyönyörűségre szolgál, mintsem szükséget tölt 
be, mégis egyáltalán nem kell fölöslegesnek tekinteni s még kevésbé méltányos 
dolog kárhoztatni"; „A zenét a kegyesség is alkalmazhatja a maga céljának szolgá-
latában és az emberek javára, de azzal a feltétellel, hogy távol marad tőle minden 190 

bűnös csábítás és hiábavaló élvezetvágy gondolata." A fenti kálvini nyilatkoza-
tokkal kapcsolatban eltérő értelmezések születtek. Abban mindenki egyetért, hogy 
Kálvin nem ellenezte a művészetet és a zenét. Dávid István úgy értelmezi, hogy 
Kálvin szerint „nem lehet kárhoztatni sem általában az egyházi zenét, sem a hang-
szerek kultikus használatát, ha az valóban Isten dicsőségére és a gyülekezet lelki 191 

épülésére szolgál." Oskar Söhngen viszont Zwinglihez hasonlóan Kálvint is az 
istentiszteleti orgonamuzsika elvetőjeként írja le. Kálvin az ószövetségi kultusz ré-
szének és katolikus maradványnak tekintette a hangszert, amelyet az újszövetségi 
istentiszteletben nem használtak. A házi zenélést viszont megengedte. Heidel-
bergben 1570-1657 között, Bernben 1731-ig, Zürichben a 19. század közepéig 
nem szólt az orgona. 

Hollandiában a dordrechti zsinat 1574-ben, \Kor. 14, 19-re hivatkozva vetette 
el az orgonát. De a városok beleszólhattak az orgona-használat kérdésébe, és mi-
vel egyes helyeken a polgárok és a lelkészek is az orgona istentiszteleti használata 
mellé álltak, ezért az ismétlődő zsinati határozatok sem érték el az orgonák fel-
számolását. 1632-től újra meghonosodott az istentiszteleten. Az 1638-as delfti 
zsinat döntése szerint pedig adiaphoron, hogy orgonával kísérik-e a gyülekezet 
énekét vagy sem.192 

A magyar református véleményeket nem lehet leegyszerűsítve hangszer- és 
orgonaellenesnek minősíteni. Karasszon Dezső felhívja a figyelmet arra, hogy, bár 
Kálmáncsehi Sánta Márton zwingliánus volt, zenei tekintetben külön magyar utat 

189 Idézi BOGÁR János, 1974, 236. 
™ Corpus Reformatorum, 51, 99-100. Idézi NAGY Sándor Béla, 1975. 48. 
191 DÁVID István, 1998. 8. 
192 Leiturgia, IV, 39-44. 
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képviselt: megtartotta a magyar nyelvű gregoriánt, sőt a 33. és a 47. zsoltár fordí-
tásában olyan, az eredetiben nem szereplő kifejezések fordulnak elő, amelyből ki-
derül, hogy a hangszereket és az orgonákat sem tartotta elvetendőnek: 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, / Indítsátok az orgonát nagy zengésvel"; 

' 193 

„Változlag énekeljetek az Urnák, / Dicsérjétek őtet hegedövei." 
Laskai Csókás Péter teológiai müvében önálló utat követ, és tudós módjára 

veszi sorba az érveket és az ellenérveket (T5: 432 skk). Felsorolja a hangszerek 
eredetéről vallott nézeteket és ószövetségi helyeket. A hangszeres zenében megkü-
lönbözteti a fúvós, húros és ütős hangszereket. A musica organica három fajtáját 
adja meg: fúvósokat (tuba, tibia, fistula), húrosokat (cythara) és ütősöket 
(tympana, campana). Ez a megkülönböztetés a háromféle hangból származik: az 
első animantis voce; a második organorum inflatione; a harmadik pulsu keletke-
zik. Ezután megvizsgálja, hogy mikor szabad használni a hangszereket: 

1. a hely alapján: világi összejövetelkor, esküvőn és vallásos gyülekezetek-
ben; 

2. az idő szerint: vígságos időben igen, de amikor Isten haragját érezzük -
pestiskor, éhínségkor, háborúban - nem szabad használni. 

Laskai Csókás külön felsorol minden egyes érvet és ellenérvet. Ennek során 
keresi a választ arra a kérdésre, hogy szabad-e a gyülekezetben hangszert hasz-
nálni. Kiindulópontként hangsúlyozza a református teológusoktól eltérő vélemé-
nyét: „Detur mihi uenia a uiris summis & eximijs theologis in responsione huius 
quasstionis, a quibus non parum dissentire cogor." Az érvek és ellenérvek felsoro-
lása után egyesíti a különböző véleményeket, majd adiaphoronnak minősíti a kér-
dést. A hangszer használatának feltételeként a Petrus Martyr Vermiliusnál olvas-
ható érveket ismételi meg (a Vermiliusnál lévő musicát instrumentum musicum-
ként értelmezi). Laskai Csókás a fentieket a marosvásárhelyi református kollégi-
umban tanítva elő is adta. Különvéleményének megfogalmazásában nemcsak egy 
tudós teológus nagyszerű teljesítményét kell látnunk, hanem talán azt is, hogy 
Laskai Csókás a helyi gyakorlathoz igazodott: Erdélyben, az 1580-as években az 
orgona még egyes helyeken megmaradhatott, sőt esetleg istentiszteleten is meg-
szólalt. 

Laskai Csókás nézetének korszerűségét akkor értékelhetjük igazán, ha meg-
nézzük az irénikus Samarjai János éneklésről vallott 1628-as nézeteit. Bár az üd-
vösség szempontjából szerinte sem központi és fundamentális kérdés a zene,194 

mégsem enged a református zenei elvekből: elutasítja mind a többszólamú ének-

193 KARASSZON Dezső, 1994, 10. 
194 Az irénizmusról 1. HELTAI János, 1994, 58. skk. 
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lést, mind a hangszereket. Megállapítja, hogy az egyházi rendtartásokban való 
különbözés nem választja el egymástól az egyházakat, mégis a sok evangélikus 
szokás felsorolását gúnyos kérdés formájában teszi meg: „pokolra taszittottoké 
minket, Oh Augustana Confessioval nevezetes kőrőBtyén Atyánkfiai, imez 
aprolekos, és idvősségűnkre nem szükséges dolgokért? tudnia illik, hogy az 
Kámsát reánc nem vészük? ...hogy discantra és Orgona, hegedű szo után nem 
éneklünc?" [TI2: (;)iv]· Majd a továbbiakban még kevésbé tűnik meggyőzőnek, 
hogy Samarjainak eredetileg a „magyar harmónia" elérése volt a célja. Kijelenti, 
hogy az evangélikusoknál lévő szertartásokat és szokásokat valójában csak a né-
met és szlovák egyházak tartották meg, és az ostya kivételével a magyar evangéli-
kusok a reformátusokkal egyezően gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Ez utóbbi 
megállapítás azonban, még Samarjai egyházkerületében is, erős túlzás lehetett. 
Ráadásul olyan jól tájékozott embernek, mint Samarjai, a távolabbi vidékek ma-
gyar evangélikus szokásairól is tudnia kellett. 

Melius Juhász Péter első megnyilatkozásában, mint azt Czeglédy Sándor ki-
mutatja, még nem ítélte el a hangszereket: csak az a jó ének, aki lelki és aki lelkire 
tanít, int és onszol. Mind hegedő, mind virginál, orgona mellett énekelhetni ilyen 
módon akárhol. Mint Dávid és a próféták sokféle vigasságtevő szerszámmal 
éneklettenek (P l : 155). Egy év múlva azonban már szigorodott véleménye, s ezu-
tán mint emberi szerzést, és mint katolikus visszaélést, elutasította az istentiszteleti 
orgonaszót.196 Egy helyen evangélikus ellenes kontextusban jelenik meg nála az 
orgona (P2: g8v). Istentiszteleten kívül, akárcsak Kálvin, ő is elképzelhetőnek 
tartja a zenélést: hát illik keresztyén módra örülni, vigadni, táncolni, hegedülni, 
mint a jámbor szentek, mert a tisztának minden tiszta, Tit. 1. (P3: Oooir)· 
Apocalypsis-kommentárjában, a külföldi írásmagyarázatokhoz hasonlóan, a hege-
dű allegorikus értelmezését adja.197 A hasonlatok Melius Juhász zeneszeretetét 
tanúsítják: Mint az szép hegedő szóban gyönyörködik ember, így Isten a szentek 
dicséretiben, éneklésében jámbor, szent, józan és szeretettel teljes életekben gyö-
nyörködik (P5: Yir); és mint a síp szépen szól az ember lelkével, és billegetésével 
tud sípolni, így a Szentlélek bordósípjai az tanítók, és ő hegedők csak a Szentlé-
lekkel szólhatnak szépen (P5: Oooo4V). 

195 A felsorolásban további evangélikus jellegzetességek: papi kereszt, feszületes öltözet, 
stóla, oltár, gyertya, képek, kereszthordás a halottak előtt. 

196 L. fenn a lelőhelyek felsorolásában. 
197 Krisztus az igaz lant. a hegedű; a felső húrok: az evangélium, a törvény, a szent jegyek; 

az alsó húrok: a hit, a reménység, a szeretet és a józan, ú j, szent élet; a hegedűs: a Szentlélek. 
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Időrendben itt kell megemlíteni a sokat idézett. Bethlen-korabeli, gyulafehér-
vári orgona történetét. Gyulafehérváron 1565-ben szűnt meg az orgonaszó. 
Giovanandrea Gromo tudósítása szerint a képekkel együtt „verbrennten sie mit 

198 

zwei vortrefflichen Orgeln". Dávid István, Entz Gézára hivatkozva írja: 
„Bethlen Gábor orgonaépítési szándékáról tudunk, 'aki 1628-ban orgonát rendelt 
Andreas Dressel kassai német mestertől.' A félig kész hangszert a fejedelem halá-
la után (1629) özvegye, Brandenburgi Katalin - engedve az orgonaellenes egyházi 
vezető emberek rábeszélésének - leszereltette, és a püspök és a zsinat nagy örö-199 

mére eladta a szebeni evangélikusoknak." A fentiekhez a következőket tehetjük 
hozzá. Bethlen, mint tudjuk, szerette a hangszeres zenét, és mérsékelni akarta a re-
formátus egyháziak hangszerrel kapcsolatos túlzásait. A küküllővári 1619-es zsi-
nat a következőket terjesztette Bethlen elé: „Az igaz penitenciatartás Isten előtt 
való szívbéli alázatosságot kíván. A muzsika szerszámok pedig, úgymint lant, he-
gedű, virgina, síp, dob, cimbalom, szerelemének, dudolás és a többi, táncolás, far-
sangolás, álorcásság nem alázatosságnak, hanem testi bátorságra való vetemedés-
nek ... jegye ... Jaj azoknak, kiknek lakodalmokban dob, trombita, hegedű, síp, 
lant vagyon. Megkívántatik felette igen, hogy ezek bizonyos ideig nehéz büntetés 
alatt letétessenek ország szerént." A fejedelmi válasz egyértelműen elutasította a 
kérést: „Dob, trombita nélkül mi nem járhatunk, de szertelen énekmondást nem 
hallatt eddig a mi asztalunknál senki, s ezután sem lészen. Csak légyen az szívbéli 
töredelmes penitenciatartás, nem sokat árt a muzsika" (H14: 504). Bethlen 1626. 
karácsonyát Lőcsén töltötte, s ekkor, a Jakab templomban magyar istentiszteletet 
tartottak. Ez volt Lőcsén az első magyar nyelvű istentisztelet. Bethlennek ezen az 
istentiszteleten tetszett meg a templom szószéke és orgonája. Azonban a nehéz kö-
rülmények miatt csak két év múlva, 1628. június 14-én foghatott terve végrehajtá-
sához, az orgona és szószék megrendeléséhez.200 A közeli utókor ezt a gesztus 
már máshogyan értelmezte, és vallási kérdéssé formálta. Kemény János önéletírá-
sában, az 1625-26-os évnél megjegyzi, hogy a fejedelem második feleségül elő-
ször 11. Ferdinánd kisebbik lányát akarta elvenni. „Szimulált is szegény fejedelem 
az religio dolgában, hogy azzal is kedvességet és hitelt szerezhetne; ekkor 
csináltatá az fejérvári öreg templumban az új prédikáló széket, és akarja vala az 

198 Idézi ENTZ Géza, 1958, 210. 
' " D Á V I D István, 1998. 9. Korábbi cikkében Dávid (1993/1994. 474) a gyulafehérvári or-

gona felújításáról ír, ill. arról, hogy Brandenburgi Katalin a szebeni szászoknak ajándékozta az 
orgonát. 

200 SZILÁGYI Sándor, 1887, 16-17. 
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orgonát is, de elmúlván az házasság, el nem készülének azok is. Religióra nézve 
nem adák néki, noha más tisztességes színt csináltanak az dolognak."201 

Az orgonakérdés azonban továbbra is foglalkoztatta a református teológuso-
kat. Geleji Katona István erdélyi püspök az Öreg Graduál (RMNy 1643) kiadásá-
hoz írt előszavában részletesen tárgyalja azt ( É l i : ((4) r skk.). Ennek két oka lehet: 
az egyik, hogy Geleji Katona enciklopédikus igénnyel tárgyalja a zenével kapcso-

90? 
latos álláspontokat, a másik (amint erre először Szabó Gyula mutatott rá)," " hogy 
talán nem mindenhol hallgatott el Erdélyben az orgona, ha Geleji Katona akkora 
hévvel támadta még 1636-ban is. Mindkét ok igaz lehet, hiszen az előszóban a 
hangszerek eredetétől és bibliai példáktól kezdve minden megszokott érv felsora-
kozik. A 16. századi református művekhez hasonlóan Geleji Katona az érveléshez 
Polydorus Vergilius De rerum inventoribus libri octo c. művét, Kálvint, illetve az 003 
ő nyomán járó szerzőket használta fel." Geleji Katona, akárcsak sok más kül-
földi református szerző, a „levitái árnyékozó tisztelethez" sorolja a hangszereket, 
melyekről nincs szó az Újszövetségben. Radikális következtetése szerint: ki kell 
hányni őket, ahol vannak. (A fejedelmi udvar gyakorlatát ismerve azonban meg-
engedi, hogy a palotákban és mértékletes vendégségben legyen hangszeres zene.) 
De láthatólag a befogadói magatartás meggátolta a teljes végrehajtást: „Azok 
talám még-is menthetőbbek az kik a ' régieket meg tartyák, hogy az meg avult rosz 
szokáson kapdoso együgyű kósséget le hányattatásokkal fel ne zajditsák, de az kik 
ujjakot tsináltatnak, egy általlyában menthetetlenek..." Eszerint az orgonaszó nem 
mindenhol szűnt meg, vagyis a folytonosság nem szakadt meg, ezért is nyerhetett 
viszonylag könnyen újra tért a 18. század folyamán. (Először a nagyenyedi kollé-
giumban jelent meg az orgona a 17. század végén, de akkor még csak tanítási 
céllal: „pro cantu exactione".204 ) Szathmárnémethi Mihály szintén a 
„ceremóniákhoz" tartozónak, ószövetségi maradványnak ítéli a hangszer-
használatot (T36: 377). Két bibliai érvvel erősíti meg állítását: ma lélekben és 

201 KEMÉNY János. 1986, 47, 298. 
202 SZABÓ Gyula. 1944. 54-56; 1. még CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1959, 247; SZT. X, 

21: „orgona nagy és jó vala benne [ti. a marosvásárhelyi templomban] ... hogy annak nincsen 
mássá Erdélyben egyik kolcsos városban is." 

: 03Alsted 1620-as Theologia polemica c. művében szintén a kálvini érvek ismétlödnek 
(SCHULTZ, Ingo, 1967, 68-76). Geleji Katona az Institutio alapján, ugyanakkor mégis önálló-
an fejtette ki nézeteit. 

204 P. SZATHMÁRY Károly, 1868, 120. 
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905 
igazságban akar Isten tiszteltetni;" Szent Pál az énekléshez „nem számlálja a 
muzsikát".206 

A puritánok orgona-fel fogását Csomasz Tóth Kálmán mérsékeltnek minősíti: 
a puritanizmus „ha talán nem is folytatta az orgonával szembeni türelmetlen és 

907 
ellenséges magatartást, a hangszer felkarolását sem szorgalmazta."" A nyilatko-
zatokat olvasva azonban nem tűnnek ilyen békésnek a puritán orgonanézetek. 
Szinte mindig, amikor az éneklésről szót ejtenek, megemlítik az orgonát is. Akár-908 
csak a korábbi református szerzők, ők is Vitalianus pápában" látják az orgona 
első alkalmazóját. Czeglédi István (T25: 559) a régi érveket ismétli: értelem nél-
küli zengés, ótestamentumi szokás, nincs az Ujtestamentumban, katolikus visszaé-
lés (T28: 69). Új elemként bővül a hivatkozott külföldi szerzők köre. Pósaházi Já-909 
nos (T27: 694) Gijsbert Voet" orgonáról szóló disputációjára utal: akárcsak a 
hangos éneklés, az orgona is elnyomja a szavak értelmét. Az Arthur Hildersam 9 ι ο 
müvét" fordító Nógrádi Mátyásnál, ugyancsak új elemként, megjelenik az a kér-
dés: ha ceremóniás dolog az orgona, akkor a katolikusok és evangélikusok mellett 
a református hollandok („belgák") miért használják az istentiszteletükön. A kato-
likusokat ő is elintézi Vitalianus pápával. Az evangélikusoknak azon gyakori ér-
vét, hogy orgonával a népet kegyességre lehet indítani, mint pápista és zsidózó 
szokást értelmezi, amely helyett Isten lelke kell, hogy tanítson. A hollandoknál 
azonban (akiknél a legtöbb puritán szerzőnk megfordult) a Csomasz Tóthnál em-
legetett engedékenységet látjuk: a hollandok csak elszenvedik az orgonát, de nem 
helyeslik; adiaphoronnak tartják, sőt, ahol nincs még orgona, ott tiltják az építését. 
A vélemények hátterében az állhat, hogy Hollandiában az 1640-es években újra 
élénk vita bontakozott ki az orgona istentiszteleti szerepéről,211 illetve, hogy 
használták istentiszteleten az orgonát. Bándi P. Sámuel 1690-es (T38: 3, 82) vé-
leményét - „az igaz Réformáta vallásnak fundamentomos igasságinak kára nél-

2<)' .János evangéliuma 4: 24. 
206 Pál levele a kolosséiakhoz 3:16. 
207 CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1959, 247. 
208 657-672 között pápa. 
209 VOET, Gijsbert (1589-1676, utrechti egyetemi tanár, a református orthodoxia vezető-

je): Gymnasium Ultrajectinum, seu Disputationes Theologicce, cap. 40. 
210 CLII lectures upon Psalm LI. 
2 1 1A vélemények összefoglalva megjelentek 1641-ben Leydenben (Responsa 

prudentum...). Constantijn Huygens (1596-1687, holland diplomata és zeneszerző) műve az or-
gona használata mellett érvel, míg Johan Janszoon Calckman (a hágai gyülekezet tagja) az or-
gona ellen foglal állást (HUYGENS, Constantijn, 1964). 
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kül" egyes nemzetek használnak orgonát - akkor fogalmazta, amikor éppen Hol-
landiában, a franekeri akadémián tanult. 

A William Arnes nyomán járó egyik legnagyobb puritán teológus. 
Martonfalvi Tóth György kétféleképpen közelíti meg a kérdést. Az első esetben 
Arnes érvét felhasználva veti el az orgonát: 1. Kor. 14 szerint a könyörgést érte-
lemmel, tehát úgy, hogy mások is értsék, kell végezni. Arnes szerint: „Hinc fracta 
illa Musica, quae intelligentiam excludit, abesse debet a sacris exercitiis pietatis, 

1 j "> ' 
saltem qu£e cum aliis habemus.""" - Martonfalvi Tóthnál: Elhetünk-é hát a má-
sokkal való könyörgésben muzsikával, orgonával, hegedűvel, dobbal, síppal, ko-
bozzal, sat. Nem, mert ezt érti ugyan a muzsikáló, de nem mások (T35: 260-261) . 
A 'fracta musica' kifejezést tehát itt Martonfalvi Tóth a hangszeres zenére érti. A 
második esetben Martonfalvi Tóth hosszabban magyarázza Amest, és más szerző-
ket is felhasznál. Kiindulópontként a fenti vélemény szerepel, majd Alsted - 1 3 

nyomán a musica instrumentális kétféle osztályozása: simplex, qua: pure canit és 
fracta seu composita, ornata. Ugyanakkor nem adja meg Alsted definícióit. Úgy 
tűnik, hogy ezeket Martonfalvi Tóth csak szóbeli előadásaiban részletezte, és 
közismertnek vette a simplex és composita, ornata közötti különbségek ismere-
tét."14 A musica simplex Martonfalvi Tóthnál az egyszólamú éneket jelenti, s mi-
vel ezt mindenki érti, ezért lehet az istentiszteleten gyakorolni. A musica fracta 
seu ornata pl. a hangszerkísérettel vagy anélkül előadott motettákat jelentheti, s 
mivel ezeket nem mindenki érti, nem lehet istentiszteleten, csak azon kívül éne-9 ] 5 
kelni. Ezután Martonfalvi Tóth, Arnoldus müve alapján" az evangélikus ellenve-
tést ismerteti, amely szerint lehet a musica fracta seu artificialis, ornatáva\ élni. 
Ezt azonban a szokott érvvel, egyértelműen a hangszerekre vonatkoztatva. 
Martonfalvi Tóth elutasítja: az ószövetségi kultuszhoz tartozik, és már érvényét 
vesztette. (Elhagyja azt az Arnoldus-megjegyzést, mely szerint lehet a gyülekezet 
énekét orgonával kísérni az istentiszteleten!) 

A fent ismertetett nézeteken kívül a következő, hangszerekkel kapcsolatos 
adatokat találjuk forrásainkban: 

- A hangszerek fajtáiról - T5: 436; Ν12: 257; Ν19: 204-205. 
- Bibliai helyek a hangszeres zenéről: lMóz. 4, 21; 2Móz. 15, 20; Bír. 1 1, 34; 

ISám. 16, 23; 2Sám. 6, 15; 2Kir. 3, 15; a Zsoltárkönyv ben több helyen; Mt. 9, 23 
- T 5 : 438 skk. 

2 I 2AMES, William, 1641, 265. 
213 ALSTED, Johann Heinrich, 1630, 1203 skk. 
214 Az egész Alsted-rendszert hosszadalmas lenne ismertetni, s zenei kompetencia hiányá-

ban sem vállalkozhatom rá. 
215 ARNOLDUS, Nicolaus, 1680, 354-355. 
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- Nem vétek sem a hegedülés, sem a lantolás, de vétek az ezekkel való mér-
téktelen élés - P13: 822. 

- Hegedűszó és vigasságtevő szerszámok használata tilos akkor, ha nem az 
Úr tiszteletére, a Szentlélek által szól - Pl7: Yy4V-

- A hangszerek magyar nevei - Ν19: 204-205. 

II. 10. A források egyéb egyháztörténeti adatai216 

- Az 1560/156t-es énekeskönyvet ( R M N y 160) Huszár Gál Melius Juhász 
Péternek ajánlotta21 ' - É2: A2r. 

- A kisszebeni zsinat kéri a tanácsot és a polgárokat, hogy a Lengyelország-
ból jövő anabaptisták és antitrinitáriusok könyveit és énekeit kerüljék, tartsák tá-
vol maguktól - H4: 15. 

- Azok kárhoztatása, akik vagy el akarják törölni a templomi éneklést vagy 
nem akarnak énekelni az istentiszteleten- É5: *4r; P3: Zzz3r; P10: 175; TIA: 112-
113; T2: B2v-3r; H5: Q3r; H6: 546; H7: 475; H9: D, r . Bár mind az ókeresztény kor-
ban, mind később voltak, akik az éneklést tiltották, az unitárius egyház megtartja 
az éneklést - E9A: A2r-v· 

- Tiltakozás azon vélemény ellen, hogy a debreceniek elutasítanak mindenfé-
f 18 

le éneklést - T2: B2r skk." Hogy mennyire lehetett általános a zwingliánus 
templomi énekellenes nézetnek a reformátusokra való vonatkoztatása, mutatja 
Georg Kreutzer nagyőri lelkész 1586-os munkája. Ο ugyanis 5 jelt sorol fel, ami 
alapján felismerhető, hogy valaki sakramentarius-e, s ebből az ötödik ismérv, 
hogy vajon helyesli-e az orgonák összezúzást és „Christliche Gesenge vom Η. 
Sacrament corrigieren vnd verbösern wolt sagen verbessern oder aber zu singen 
gar auslassen vnd verbieten. 

- A Zwingli által megreformált szertartás helyeslő ismertetése, melyben a 
„különb-különb éneklésben való ceremóniák" eltörlése is szerepel - T3: E3r. 

- A szertartások megtisztítását az antitrinitáriusok az istentiszteleti énekek és 
hangszerek elvetésével kezdték - T4: AA2v (I. e fejezet végén részletesebben). 

216 Vegyesen, időrendben. 
217 Értelmezését 1. BOTTÁ István, 1991, 210 skk. 
2 I 8CZEGLÉDY Sándor (1991. 47) Melius Juhásznak a gyülekezeti éneklés védelmében 

írott érvelését részletesen elemezte. 
2 , 9 Idézi BRUCKNER Győző, 1922, 131. 
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- Az antitrinitáriusok elítélése, akik a psalmusokból és énekekből az Atya, Fiú 
és Szentlélek nevét kitörölték, és megváltoztatták a protestáns énekek szövegét -
T5: 424; T10: 9 -10 . 

- Antitrinitárius vitairat állítása: a reformátusok Krisztus imádásának egyik 
bizonyítékául a Kyrie éneklését hozzák fel - unitárius válasz erre: a Kyrie éneklé-
se katolikus örökség, amit nem kell követni, ahogyan nem éneklik a Máriáról és a 
keresztfáról szóló szekvenciákat sem - T8A: 552. 

- Az énekeknek nagy szerepe volt a protestantizmus, tehát az evangélium igaz 
tudományának elterjesztésében - É5: *3v; E7: ()3V; H6: 546. 

- A magyaroknál a reformáció az elsők között jelent meg, megelőzve a 
„közelebb való egyházakat" - E7: ()3V. 

- A reformáció egyik fontos vívmánya az anyanyelvű istentisztelet; a 
missaléból és breviáriumból már a kezdetekben magyarra fordították az énekeket, 
himnuszokat, antifonákat, responzóriumokat220 - É7: ( )3V [Újfalvi túlzó megál-
lapítása szerint a reformáció előtt magyar nyelven nem írtak és énekeltek isteni di-
cséreteket]; Él 1: ((4)v; T15: ASr, A,2r . 

- A zenészek fizetsége akkora legyen, hogy a lelkészeknek is megfelelő bér 
jusson - É7: ()4V; T5: 455. 

- A zsinatnak és a superintendensnek tekintélyével és intésével kellene az 
énekeskönyveket kiadni; törekvés arra, hogy a gyülekezeti és temetési énekes-
könyvek, valamint a graduálok lezárt, tovább nem bővülő gyűjteményét létrehoz-
zák - É7: ( )3Γ, (>4r; É8: A2v; Él 1: ((4)v. Szerzőink ez esetben olyan kötelező vég-
zést hiányolnak, mint amilyen pl. az 1619-es református dordrechti zsinat, amely 
kimondja: az istentiszteleten egyedül a 150 zsoltárt, a Tízparancsolatot, a Mia-
tyánkot, a Credót, Mária és Zakariás, valamint Simeon énekét lehet énekelni.221 

Ez a szemlélet messze áll Lutherétől, aki csak azért neheztelt, mert énekeit hibá-
san nyomtatták ki, illetve a neve által hitelesített énekeket és énekeskönyveket az 
ő tudta nélkül adták ki és terjesztették. A keresztény szabadságot alkalmazta az 
énekeskönyv-szerkesztésre vonatkozó véleményében: „Kan doch ein yeglicher 
wol silbs ein eigen büchlin vol lieder zusamen bringen und das unser für sich 
allein lassen ungemehret bleiben ... Denn wir woltenn ia auch gerne müntze ynn 
yhrer wirde behalten, niemandt unuorgünnet für sich eine bessere zu 
machen.. ." ~ Később azonban az evangélikus zsinatok is szigorúbban ítélték meg 

220 L. erről FERENCZI Ilona, 1992. 
221 Leiturgia, IV, 54. 

LUTHER, Martin, 1923, 476. A temetési énekeskönyv előszavában Luther hasonló 
szellemben ír a dallamokról: „Doch ist nicht dis unser meinung, das diese Noten so eben müsten 
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a kérdést. Nálunk azonban a kialakulóban lévő egyházkerületekben, a nehéz 
nyomdai viszonyok között és a három részre szakadt országban nem lehetett volna 
keresztülvinni és kötelezővé tennie egy-egy énekeskönyvet. 

- A megszokás, tradíció nagy szerepe: a bevett énekanyag megváltoztatása 
nehéz, és okot adhat a rágalmazásra - E7: ()3r; E8: Ajr-

- Temetéskor a harangozást, alamizsnaosztást, tort, éneklést, prédikálást 
megtartották - É8: A2r· 

- A lelkészek és kántorok (iskolamesterek) javadalmazásában a keresztelé-
sért, esketésért, illetve a temetésért kapott pénz nagy szerepet játszott - E8: A2V. 

- Szenei Molnár nem kanonizációs törekvéssel fordította le a zsoltárokat, és 
nem akarta a megszokott énekeket a hívektől elvenni - É9: ):(nr-

- Szenei Molnár Albert az idegen (istenfélő) nemzetek fejedelmeinek ajánlot-
ta zsoltárfordításait (ők a magyarok jóakarói és támogatói, akiknek a főiskoláin 
tanulhattak a magyar ifjak) - E9: ):(iov· 

- Az egyházi rendtartásokban (így az éneklésekben) való különbségek nem 
különböztetik meg az egyes keresztény vallásokat, vagyis az adiaphoronok közé 
tartoznak - TI2: (;)iv. 

- Amely gyülekezetnek nincsen módja az éneklésre vagy nem énekel (mint pl. 
a zürichi egyház), azt nem kell kárhoztatni, hiszen régen is a napnyugati egyházak 
később kezdtek énekelni, mint a napkeletiek"" - E l l : ((2)v; TI 1: 931; T I 2 : 176; 
T13: 44-45. Az evangélikusoknál ilyen nyilatkozat nem fordulhatott elő, sőt, 
Johann Zwick egész előszót szentelt ennek a kérdésnek, s prédikációszerü felépí-
tésben felsorolta az énekellenes érveket, majd cáfolta azokat.221 A magyar refor-
mátus szerzők itt a zürichi gyakorlatot vették védelmükbe, bár gyakorlat és elmé-
let között azért ott is volt különbség. Bullinger kijelentette: „Sed & liberum 

995 

omnino est canere uel non canere, prout ecclesiarum ratio & decus f lagitari t ."" 
Megander szintén nem pártolta az éneklést, de elképzelhetőnek tartotta bevezeté-
sét: „Si quis igitur generalem psallendi ritum in ecclesias nostras introducere uelit, 
cantores solario conducendi erunt."226 

- „Boldog Luther Márton énekei és zsoltárai megtartassanak" - H22: 118. 
- Az unitárius egyház „az idő mostohasága miatt" [az 1638-i dési országgyű-

lés után] nem nyomtathatott gyülekezeti énekeskönyvet (csak temetésit) - E14: 

in allen Kirchen gesungen werden. Ein igliche Kirche halte jre Noten nach jrem Buch und 
Brauch" (1923, 480). 

523 L. a //. Helvét Hitvallásban (23. fejezet). 
224 WB, 555-558. 
225 BULLINGER, Heinrich. 1533 után, 441. 
226 MEGANDER. Kaspar, 1534, 192. 
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)(3r. Nemcsak a cenzúra és a nyomda hiánya, hanem a Complanatio Desiana vég-
zése - „Az Úr Jézus Krisztusnak az Atyaistentől adatott istenségét vallani, igaz 
Istennek hirdetni kell és imádni, és segítségül híni, segítséget tőle kérni, ez ellen 
pedig senki, se titkon, se nyilván ne tanítson, se ne szóljon, sőt az szerint tanítson, 

277 
prédikáljon és énekeljen.. ."" - is hátráltathatta egy új énekeskönyv megjelente-
tését. Az énekeskönyv-hiányt kéziratos másolatokkal pótolták. 

- Veresegyházi Tamás (1686-1716 között debreceni lelkész, majd 
superintendens) hibajegyzéket készített az akkor használatos gyülekezeti énekes-
könyvhöz - N21: 9. 

- Tótfalusi Kis Miklós, aki helyesen énekelte a genfi zsoltárokat, felajánlotta, 
hogy megtanítja a kolozsváriaknak, de Szathmárnémethi Sámuel ezt a szolgálatát 
is elutasította - N19A: 73. 

* 

Az unitárius éneklés kezdetei körül több megválaszolandó kérdés is felmerül. 
Ezek egyike az, hogy kikre vonatkozott Melius Juhász 1567-es elítélő megnevezé-
se: kik a „Varga Antodus nusopsaltes, az ének és dicséret gyűlölő ellenségek" 
(H6: 546). Révész Imre" szerint ugyan a „Varga" szó az unitárius Dávid Ferenc-
re vonatkozott a korban, de Dávid gyülekezeti ének-ellenes állásfoglalását nem 
ismerjük, sőt ő maga is írt egyházi éneket. (Ez utóbbiról azóta kiderült, hogy téves 
attribució, mert Huszár Gál szerezte az Adjunk hálát [RPHA 62] kezdetű éneket.) 
Révész inkább nem-reformátori, tehát spiritualista eredetűnek tartja az énekellenes 

299 
korabeli magyar véleményeket." Az unitárius szakirodalom sokszor idézett helye 
Uzoni Fosztó egyháztörténetének az unitárius egyházi éneklés kezdeteire vonat-
kozó részlete: „A sakramentumok reformálását a misén kezdették, a kürtök és or-
gona használatát kizárták; előbb magyarra fordították az Isteni Dicséreteket a Lu-
thertől behozott s általuk is sokáig használt német énekeskönyvből..."230 A forrás 
szerint ez a megállapítás az 1567-es De falsa et vera unius Dei... cognitione... c. 
műben található. Már Borbély István tévedésnek minősítette ezt az adatot: „Erre 
az idézetre - azt hiszem - tévesen hivatkozott Uzoni Fosztó. Én legalább a neve-

227 Idézi TÓTH György. 1922. 49. KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István. II, 
2002, 1 130-1131. 

228 RÉVÉSZ Imre. 1936, 33. 
229 Czeglédy Sándor elfogadja, s újabb érvekkel támogatja Révész véleményét (1967, 3 6 3 -

364: 1991,47). 
230 JAKAB Elek, 1879, 217. KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István. I, 2002, 

679. 
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zett könyvben sehol sem találok ilyen sorokat."" Meg kell tehát néznünk, mi is 
szerepel valójában a fent hivatkozott 1567-es unitárius műben. Borbélynak igaza 
van, hogy az Uzoni Fosztó által írtak nincsenek benne. A mű először sorra veszi a 
reformátorok munkáját, amelyet az igaz egyház helyreállítása terén végeztek, és 
azt az utat, amely során az egyház fokozatosan közelített a teljes igazsághoz. He-
lyeslőleg hozza fel Zwinglit"32 és követőit, akik a Luther által elkezdett reformá-
ciót folytatták, és „Ecclesiam ab idolis, altaribus. ornatibus variis, organis, 
cantuq(ue) & aliis superstitionibus repurgauit, Luthero etiam reclamante, & acriter 
contendente" (T4: AAjr). Mi a helyzet a magyar unitáriusokkal? Először a szertar-
tásrendet tisztították meg, hogy utána a lényeges teológiai kérdések tisztázását el-
végezhessék: „In repurgatione siquidem Missae a cantu primum incepimus, quem 
cum omnibus illis tubis & organis proscripsimus..." (T4: AA2V)· A cantus szó eb-
ben az esetben szertartási és gyülekezeti énekre is vonatkozhat. (Mint tudjuk, az 
unitárius egyház mindkettőt használta, és a 17. században graduál-énekes-
könyveket adott ki.) Bármelyikre is vonatkoztak a fenti szavak. Melius Juhász 
énekellenes „Varga"-ként mégis Dávid Ferencre és az antitrinitáriusokra utalha-
tott. A fenti nyilatkozat alapján ugyanis úgy tűnik, hogy a magyar antitrinitáriusok 
történetének kezdetén volt egy igen rövid időszak, amikor az éneklés terén 
zwingliánus nézeteket vallottak, vagyis tiltották az istentiszteleti éneklést. Ha 
megnézzük Dávid Ferenc 1567-es Rövid magyarázatát, melynek erre vonatkozó 
része a De falsa et vera... rövidített változata,233 ott csak a Zwingii-hivatkozás 
szerepel, de a kontextus ott is az énekelvetés helyeslését igazolja: „Annac vtanna 
az Isten Zuingliust es egyebeket tamazta fel, kic altal az Antichristusnac mélieb 
ßerzesit ronta el, vgy mint ä miset, ä fa kepeket, oltarokat, kűlómb kűlómb 
eneklesben valo ceremoniakat, ä kenierben valo Christust minde(n) ekessegeuel, 
es az Vrnac vaczoraiat, melliet Luther, miért hogy meg nem ismert, meg sem 
akarta tißtitani immár, azért mostan ßinte ä fundame(n)tomra iutott ä dolog..." 
(T3: E3r). A megtisztított szertartásban tehát nem szerepel ének. A gyakorlatban 
ezt az elvet, valószínűleg a lelkészek és a hívek ellenállása miatt, nem lehetett 
megvalósítani Erdélyben. Enyedi György unitárius püspök a 16. század végén 
egyértelműen az éneklés mellett foglalt állást: valakik az templomokban és egyéb 
közönséges gyülekezetben való tisztességes és józan énekléseket kárhoztatnak. 

231 BORBÉLY István, 1913, 178. 
: ' 2 A korabeli magyar müvekben Zwingli mindig úgy szerepel, mint aki elutasít mindenféle 

istentiszteleti éneklést. Az újabb kutatások szerint azonban Zwingli viszonya az istentiszteleti 
énekléshez nem volt ennyire egyértelműen negatív (1. JENNY. Markus, 1983, 175). 

233 A De falsa et vera 1567-es keletkezési idejéről és a Rövid magyarázathoz való viszo-
nyáról 1. BALÁZS Mihály, 1988. 24 skk. 
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nem jól cselekesznek (P10: 175). Félszázaddal később egy másik unitárius püspök 
(egyben a német gyülekezet lelkésze) énekeskönyv-előszavában hangsúlyozza, 
hogy bár néhányan az egyháztörténetben ószövetségi gyakorlatnak tartják az 
éneklést és elvetik azt: „In unseren Gemeinten aber ist der Gesang bey dem 
Hjeiligen] Gottesdienst stets unterhalten worden" (É9A: Ajr). 

II. 11. Kiadástörténeti és nyomdászati adatok234 

A nyomtatott énekeskönyvek és graduálok átfogó könyvtörténeti vizsgálatán 
kívül elsősorban az előszavak, levéltári anyagok adnak kiadástörténeti adatokat: 

- Heltai Gáspár verses Zsoltárkönyv nyomtatását tervezte, de 1574-ben [főleg 
Báthory István cenzúrarendelete miatt] tervét nem valósíthatta meg - N3A: A|V. 

- Egy-egy új énekeskönyv kiadásának egyik lehetséges oka: a kevés példány-
számban kiadott korábbi énekeskönyv elfogyott - É4: [ ]4ν. 

- Háromrészes gyülekezeti- és magánénekeskönyv kiadása - É4. 
- A mecénás szerepe a könyvkiadásban; buzdítás a mecenatúrára - É4: [ ]4v; 

E5 (Csáktornyai János könyvnyomtató ajánlása); E9: ):(iov-
- Híradás 16. századi unitárius énekes- és imádságoskönyv nyomtatásáról -

Ρ10: 177 (vö. RMNy 746, nem maradt fenn belőle példány). 
- Unitárius „éneklő könyv", „magyar psalterium", „graduál" kéziratos máso-

lásáról szóló hí radások-N3/1: 1. kötet, 50; 11. kötet, 73; N3/11: 477. 
- Az ún. debreceni énekeskönyvek sorozatáról - É7: ()3r. 
- A könyvnyomtatókról, akik egyben énekeskönyvszerkesztők is — É7: ()4V. 
- Az első magyar énekeskönyv-bibliográfia - É7: ( ) ( )2r. 
- A Szenei Molnár-féle zsoltárok fordítási idejéről és kinyomtatásának elkez-

déséről235 - N 4 A : 151-153; N6: 42 skk. 
- A Szenei Molnár-féle zsoltárok kottáit nagyobbra („öregb literákra", 

„nagyobb characterekre") kellene szedni, hogy könnyebben olvashassák a hívek -
N6: 297, 318. 

- Szenei Kertész Ábrahám könyvkiadó és nyomdász életére vonatkozó ada-
tok236 - É l 2. 

2,4 Vegyesen, időrendben. 
235 L. az RMNy Zso/tórtónyv-kiadásokkal kapcsolatos tételeit. 
236 L. V. ECSEDY Judit elemzését (1992). 
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- Lorenz Brewer könyvkiadó és nyomdász mint énekeskönyvszerkesztö [?]: a 
nagyobb énekeskönyvből válogatott ki énekeket, és új énekekkel bővítette azt. s 
olyan formátumban (12°) jelentette meg az énekeskönyvet, hogy annak használata 
mind otthon, mind a házon kívül jártukban a hívőknek nem okozhatott nehézsé-
get237 — É10: (5) r. 

- 1631-ben a kövesdi evangélikus egyháznak volt egy „tót" és egy szakado-
zott kötésű Huszár Gál-féle graduálja {RMNy 353)238 - N8: 40. 

- A legkorábbi, 1633-as nyomdászszerződés szerint Fodorik Menyhért debre-
ceni nyomdász és könyvkötő „az Varas könyueit, kivalkeppen az Templomba való 
enekes Gradualekat, újonnan, az mikor kivantatik, az Varas Protocolumaval 
egietemben, be keötni es heliere allatni tartozzék" - N9: 336. 

- Az Öreg Graduál (RMNy 1643) kinyomtatása 4 évig tartott - É l i : ((2)v. 
- Az Öreg GraduálX 200 példányban nyomtatták, s I. Rákóczi György ajánlá-

sával, eredeti aláírásával, jelmondatával ingyen juttatták el a nagyobb gyülekeze-939 ' 
teknek; 1. Rákóczi György mecénás-szerepéről" - E l l : ((2)v; (((l)VSkk· 

- Az Öreg Graduál kottás énekeit kétszer nyomtatták: először üres vonalak-
kal nyomtatták le az énekeket, arra a kántor berajzolta a kottafejeket, ezt elküldték 
a metszőhöz, aki kimetszette azokat, végül újra kinyomtatták az egészet — É l i : 
(((2)r. 

- Az Öreg Graduál leveleinek számozása a kötetben kétszer kezdődik el, 
mert a kottametszés lassan haladt, s így párhuzamosan, ugyanabban az időben a 
kotta nélküli prózai zsoltárfordításokat is elkezdték nyomtatni - É l i : (((3)r. 

- Híradás a nyomtatott Csepregi graduálxó\ és egy evangélikus kéziratos 
graduál készítésének módjár ό Γ υ - NI 1: 11 1-112. 

- Panasz, hogy nincs a gyülekezet minden tagjának énekeskönyve - É13:*2V; 
T16 :242 . 

A kiadási és nyomdászati adatok szorosan kapcsolódnak az I. 2. fejezetben 
tárgyalt protestáns énekeskönyv-típusokhoz. Ez utóbbiak egyik fajtája, a gyüleke-
zeti énekeskönyv az énekek befogadásában fontos szerepet játszott. 

237 A Brewer-nyomdáról 1. PAVERCSIK Ilona, 1982. 
238 Az I. 2. fejezetben jelzett énekeskönyv-történethez tartozik az énekeskönyv-példányok 

utóéletének a kérdése is. 
239 Az Öreg Graduál példányairól, és Tolnai Istvánnak a graduálok szétosztásában játszott 

szerepéről szóló levéltári adatokat 1. MONOK. István. 1996, 189-191. 
2 4 CKránicz Lőrinc evangélikus lelkész ( t 1688) hagyatékában megvolt a Graduale 

Csepregiense, I. PAYR Sándor, 1937, 133. 

96 



III. AZ 1700-IG MEGJELENT MAGYAR NYELVŰ 
GYÜLEKEZETI ÉNEKESKÖNYVEK TÖRTÉNETE 

A gyülekezeti énekeskönyvben Csomasz Tóth Kálmán megállapítása szerint 
„az énekek csoportosítása nem a liturgikus szertartási elemek sorrendjéhez, hanem 
a keresztyén üdvtörténet, az ünnepkörök, különleges istentiszteleti alkalmak köve-
telményeihez igazodik."1 Nagy számú gyülekezeti ének a gyülekezeti énekes-
könyveken kívül az ún. vegyes típusú kiadványokban jelent meg (pl. graduál-
énekeskönyvben, magánénekeskönyvben stb.). Az alábbi énekeskönyv-történet 
középpontjában az önálló gyülekezeti énekeskönyv-kiadások, valamint az olyan 
kiadói kolligátumok állnak, amelyekben külön gyülekezeti énekeskönyv-rész is 
található. Ugyancsak ide tartoznak a halotti énekeskönyvek. A halotti énekek ele-
inte a gyülekezeti énekeskönyv egyik részét képezték," majd egy idő után az éne-
keskönyvek végére kerültek, végül pedig önálló kiadványként is megjelentek. Bi-
zonyítékul a halotti és gyülekezeti énekeskönyv szoros kapcsolatára említhetjük az 
1616-os énekeskönyv következő megjegyzését ( R M N y 1107/2, 2Ír) : „INTÉS. Mi-
vel hogy ez halót Énekek ez előtt való Énekes könyvel eggyűtt jarnak; Ennek 
okaert az mellyek abból ide-is neztenek volna, itt azokat róvidsegnek okaert el 
hadtuk..." 

A gyülekezeti énekeskönyv történetén belül külön alfejezetet kívánna a 
Szenei Molnár Albert-féle Zsoltárkönyv-kiadások felsorolása és vizsgálata. Ezek a 
kiadások azonban a 16. századi magyar gyülekezeti énekeskönyvektől eltérő 
altípust képviselnek, és csak a 17. század első évtizedétől jelentek meg, így indo-
kolt kiadástörténetük külön tárgyalása. Ugyanakkor a gyülekezeti énekeskönyv-
történet megrajzolásakor több okból sem lehet figyelmen kívül hagyni őket. Min-
den olyan esetben utalni kell rájuk, amikor kiadói kolligátumként csatlakoznak 
egy-egy gyűjteményhez. Elképzelhető, hogy a református nyomdákból kikerülő 
énekeskönyvek énekanyagának viszonylag csekély mértékű 17. századi bővítése 

'CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1950, 143-144. 
2 Az evangélikus temetési igehirdetést a templomban vagy a temetői kápolnában tartották, 

ahol énekeltek is. A reformátusoknál kezdetben ez elmaradt, de később a két protestáns egyház 
temetési szertartása csaknem azonossá vált, vö. BOTTÁ István, 1991, 41 1 —413. 
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összefügg azzal, hogy a Szenei Molnár-féle zsoltárok fokozatosan elterjedtek, s 
átvették egyes hagyományos énekek helyét az istentiszteleten. Minden puritán tö-
rekvés ellenére a Zsoltárkönyv mégsem tudta kiszorítani a megszokott gyülekezeti 
énekeskönyveket, melyeknek kiadása folyamatos volt még a 18. században is. Egy 
17. századi müveket tartalmazó kolligátum3 jól példázza a kor protestáns emberé-
nek könyvigényét: Zsoltárkönyv, Újszövetség-fordítás, gyülekezeti énekeskönyv 
imádságokkal és kátéval, „könyörgéses könyvecske", otthoni használatra szánt 
Balassi-Riinay Istenes énekek egyaránt megtalálhatóak benne.4 

III. 1. A gyülekezeti énekeskönyvek kutatásának története 

A német szakirodalomban a 19. század közepétől kezdődően a 16-17. századi 
énekeskönyveket és énekkincset összegző munkák sorozata jelent meg: 
Wackernagel, Koch, Zahn, Fischer és Tümpel több kötetes kiadványai ' indították 
el a máig tartó élénk német himnológiai kutatásokat. Megjelent az egyházi ének-
dallamok kritikai kiadásának alapját képező énekeskönyv-bibliográfia, és meg-
kezdődött a dallamok kritikai kiadása.6 

A nemzetközi szakirodalomban Markus Jenny az elsők között hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy a himnológián belül az énekeskönyvek történetének kutatása 
új eredményekre vezethet.7 Jenny szerint egy adott énekeskönyv-történet 
himnológiai szempontú megírásakor a következőket kell f igyelembe venni és 
elemezni: 

1. az énekeskönyv tartalmi és formai jegyeit (milyen szempontok szerint vá-
logatták az énekeskönyv anyagát; az énekeskönyv szerkezete, s azon belül az 
egyes énekek elhelyezkedése; formai jegyek: a címlaptól kezdve a tartalomjegy-
zékig; zenei megjelenési forma: szöveg és dallam kapcsolata; egyház- és dogma-
történeti irány); 

3MTAKK, RM I. 8° 984. 
4 H. HUBERT Gabriella. 1995, 169-170. 
5 WACKERNAGEL, Philipp, 1855 és 1864-1867; KOCH, Eduard Emil, 1866-1877; 

ZAHN, Johannes, 1889-1893; FISCHER, Albert - TÜMPEL, Wilhelm, 1904-1916. 
6DKL. 1975, 1980, 1993-. 
7 JENNY, Markus, 1960. 
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2. egy-egy énekeskönyv-típus keletkezéstörténetét (az első kiadás meghatáro-
zása; a szerző vagy szerkesztő személye; a kiadás oka és célja; minták és forrá-
sok); 

3. az énekeskönyvek leszármazását, sztemmáját (egy-egy énekeskönyv összes 
kiadásának ismertetése; az énekeskönyvek használatának, kézírásos bejegyzések-
nek feltérképezése; hatástörténet). Jenny felhívja a figyelmet arra, hogy az éne-
keskönyv-történetben két erő harcol egymással: a konzervatív, tehát a megszokot-
tat megőrző és az előrehajtó erő, amely az újat és a jobb változatokat is beveszi 
egy-egy kiadásba. Az énekeskönyv-történet egyház-, irodalom- és művelődéstör-
téneti vonatkozásokon kívül fontos még a mai, új énekeskönyvek szerkesztése 
szempontjából is. 

A német szakirodalomban sorra jelentek meg azok a monográfiák, amelyek az 
egy-egy város (grófság, hercegség stb.) számára kiadott énekeskönyvek történetét 
tárják fel. Martin Rössler tanulmányában nemcsak hivatkozik ezekre, hanem fel-
sorolja azt is, hogy milyen jegyek alapján lehet az egyes korszakok gyűjteményeit 
teológiailag jellemezni. A legfontosabb ismertetőjegyek eszerint: az énekeskönyv, 
mint énekelt Biblia, mint katekizmus, mint zenei és mint áhítatos könyv; az éne-
keskönyv és az egyházi év viszonya.8 Dieter Wölfel a nürnbergi gyűjtemények 
története kapcsán a következő tíz szempont vizsgálatát ajánlja: egy-egy énekes-
könyv kiadásában a városi magisztrátus (herceg, egyéb állami felsőbbség stb.) 
szerepe; a nyomdász és kiadó tevékenysége; az énekeskönyvek leszármazásának 
problémája; az egy-egy vidékre jellemző sajátosságok kimutatása; külső formai 
jegyek; belső szerkezet (a Jenny által adott tartalmi és formai jegyek felsorolása); 
egy adott énekeskönyv történetének érintkezési pontjai az irodalom-, művészet- és 
zenetörténet kortörténeti jelenségeivel; az ún. Erbauungsliteraturon belül az éne-
keskönyv; tankönyvként, hittankönyvként az énekeskönyv; énekeskönyvtörténet a 
teológia- és vallástörténeten belül. Az RGG és az MGG „Gesangbuch'" szócikkei 
és Blume monográfiája himnológiai és egyháztörténeti szempontból összegzi az 
addig elért eredményeket.10 Albrecht Classen nemrég megjelent tanulmánya" 
kissé idejét múltán hívja fel a figyelmet az irodalomtudományi megközelítésre: a 
német énekeskönyveket és énekszövegeket be kell vonni az irodalomtudomány 
körébe. A nemzetközi szakirodalom ugyanis már jó ideje interdiszciplináris kuta-
tásokkal közelíti meg a gyülekezeti éneklés kérdését. Itt elegendőnek tűnik a 

8 RÖSSLER, Martin, 1982, 107-108, 116-124. 
9 WÖLFEL, Dieter, 1971, 7-11. 

10 RGG4, 2000, 763-767; MGG2, 1995, 1290-1309; BLUME, Friedrich, 1989. 
"CLASSEN, Albrecht. 2001. 665-667, 673-674, 681, 688-689. 

99 



mainzi egyetemen folyó „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär" című, 
2004 decemberéig tartó programra utalni. 

A magyar gyülekezeti énekeskönyvek első jegyzékét Újfalvi Imre készítette el 
1602-ben (I. RMNy 886/1 előszavát). A 19. századi, énekeskönyvekről szóló átte-
kintések12 jól mutatják, hogy kezdetben milyen töredékes ismeretekkel rendelkez-
tek a kutatók, illetve, hogy a vizsgálódások elsősorban gyakorlati célt szolgáltak, 
és legtöbbször az éppen használatban lévő énekeskönyv megreformálására irá-
nyultak. Az RMK 1. kiadását követően énekeskönyv-bibliográfiák jelentek meg. 
Jakab Elek Toldy Ferenc énekeskönyvekkel kapcsolatos, de hibás cédulakatalógu-
sát közölte és egészítette ki. Kanyaró Ferenc az unitárius, Erdélyi Pál pedig vala-
mennyi 16-17. századi énekeskönyvről készített nagyobb összefoglalást. ' ' Ezután 
több, a protestáns énekeskönyvekkel és énekléssel foglalkozó tanulmány, valamint 
szövegkiadás jelent meg. A himnológiai munka, összhangban a nemzetközi kuta-
tásokkal, az ötvenes évektől kezdve megélénkült.1 '1 Az egyes kiadások példányai-
nak és az énekeknek a legutóbbi időkig tartó feltárásával párhuzamosan lehetőség 
nyílt rövidebb-hosszabb, elsősorban himnológiai és irodalomtörténeti (benne éne-
keskönyv-történeti) összefoglalások elkészítésére.1:1 A források kritikai és 
facsimile kiadásai örvendetesen szaporodtak.16 Schulek Tibor a nemzetközi kuta-
tás számára készített összegző ismertetést.17 Az akadémiai zenetörténet főleg ze-

18 nei szempontból tekintette át az énekeskönyveket. Az utóbbi évtizedek két, 
19 

könyvészeti és irodalomtörténeti munkája után időszerűvé és lehetővé vált, 
akárcsak a múlt században Szabó Károly bibliográfiája nyomán, hogy újra átte-
kintsük az énekeskönyveket: a meglévő adatokat és értékeléseket kiegészítsük, az 
énekeskönyvek közötti kapcsolatot pedig, ahol lehet, pontosítsuk, valamint a még 

12 L. Varasdy Lajos 186l-es hosszú ismertetéseit. 
13 JAKAB Elek, 1882; KANYARÓ Ferenc, 1895; ERDÉLYI Pál, 1899. 
14 Elsősorban Csomasz Tóth Kálmán és Schulek Tibor munkássága jelzi ezt a megélénkült 

kutatást. 
15 A legfontosabbakat említve: CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1950; RMDT I—II; a BHA-

sorozat kísérő tanulmányai. 
16 L. RMKT 16. század; RMKT 17. század; BHA-sorozat; Musicalia Danubiana-sorozat. 
17 SCHULEK Tibor, 1968. 
18 MZTII. 
19 Az RMNy eddig megjelent három kötete az énekeskönyvek bibliográfiai leírásán túl rö-

vid ismertetéseket és elemzéseket is tartalmaz. Az RPHA adott szempontok szerint leltárba veszi 
az 1600-ig írt magyar verseket (így a gyülekezeti énekeket is), és 1700-ig felsorolja a versek 
összes kéziratos és nyomtatott előfordulását. 
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elvégzendő feladatokat kijelöljük.20 Közismert, hogy a magyarországi 16-17. szá-
zadi könyvkiadás messze elmaradt a nagyobb európai országokéitól. Enekes-
könyv-kiadásunk hasonló elmaradást mutat. Összehasonlításul elég, ha a német 
példát nézzük. Megbízható és friss adatokkal a kottával is ellátott német nyelvű 
gyűjtemények esetében rendelkezünk, ugyanis a Z)A7.-bibliográfia csak ezeket 
tartalmazza. Eszerint 1523-1700 között 1660 német egyházi (nemcsak gyüleke-
zeti) énekeskönyv jelent meg, s ezek nagyobb része protestáns, de már a 16. szá-

9 1 
zadban is jelentős katolikus énekeskönyv-kiadás indult meg." A 16-17. századi 
magyar énekeskönyvek áttekinthető mennyisége, valamint a németekétől eltérő 
fejlődési irányai lehetővé teszik egy valamennyi gyűjteményt átfogó összegzés el-
készítését. 

Rendhagyó módon ez a könyv nem külön-külön mutatja be az egyes kiadás-
típusok történetét, hanem az időrendet követő bibliográfia elvét követi. Ennek 
egyház- és irodalomtörténeti okai vannak. Egyrészt a magyar protestáns énekes-
könyvek olyan nagyfokú kölcsönhatásban állnak egymással, hogy az egyes kia-
dás-típusok fejlődési folyamata a legjobban az időrendet követve mutatható be. 
Másrészt az énekeskönyvek befogadói köre - mint alább látni fogjuk - szintén 
kölcsönösséget mutat: sok esetben több felekezet is használt egy-egy gyűjteményt. 
Az alábbi, bibliográfiai formában megírt énekeskönyv-történet a további énekes-
könyv-kutatásoknak csak mintegy bevezető fejezete lehet. Ugyanis a 16-17. szá-
zadi gyülekezeti énekek kritikai kiadása és több, az alábbiakban feltett kérdés 
megválaszolása után kerülhet sor az olyan árnyaltabb vizsgálatokra, mint pl. az 
egyes nyomdák kiadványainak külön-külön történő elemzése, a válogatási és bőví-
tési folyamatok énekekre is lebontott, irodalomtörténeti szempontú magyarázata. 
Az alábbi elemzések egy-egy átfogóbb jelenséget vagy folyamatot regisztrálnak. 
Az okok és következmények bővebb feltárása a jövő kutatóira vár. 

20 A gyülekezeti énekek kritikai kiadása szintén elérhető közelségbe került. 
21 JENNY, Markus, 1976, 186. Michael Vehe már 1537-ben összeállította a német nyelvű 

katolikus népénekek gyűjteményét (DKL 153706). Magyarországon az első nyomtatott magyar 
nyelvű katolikus énekeskönyv 1651-ben látott napvilágot (RMNy 2381). 
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III. 2. A 16-17. századi magyarnyelvű gyülekezeti énekeskönyvek 
története 

Egy-egy énekeskönyvről és annak tartalmáról elsősorban az RMNy-bői (s az 
ott felsorolt szakirodalmi tételekből), az RPHA-ból, a hasonmás kiadásokból (ill. 
azok kísérő tanulmányaiból) és a 16-17. századi énekek már meglévő vagy még 
csak előkészületben lévő kritikai kiadásaiból tájékozódhatunk. A szakirodalom el-
sősorban a 16. századi énekeskönyvek közötti összefüggéseket vizsgálja részlete-
sebben. A 17. századiakról általában csak átfogó képet rajzol, amely azonban nem 
alapul az egyes énekeskönyvek adott szempontok szerinti elemzésén. A jelen 
munka egyik célja annak kimutatása, hogy az 1635 után látszólag alig változó 
énekeskönyv-kiadások eltérései fontos himnológiai és irodalomtörténeti kérdése-
ket vetnek föl. Az alábbi énekeskönyv-történet eredményeként az eddigieknél 
pontosabban kirajzolódhat a 16-17. századi magyar gyülekezeti énekeskönyvek 
hálója. 

Az egyes énekeskönyv-kiadások leírása és elemzése - az RMNy és az előző 
fejezetben felsorolt nemzetközi szakirodalom munkáját hasznosítva - biblio-
gráfiai, irodalom- és egyháztörténeti, valamint himnológiai szempontból történik. 
Az adatok egyes esetekben megfelelnek az RMNy-ben találhatóaknak. Az ott ol-
vasható szakirodalmi összefoglalások megismétlése helyett csak a konszenzussal 
elfogadott eredmények rövid bemutatása és az RMNy egyes köteteinek megjelené-
se óta elért újabb eredményekre való utalás szerepel. Az alábbi leírásokban talál-
ható aránytalanságok éppen abból adódhatnak, hogy, míg egyes tételeknél mara-
déktalanul elfogadható az RMNy összegzése, addig más esetben az RMNy-ben ta-
lálható adatok és értékelések - az énekeskönyv-történeti vizsgálatokból követke-
zően - kiegészíthetőek, pontosíthatóak vagy árnyalhatóak. A nemzetközi össze-
függések kimutatása és az egyes kiadások közötti kapcsolatok pontosabb, eddig 
kellőképpen nem részletezett feltárása szintén szerepet kap ebben a munkában. 
Egy-egy könyvtörténeti vagy himnológiai kérdés megválaszolása sok esetben 
hosszadalmas mikrofilológiai munkát igényel. Így például egy-egy szedésvariáns 
megállapítása a különböző könyvtárakban található példányok szövegeinek ösz-
szeolvasását igényli. De ugyanígy azt a megállapítást, hogy az 1636 utáni énekes-
könyvek az Öreg Graduál (RMNy 1643) himnusz-verzióit veszik át, egy olyan 
vizsgálatnak kellett megelőznie, amely valamennyi 1636 előtti himnusz-szöveget 
összevetett az Öreg Graduál verziójával. Egyes esetekben ezért csak a megvála-
szolásra váró kérdéseket vagy problémákat lehetett kijelölni. A fentiekből követ-
kezően egy-egy énekeskönyvről az olvasó úgy szerezheti meg a legtöbb informá-
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ciót, ha az RMNy-X, az RPHA adatbázisát és az alábbi leírásokat, valamint az 
ezekben olvasható szakirodalmi hivatkozásokat átolvassa. 

Mivel ez a munka egy könyvműfaj, a gyülekezeti énekeskönyvek történtét - a 
mai befogadót segítő szándékkal - bibliográfiai formában vázolja fel, ezért célsze-
rű az RMNy által meghonosított elveket ott, ahol lehet, követni. Az énekeskönyv-
müfajjal összefüggő kérdésfeltevés ugyanakkor többször módosítja vagy más for-
mában adja az RMNy-ben megszokott besorolási struktúrát és leírási mélységet.22 

Követve az RMNy gyakorlatát, az alábbiakban a megjelenés időrendjében ha-
ladnak az énekeskönyv-kiadások. Az egyes tételek első része a könyvészeti jellegű 
adatokat adja, a csillag (*) utáni második rész pedig az irodalom- és egyháztörté-
neti, valamint himnológiai szempontú összegzést. Minden tételnél a következő 
szempontok szerepelnek: 

1. A megjelenés ideje és helye egységesített formában - RMNy- vagy RMK I-
szám. 

Borsa Gedeon meghatározását követve bibliográfiailag önálló nyomtatvány-
nak, egyetlen kiadványnak tekintjük az olyan formailag vagy tartalmilag össze-
függő, több részes énekeskönyvet, amelynél kimutatható a közös megjelentetés 
szándéka.23 

2. A címlap kurzívval szedett, betűhű átirata, amely a kis- és nagybetűket, va-
lamint a sorokra tördelést is tükrözi. Az RMNy azért ad rövidített címleírásokat, 
mert a szerkesztők a kötet végén közlik a címlap-fotókat is. A kiadási folyamat 
könnyebb áttekinthetősége jelen esetben a címlap teljes leírását teszi szükségessé. 
A címlap általában tartalmazza a címet, a nyomdahelyet, a kiadó és/vagy a nyom-
dász nevét, a kiadás évét. A hiányzó adatok [ J-ben, a címlap leírása után követ-
keznek (a cím, hely, kiadó, év sorrendjében). Az egyes részeket számok jelölik. 

3. Formátum - terjedelem - kotta — nyomdászjel (sign.) - címer (insign.) -
könyvdísz (orn.J. Gyülekezeti énekeskönyv-történet, s nem bibliográfia készítése a 
cél, ezért kiadói kolligátumok esetében is csak a gyülekezeti énekeskönyv-rész le-
vél· vagy lapszáma szerepel.24 Kivétel ez alól az 1635 utáni, himnusz-résszel bő-
vült kiadványtípus, ugyanis ezeknél az egyes részeket folyamatos lapszámozás, ill. 
közös tartalomjegyzék is összekötheti. A formátum és a terjedelem olyan össze-
gezhető adat, amely megmutatja, hogy milyen formai változások történtek a 16-
17. században. A jelzésértékűnek szánt kotta, nyomdászjel és könyvdísz adatok 

22 Az RMNy besorolási rendje: sorszám, címleírás, bibliográfiai hivatkozás, a tartalom 
meghatározása és részletezése, variánsok, szövegkiadások, kutatási eredmények, kapcsolódó 
tételek, példánykimutatás (RMNy, 1971, 27-35). 

23 BORSA Gedeon, 1985, 263-275. 
24 A már és a majdan megjelenő flMVv-kötetek tartalmazzák a kollációt. 
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legtöbbször a kiadók szerény anyagi lehetőségeire vagy a nyomdász (szerkesztő) 
felkészültségének hiányára mutatnak rá. 

4. Példányszám és a példány teljességére utalás (a példányok lelőhelye).25 

A lelőhelyek egyszerűsítve, magyar névalakban szerepelnek. Az 'olim' = 
'egykor' szó, az RMNy gyakorlatát követve, a ma már nem található példányt jel-
zi. Ε mező alapján a kiadások - példány - megőrzési hely számadatai összegezhe-
tőek. Jelenleg még folyamatban van az az adatfelvétel, amely minden egyes 16-
17. századi énekeskönyv-példányt leír. Ez a készülő adatbázis, a kötéstől kezdve a 
possessorokon át a kézírásos bejegyzésekig, minden értékelhető adatot tartalmaz. 
Az énekeskönyv-leírásokban ezért csak olyan esetben történik hivatkozás az egyes 
példányokra, amikor ezek egy-egy következtetéshez szolgáltatnak bizonyítékot. 

5. Bibliográfiai hivatkozás. Utalás Újfalvi Imre előszavára ( R M N y 886/1); az 
RMK l-re, Sztripszkyre (Dézsi kiegészítésével együtt) és a Révész Kálmán, vala-
mint Erdélyi Pál cikkében.26 továbbá Ján Caplovic bibliográfiájában"7 található 
tételszámokra. Ezekben a hivatkozott művekben értékes, a példányokra vonatkozó 
adatok lelhetők fel. 

6. A hasonmás kiadás tényének rögzítése. Fontos tájékoztató adat, hiszen a 
hasonmásokban és az őket kísérő tanulmányokban az énekszövegek könnyen ta-
nulmányozhatóak, a szakirodalmi megállapítások pedig ellenőrizhetőek. 

* 

1. Az énekeskönyvet használók (a befogadók) felekezetének meghatározása és 
az énekeskönyv-műfaj megadása (a kiadás sorszáma). Az RMNy felekezet-
meghatározásának átvétele és/vagy kiegészítése és/vagy módosítása. Az egymást 
követő kiadások, a tájékozódás megkönnyítése végett, sorszámot kapnak. Valójá-
ban, az elveszett énekeskönyv-kiadásokat szem előtt tartva, nem lehet pontosan 
meghatározni, hogy egy adott kiadás hányadik a sorban. Ez a szempont összefügg, 
mintegy megelőlegezi a Kapcsolódás kérdését. 

2. Kiadó és a kiadás támogatói köre. 
3. A szerkesztő vagy szerző személye, foglalkozása, munkája (összegyűjtött, 

válogatott, újat szerkesztett stb.). Újabb levéltári adatok előkerüléséig - ismeretlen 
szerkesztő esetében - csak feltételezhetjük, hogy a megjelenés helyének vagy an-
nak környékének lelkészei, rektorai vagy kántorai szerepet játszhattak egy adott 
gyűjtemény szerkesztésében és az énekek kiválogatásában. 

'' Az OSZK R MNy-cso portj ának nyilvántartását használhattam. 
26 RÉVÉSZ Kálmán, 1882; ERDÉLYI Pál, 1899. 
27 CAPLOVIC, Ján, 1972. 
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4. A könyv részeinek műfajonként! összegzése (kiadói kolligátum esetén). 
5. A gyülekezeti énekeskönyv felépítése·, a gyűjteményekben az énekek mellett 

található egyéb alkotóelemek (pl. előszó, tartalomjegyzék stb.) felsorolása. Az 
előszavakban, ajánlólevelekben megfogalmazott követelmények és információk 
felsorolása a 11. fejezetben található, a szövegek kritikai kiadása pedig a 3. sz. 
függelékben. Kolligátum esetében a felső indexbe tett szám jelzi, hogy melyik 
rész felépítéséről esik szó. Az igényesebb kiadványokban nyomdadíszek választ-
ják el az egyes részeket, élöfejek segítik a tájékozódást. Egy-egy rész vagy az 
egész kiadvány végét többször jelzik a szerkesztők: Finis, Vége, Soli Deo glória, 
Dicsőség Istennek stb. Külön ezek általában nem jelennek meg a leírásban. 

6. Az énekeskönyv szerkezete', himnológiai és műfaji szempontú kivonat. Az 
RMNy pontosan feltünteti az énekeskönyvön belüli főcímeket, és felsorolja incipit 
szerint is az adott énekeskönyv tartalmát, így feleslegesnek tűnik ezek 
megismételése. A legtöbb énekeskönyv esetében a korábbi és későbbi változatokat 
elsősorban morfológiailag követhetjük nyomon. Ennél mélyebb vizsgálatra a 16-
17. századi gyülekezeti énekek majdani teljes kritikai kiadása nyomán vállalkoz-
hatunk. Javított kiadások esetében, ahol a szerkezet és a tartalom nem változik 
meg, akárcsak az RMNy-ben, itt sem ismétlődik meg a szerkezeti leírás. A 16. 
századi énekek esetében az RPHA a 17. század végéig követi az egyes énekek út-
ját, ezért csak a 17. századi énekekkel kapcsolatban találhatóak a fontosabb éne-
keskönyv-bövítésekről analitikus leírások (I. az 1-2. sz. függelékeket). A kolligá-
tumoknál a felső index-szám jelzi, hogy melyik rész szerkezetéről esik szó. 

7. Énekversek száma: a 16-17. századi énekek aránya -8 és a szerkesztő válo-
gatási tevékenységének rövid jellemzése, egy-egy példával való illusztrálása.2'' Az 
RMNy közli az egyes tételeknél az énekek incipitjét, így azt itt nem szükséges fel-
sorolni. A témának megfelelően a verses gyülekezeti énekek száma szerepel az 
adatok között. Az énekszám meghatározását nehezíti, hogy a 16-17. századi szer-
kesztők nem látták el az énekeket a használatot segítő számozással. Ugyanannak 
az éneknek egy gyűjtemény belüli kétszeres közlése, prózai és/vagy szertartási 
énekek gyülekezeti énekekkel együtt való előfordulása növeli a hibalehetőséget. 
Az énekszám előtti 'cr. ' megszorítás arra utal, hogy az adat megközelítően pon-
tos.10 Külön alpont lehetne az egyes énekeskönyvek nótajelzési gyakorlatának 
elemzése, de erre csak néhány jellemző esetben történik itt hivatkozás. 

28 Az énekek száma az RMNy, az RPHA és a szerző adatgyűjtése nyomán, az incipitek pe-
dig rövidítve szerepelnek. 

29 A bizonyító anyag egy része vagy a hivatkozott tanulmányokban vagy az RPHA adatbá-
zisának kereső rendszerét használva követhető nyomon. 

30 Néha az antifonák pl. akaratlanul is beszámítódtak az énekszámba. 
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8. Kapcsolódás: a gyűjtemény viszonya a megelőző és az utána következő 
nyomtatott énekeskönyvekhez. Itt az RMNy „cf. = confer = vö." adata, ahol szük-
séges, módosításokkal és elemzésekkel egészül ki. A követett mintákhoz való vi-
szony elemzésén túl a lehetséges külföldi kapcsolatok is szerepelnek. 

* 

Megjegyzések. A fentiekbe nem sorolható, de egyéb kiadás- vagy énekes-
könyv-történeti szempontból fontos észrevételek vagy megoldásra váró problémák 
jelzése. 

1536 Krakkó - RMNy 18 

KEGYES /yenekekrwl ees kereztyen hewtrwl / reowid keonywecyke gal zecy / 
est wan mestertwl zerez=/teteth. / [címer] [Krakkó, Hieronymus Vietor, 1536.] 

8° - [32+?] ff. - kotta van - 2 insign. - orn. 
2 töredék (Krakkó és Prága). Olim: az ún. Ágoston József-féle töredék. 
Újfalvi [2. sz.]; RMK 1. 8; Sztripszky 1796a; Révész, 1536; Erdélyi 1. sz. 
Hasonmás és kritikai kiadás.31 

* 

Evangélikus énekeskönyv (1. kiad.). 
Kiadó: Hieronymus Vietor (1480k.-1546/47k.), ~ krakkói nyomdász. A kia-

dást Perényi Péter (1502-1548) főnemes támogatta anyagilag. 
Szerző-szerkesztő: Gálszécsi István ( t 1543 k.) iskolamester, majd evangélikus 

lelkész, aki a meglévő töredékek szerint a saját fordításait és szerzeményeit tette 
közzé. Az énekeskönyv a 16-17. század egyetlen olyan magyar nyelvű szerzői 
gyűjteménye, amelynek valamennyi versét a szerkesztő maga írta vagy fordította. 
Gálszécsi szerény kezdeményezése folytatás nélkül maradt. Későbbi énekes-
könyv-szerkesztőink nagy mennyiségű kéziratos anyagból válogathattak, és ezért 
nem született már olyan egyéni teljesítmény, mint amilyenre példa lehet Michael 
Weisse vagy Georgius Tranoscius gyűjteménye. (Weisse szerezte a cseh testvérek 
153l-es - DKL 153 1 02 - német énekeskönyvében a szövegek nagy részét.'3 

31 ECSED1» Zsuzsa, 1999/2000, 305-319; H. HUBERT Gabriella, 1999/2000A. 283-303. 
12 Az egyes személyek születési és halálozási dátuma legtöbbször az ÚMIL alapján szere-

pel. 
33 AMELN, Konrad, 1957, 3. 
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Tranoscius pedig nemcsak a híres Cithara Sanctorumot - RMNy 1655 - szerkesz-
tette, hanem nagyszámú éneket is írt, illetve fordított: a bibliai cseh nyelvű éne-
keskönyv 414 éneke közül 90 Tranoscius eredeti alkotása, 60 németből és 8 latin-
ból való fordítás). 

Felépítés: 
A. Címlap, rajta Magyarország, Csehország és Dalmácia egyesített fametsze-

tes címere. 
B. A]V: Math. X:'4 / A ky enghe[met] wallandh emberek elleoth / enys azth 

wall[ani f]ogom az en zenth atyam / elleoth. A ky penigh engehm megh 
taga=/dand emberek elleoth enys azth megh taga=/dom az en zent atyam elleoth 
ky mennyek=/ben wagyon. / [a Perényi család fametszetes címere]. 

C. A2r-A4r: két ajánlás, az első a patrónus Perényi Péternek, a második pedig 
az olvasóknak szól.35 

D. Enekeskönyv-töredék. 
Szerkezet: Az eddig ismert Gálszécsi-énekek legtöbbje ún. káté-ének, tehát, 

Luthert is követve ezzel, erősen tanító célzatú.36 Csomasz Tóth Kálmán (Holl 
Béla nyomán) feltételezi, hogy az 1536-os énekeskönyvet egy káté-rész követte.1 

Enekeskönyv és káté egyaránt a reformáció hitelveinek terjesztését szolgálta. 
Enekversek száma: 10 ének maradt fenn. Legtöbbje ún. káté-ének. Az éne-

keskönyv elsősorban tanító, hitterjesztő célzattal készült. Gálszécsi 1532-től a 
wittenbergi egyetemen tanult, és magisteri címet szerzett. Itt ismerkedhetett meg a 
Luther énekeit tartalmazó énekeskönyvekkel (talán éppen az 1529-es vagy 1533-
as Klug-félével) és Luther kátéjával. Ezek hatására, hazatérte után, gálszécsi isko-

38 

lamesterként Luther-énekeket fordított és énekeskönyvet, kátét írt. Gálszécsi 
összeállítása a lutheri előszóban megfogalmazott célt követte: „Auff das da durch 
Gottes wort und Christliche leere auff allerley weyse getrieben und geübt 39 

werden." Valamennyi énekhez kotta tartozik, amely részint fadúcokra metszett, 
részint öntött hangjegyekkel, ún. kétfázisos hangjegynyomással készült.4" Az 
énekek hosszú címei, a tartalomnak megfelelően, erősen didaktikusak, mintegy 
summázzák az adott tant: pl. „Tízparancsolatnak magyarázása, melyek bűnöknek 
esméretíre adattattak, nem üdvössígnek nyerísíírt, Róma III."; „Krisztusnak 

Máté evangéliuma 10: 32-33. 
A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 

36 VEIT, Patrice, 1986, 68-72. 
37 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1970, 59. 
38 RMNy 25, melynek töredékei a II. világháború során megsemmisültek. 
39 LUTHER, Martin, 1923, 474. 
40 VARJAS Béla, 1969, 102 skk. 
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vocsorájárúl való ének, mely ű magátúl nekünk adattatott, hozzánk való nagy 
szeretetíből, hütünknek erőssígíírt".4 ' Az énekek költői megformálásának gyarló 
volta, a rímelés és ritmus kezdetlegessége, valamint a helyesírás kiforratlansága 
jól mutatja a magyar nyelvű költészet kibontakozásának kezdeti nehézségeit. 

Kapcsolódás: Az első magyar nyelvű, nyomtatott evangélikus énekeskönyv. 
Valószínűleg a teljes énekeskönyv sem lehetett terjedelmes, s az eddig hiányzó 
rész is elsősorban tanító énekeket tartalmazhatott. Mindenesetre Újfalvi a biblio-
gráfiájában „énekeskönyvecskének" nevezi a Gálszécsi-szerkesztményt. Szerkeze-
tének mintája olyan német evangélikus gyűjtemény lehetett, amelyben első helyen 
álltak Luther énekei. Eddigi ismereteink szerint ugyanis az énekeskönyv elején 
álló tíz Gálszécsi-ének a Luther-énekek szöveg- és/vagy dallam-hatását mutatják. 
Gálszécsi azonban nem tüntette fel - ellentétben a német, valamint a magyaror-
szági német és szlovák énekeskönyvekkel - a címlapon Luther nevét.4" Gálszécsi 
érdeme, hogy a német énekeskönyveket kis késéssel követve, azokkal hasonló 
terjedelemben megindult a magyarok énekeskönyv-szerkesztő tevékenysége. így 

18 
például Johann Walter 1524-es gyűjteményében (DKL 1524 ) 30 ének áll, közte 
23 Luthertől, az erfurti kiadásban (DKL 152405) pedig 26. 4 l Később ezt a lutheri 
énekeskönyv-formát nem követték a magyar gyűjtemények. Az énekeskönyv je-
lentősége nemcsak elsőségében és a lutheri minták gyors követésében rejlik, ha-
nem abban is - szintén a német gyakorlat nyomában hogy Gálszécsi dallamok-
kal együtt adta ki az énekeket. Kottás gyülekezeti énekeskönyvet Gálszécsin kívül 
a 16. században egyedül Huszár Gál adott ki.44 Miközben külföldön számos, a 
gyülekezeti énekek többszólamú letétjét tartalmazó gyűjtemény jelent meg, nálunk 
erre majd csak a 17. században, akkor is csak kéziratban {Eperjesi graduálban -
Sl 57) került sor. Gálszécsi érdeme, hogy - mindössze egy évtizednyi késéssel45 -
eljutott hozzánk a reformáció egyik fő tanító eszköze, az énekeskönyv. 

* 

41 Rekonstruált, illetve átírt változat. 
42 Pl. az 1556-os brassói énekeskönyv (RMNy 131 - Geystliche Lieder und Psalmen durch 

D. Μ. L. und andere gelerte Leuth gemacht) vagy Tranoscius 1636-os énekeskönyve (RMNy 
1655 - ...K nimzpridany jsau Písné D. M. Luthera...). 

43 A német énekeskönyvek számadatait legtöbbször Friedrich Blume (1965) nyomán közöl-
jük. 

44 RMNy 160. 353. A 17. században csak Szenei Molnár Albert zsoltárfordításai és egyes 
lőcsei énekeskönyvek himnusz-része jelent meg kottával együtt. 

45 1 5 2 4-ben pl. Erfurtban, 1525-ben Breslauban. Zwickauban. Rostockban, Nürnbergben, 
Strassburgban jelentek meg énekeskönyvek (TRE . 12, 548-549). 
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Megjegyzés. Arany László református lelkész 1937-es lelkészképesítő dolgo-
zatának kései kiadása egy eddig ismeretlen és meglepő adatot tartalmaz: 1937-
ben, Nagykőrösön, Szalay Ambrus tulajdonában volt egy példány az 1536-os 
krakkói kiadásból. Sajnos ma már ismeretlen ennek a példánynak a holléte.46 

1538 Krakkó - RMNy 24 

[Kegyes énekekről és keresztyén hitről rövid könyvecske. Krakkó, 
Hieronymus Vietor, 1538.] 

8° - [8+?] ff. - kotta van. 
1 töredékes próbanyomat (Krakkó). 
Hasonmás kiadás. 

* 

Evangélikus énekeskönyv. Gálszécsi István énekeskönyvének 2., javított kia-
dása. Tartalma azonos lehetett RMNy 18-cal. 

* 

Akárcsak az előző kiadás példányai, ez is makulatúraként került elő. Ez eset-
ben a kötés töltő anyaga egy próbanyomat. Gálszécsi nehezen énekelhető verseze-
tei rövid időn belül, példátlan gyorsasággal jelentek meg újra. Ennek több oka le-
hetett: az énekeskönyv iránti nagy igény miatt a csekély példányszámú első kiadás 
hamar elfogyhatott; Gálszécsi rendelkezhetett azzal az anyagi támogatással 
(Perényiek) és nyomdai összeköttetéssel (Vietor), amely lehetővé tette az új kia-
dást; elsők között ment Wittenbergbe, ahol a reformáció terjesztésének fő segítő 

46 ARANY László, 1997, 78. Szalay Ambrus presbiter a következőket mondta az elveszett-
nek tartott énekeskönyvröl: „Ez nem felel meg a valóságnak! Az én könyvtáramban van egy 
teljes példány ebből az énekeskönyvböl. Ezt cserébe kaptam Krakkóból a Jagelló királyi di-
nasztiára vonatkozó anyagért, ami az én tulajdonomban volt és facsimilében átadtam a lengye-
leknek." Ehhez Arany a következő megjegyzést fűzi: „Óriási volt a meglepetésem. Időm nem 
volt a friss értesülés ellenőrzésére, feldolgozására; dolgozatom maradt a korábbi szerkesztési 
formában. Most megemlítem, bár félő, hogy Szalay Ambrus értékes könyvtára az elmúlt 60 év 
alatt bizonytalan sorsra jutott. Fiával, a régóta beteg Dr. Szalay Györggyel keresem a kapcsola-
tot. hátha tud valami tájékoztatást adni ebben a kérdésben." Egyelőre nem tudjuk, hogy valóban 
a Gálszécsi-énekeskönyet birtokolte-e Szalay. és ha igen. akkor nem a másolatot küldték-e el 
neki Krakkóból - bár ez is pótolhatatlan lenne ma már. 
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eszközeivel (káté, énekeskönyv) megismerkedhetett. Gálszécsi szerepének jelen-
tőségét akkor tudjuk igazán értékelni, ha arra gondolunk, hogy Magyarországon, a 
történelmi helyzet miatt, őutána mintegy két évtizeddel indult csak meg a rendsze-
res énekeskönyv-kiadás. 1560-ig valószínűleg kéziratban terjedtek az egyes szer-
zők énekei. 

1560-1561 Óvár-Kassa-Debrecen - RMNy 160 

[1] A Keresztyéni / Gyülekezetben / VALÓ ISTENI DI-/CHERETEC./ [dísz] / 
PSALMO CXLIX. / Dicheretet mondgyatoc az Istennec / á Szenteknec 
Gyülekezetiben. / M. D. LX. [ - 2] (A Keresztyent / GYÜLEKEZETBEN VA-/LO 
REGVELI ENEKLE-/sec, mellyeket Primaknac hijnac, az Kal/manczehi Marton 
Mestertől Ma-/gyarrá forditatot Psalmusoc-/kal egyetembe.) 

[a kolofonban:] (Anno Dominj / M. D. LXI:) [Óvár-Kassa-Debrecen, Huszár 
Gál] 

8° - [224] ff. - kotta van - orn. 
1 ép példány (Stuttgart). 
Újfalvi [5. sz.]; RMK 1. 40; Révész, 1560; Erdélyi 5. sz. 
Hasonmás kiadás (BHA XII. - Borsa Gedeon kísérő tanulmányával). 

* 

Protestáns gyülekezeti énekeskönyv (1. kiad.) és kis graduál. 
Kiadó és szerkesztő. Huszár Gál (15127-1575) evangélikus lelkipásztor és 

nyomdász, aki az erre az időre felgyülemlett kéziratos énekkészletből válogatott, 
és azt az istentiszteleti szempontokat figyelembe véve gyűjteménnyé szerkesztet-
te.47 Az énekek szerzőinek nevét nem tüntette fel (kivéve a G. H. monogramot a 
B8r-n és a latin kanciót átíró Hermann Bonnust a K7v-n). A kiadás támogatói való-
színűleg a Huszár Gál lelkipásztori működését is támogatók közül kerültek ki. Az 

48 

énekeskönyv sajtó alá rendezésében talán Bornemisza Péter közreműködött. 
Részei: [1] gyülekezeti énekeskönyv és a [2] reggeli istentisztelet szertartási 

énekei. 

47„...a minemó Isteni Dichereteket es Psalmusokot ez időben valo iambor Atyafiac ä ßent 
Irasbol Berzóttenec, azoc kózól im egynehanyat ki valogattam..." (A3r). Gálszécsi húsvéti énekét 
(RPHA 782) - amint a szövegeltérések mutatják - kéziratból vehette át Huszár Gál. 

48 SCHULEK Tibor, 1975, 19. 
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Felépítés:' 
A. A német énekeskönyvek címlapjára emlékeztető cím, kisebb változtatá-

49 

sokkal, egészen 1673-ig nyomon követhető. A címlapon a 149. zsoltár mottója 
szerepel. A mottó külön érdekessége, hogy a 149. zsoltárt a 16. században nem 
fordították le magyarra verses formában. Német énekeskönyvek címlapján szintén 
előfordul.50 Ezt a mottót azután több későbbi énekeskönyvünk átvette. 

B. A2r-3V: ajánlás,51 melynek szerzője Huszár Gál, óvári magyar prédikátor; 
címzettje pedig Melius Juhász Péter, debreceni prédikátor, aki befogadta nyomdá-
jával együtt a Kassáról menekülő Huszár Gált, s akivel Huszár már fiatal korában 5*5 
kapcsolatban állt. " 

C. Énekek. 
Szerkezeti 1. prédikáció előtti, a Szentlélek ajándékáért való könyörgések -

2. prédikáció utániak - 3. istentisztelet előtti hálaadások és könyörgések - 4. teme-
tésiek - 5. ünnepiek (adventi, karácsonyi, húsvéti, mennybemeneteli) - 6. zsoltá-
rok - 7. egy úrvacsora-ének. Huszár az első négy éneket, a német énekeskönyvek-
hez hasonlóan, sorszámmal látta el, de utána abbahagyta a számozást. A 18. szá-
zad eleji (1723-tól kezdődő) debreceni énekeskönyvekben és az Új zengedező 
mennyei kar kiadásaiban jelent meg újra az énekek sorszámozása. Huszár Gál a 
prédikáció-központú istentiszteletnek megfelelően szerkesztette énekeskönyvét. '3 

amely egyben jelzi azt az általános tendenciát is, hogy a népnyelvü gyülekezeti 
ének helye a liturgiában először a prédikáció körül szilárdult meg. 

Énekversek számai 105 gyülekezeti ének. A gyűjtemény anyagából, eddigi 
ismereteink szerint, nyomtatott formában korábban csak két ének jelent meg 
(RPHA 782, 910). A kötet, 49 öntött kottafejből szedett kottájával, szinte egye-
dülálló volt a korban. Mindössze 11 éneknél nem szerepel kotta vagy nótajelzés. 
Az énekek nagy részének továbbélése valamennyi későbbi gyűjteményben kimu-
tatható.54 Az énekcímek öröklődtek, ami műfaji és nótajelzés szempontból fontos 
a számunkra. Az énekeskönyvekben ugyanis egy idő után, főleg a 17. században, 
elszaporodtak a „Más" feliratú címek, amelyek egyrészt jelzik az egyre igénytele-
nebb tömegtermelést, másrészt mutatják az énekek szélesebb körű elterjedését: 
már nem volt szükség a bővebb magyarázatokra. 

49Pl. RMNyl\3. 1816: RMK I. 1183. 
50 Pl. Ein Gesangbuch, Nürnberg 1558. Megtalálható: OSZK Ant. 13 476. 
51 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
"BOTTÁ István, 1978, 78-84. 
53 A szerkezet elemzését 1. BOTTÁ István, 1991, 409^114. 
54 L. BORSA Gedeon (1983, 17-18) számadatait; CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1981. 
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Az énekanyag válogatásában elsősorban a következő (zenei és teológiai) 
szempontok játszottak közre: 

1. Mint a többi énekeskönyvben is, a dallamok forrásaként egyrészt a már 
meglévő katolikus énekek (Mária-énekek, kanciók, himnuszok, szekvenciák), 
másrészt a korabeli humanista metrikus énekek, harmadrészt pedig az egykorú ha-
zai és külföldi protestáns szerzemények szolgáltak. 

2. A szövegek szintén mutatnak kapcsolatot a katolikus örökséggel, bár ezeket 
Huszár Gál többször latin magyarázattal és a latin szöveg közlésével kíséri. A hi-
hetetlen intenzitással meginduló magyar nyelvű énekköltést kéziratok közvetítet-
ték a nyomtatott gyűjtemények felé, ahogy Huszár az egyik ének kapcsán írja: 
„Nota. A Christus Bűletéseről való első diczeretben, mellyet a Modulizemus 
notaiara enekelnec negyedic Verset el hattác volt az exemplarban kiből nyom-
tattunc, az vtan vottűc eßünkbe s' azért irtuc ide." (Msv)5' Ebből a kéziratos 
anyagból Huszár főleg a hittani elveknek megfelelő énekeket vette át, vagyis első-
sorban az egyházi év és az istentisztelet szempontjából legalkalmasabbakat. Külön 
meg kell említeni azokat a népszerű énekeket, amelyek a magyarság vagy az egyes 
emberek élethelyzetére vonatkoznak, mint pl. a jeremiádok, a különböző panaszé-
nekek, könyörgések és hálaadások. A fenti gyűjtemény esetében az elmondottak-
tól csak egy eltérés tapasztalható: a kötet végén, betoldásként, a Valaki Krisztus-
nak vacsoráját veszed (RPHA 1459) kezdetű éneknek nem az evangélikus, hanem 
a helvét irányú változata található meg. Az úrvacsora-ének. Melius Juhász szán-
dékának megfelelően, Debrecenben kerülhetett bele az énekeskönyvbe, aki ezzel 
akarta helvét jellegűvé tenni a kötetet/'6 

Kapcsolódás·} Az első tulajdonképpeni gyülekezeti énekeskönyv, amely va-
lamennyi későbbi protestáns (evangélikus, református és unitárius) gyülekezeti 
énekeskönyv forrásává vált. Közvetlen német mintáját nem tudjuk kimutatni. Mé-
reteiben az 1545-ös Babst-féle (DKL 1545°') kiadással vethető össze, amelyben 
128 (szertartási és gyülekezeti) ének található, egyéb hasonlóság azonban alig fe-
dezhető fel. Az 1556-os brassói német énekeskönyv ( R M N y 131) hatása analógia-
ként szolgálhat Huszár Gál gyűjteményéhez. A brassóiban 97 ének jelent meg, 
amelynek többségét a fent említett Babst-féléből vette a szerkesztő. Egy kisebb 
részt Valentin Wagner a Moldner-féle német énekeskönyvből (RMNy 53) emelt át. 
Ezután még egy évszázadig Brassóban mind az istentiszteleten, mind otthon ebből 
az énekeskönyvből énekeltek. Az összes későbbi erdélyi német énekeskönyv alap-

55 BORSA Gedeon, 1983, 36. 
56 B O T T A I s t v á n 1 9 9 , 400-405. 
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énekkészlete ebből a kiadványból származik,57 ahogy Huszár Gál összegyűjtött 
anyagára vezethető vissza valamennyi későbbi magyar énekeskönyv. A szerkezet 
külföldi mintáját egyelőre nem tudjuk kimutatni. Huszár Gál bizonyára több né-
met énekeskönyvvel találkozott vándorlásai során. Erre utaló jelnek tekinthetjük 
az énekeskönyv elején lévő I—111 l-es énekszámozást, amely azonban később nem 
folytatódott sem nála, sem a 18. századig egyik magyar énekeskönyvben sem. A 
német gyűjteményekben annál gyakrabban találkozunk ezzel a használatot meg-
könnyítő számozással. Ugyancsak a 16. századi német anyagban találkozhatott 
azzal a gyakorlattal, hogy az eredetileg latin énekek, himnuszok címében a szer-
zőkjelezték, amikor (protestáns szempontból) javították a szöveget. 

* 

Megjegyzés. Újfalvi bibliográfiája szerint (4. sz.) kötetünk 2. része nem azo-
nos a Kálmáncsehi Sánta Márton-féle Reggeli éneklések c. gyűjteménnyel. Újfalvi 
„az időnek rendi szerint" bocsátotta ki jegyzékét, s Kálmáncsehi gyűjteménye az 
1560-as énekeskönyv előtt szerepel: „Kalmancsehi Marton Mester (itilem hogy 
azt hiyjak vulgo Santa Martonnak) az kereßtyeni gyülekozetben való reggeli 
Enekleseket, mellyeket Primaknak hinak. Magyarra fordította, az Psalmusokkal 
egyetemben. Vadnak ebben Hymnusok, Antiphonak, Psalmusok, Responso-
riumok, Versiculi, Precationes, seu Collectas <ü Benedicamus in octavo." [RMNy 
886/1: ( )( )2r] Huszár Gál címadása szerint csak a prózai zsoltárfordítások szár-

58 

maznak Kálmáncsehitől. Mindenesetre a szertartási énekek ilyen korai megje-
lentetése arra mutat, hogy a német anyanyelvű gyülekezetekkel ellentétben^'' a 
magyarok viszonylag korán áttértek a magyar nyelvű szertartási éneklésre. 

1562-1563 Debrecen - RMNy 178 

[Énekeskönyv. Debrecen, Török Mihály, 1562-1563.] 
4° - [8+?] ff. - kotta nincs. 
1 könyvtáblából kiáztatott töredék (Wolfenbüttel). 
Újfalvi-előszóban említve [RMNy 886: ( )3r]; Erdélyi 9. sz.; Dézsi: Suppl. 6. 

"PLAJER, Dietmar, 1980. Köszönöm Font Zsuzsának, hogy felhívta figyelmemet erre a 
cikkre. 

58 A kérdésről I. CZEGLÉDY Sándor, 1976, 174; BORSA Gedeon. 1983, 39-52. 
59 A latin nyelvű szertartási éneklésre külföldi példa: CHYTR/EUS, David, 1571, vagy a 

hazai felvidéki német gyülekezetek példája: HAIN Gáspár. 1910-1913, 266. 
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* 

Protestáns énekeskönyv (2., átdolgozott kiad.)· 
Kiadó: A nyomdász vagy a debreceni gyülekezet. 
Szerkesztő: A kiadásban szerepe lehetett Melius Juhász Péter (1532-1572) 

debreceni református lelkésznek.60 akinek a szerkesztésében vagy a megrendelé-
sére nyomtathatták ki az énekeskönyvet. Valószínűleg a csekély példányszámban 
nyomtatott előző énekeskönyv ( R M N y 160) hamar elfogyott, s a debreceni, vala-
mint annak környékén lévő nagyobb számú gyülekezetek a század folyamán igé-
nyelték az újabb és újabb debreceni kiadásokat. De, mint Czeglédy Sándor rámu-
tat. az előző énekeskönyvet nyomtató Huszár Gál nem feltétlenül ismerte a Debre-
cen környéki énekanyagot, ezért hamarosan szükségessé vált egy debreceni ének-
készlettel kibővített új kiadás.61 Bucsay Mihály véleménye sem tűnik kizártnak, 
mely szerint Szegedi Gergely, Melius Juhásszal való „teljes elvi megegyezés 
alapján" már az 1562-i kiadást is szerkeszthette.62 

Felépítés: A meglévő töredék alapján nem lehet eldönteni, hogy Huszár Gál 
előszava szerepelt-e ebben a kötetben is; a címlap felépítése a két kiadásban ha-
sonló lehetett. 

Szerkezet: Valószínűleg a Váradi énekes könyvhöz (RMNy 222) hasonlított, 
ugyanis a meglévő 6 éneknek a sorrendje és szövege (kis eltérésekkel) teljesen 
megegyezik a két gyűjteményben. 

Enekversek száma: A töredék mindössze 6 éneket tartalmaz. 
Kapcsolódás·. Bár a fennmaradt versek sorrendje megegyezik a Huszár Gál-

félével (RMNy 160/1), de ott a kötet elején nagyobb számú ének helyezkedik el, 
mint ebben a Melius Juhász-félében. Ez utóbbit tehát átdolgozott kiadásnak kell 
tartanunk, és fel kell tételeznünk szorosabb kapcsolatát az 1566-os Váradi énekes-
könyvveI.63 Ráadásul ez utóbbi kötéstáblájából áztatták ki töredékünket, ami 
szintén a két énekeskönyv közötti összefüggésre mutat: a Váradi énekeskönyv 

60SCHULEK Tibor. 1970, 120: a címlapján vagy az előszó végén szerepelhetett Melius 
Juhász neve. Ugyanis Bornemisza Péter (RMNy 541: 559r) azt írja, hogy a Csoda dolgot 
beszéllenék (RPHA 228) kezdetű verset Melius Péter énekeskönyvében találja meg az olvasó. 
Márpedig ennek a versnek mindössze egy megjelenését ismerjük (RMNy 222: 161). de a váradi 
énekeskönyvet nem Melius Juhász szerkesztette. Eszerint a vers valószínűleg RMNy 178-ban 
jelent meg először (ZOVÁNY1 Jenő, 1915, 278-279). 

61 CZEGLÉDY Sándor, 1967, 369. 
62 BUCSAY Mihály, 1945, 95-97. 
63 L. BOTTÁ István táblázatát, 1991. 385-395. 
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összeállításakor ennek a debreceni énekeskönyvnek egy példánya a szerkesztő ke-
zében lehetett. 

1566 Várad - RMNy 222 

A KERESZTYE/NI GYÜLEKEZETBEN VALÓ / ISTENI DICZERETEK 
EGYBEN SZE-/DÓG ETTEK, ES MOSTAN NYOMTA TT A -/tak vy onnan 
öregbítetek, es emen-/daltattatak L. F. altal. / [imádkozó Dávid király-fametszet] / 
PSALMO C. XLIX. / Diczeretet mondgyatok az Istennek az ßen-/teknek 
Gyülekezetiben. / VARADON. I Nyomtatot Raphael Hoffhalter, A N N O D. / M. D. 
LXVj. 

4° - [2] 186 [2] pp. - kotta nincs. 
1 ép példány (Wolfenbüttel). 
Hasonmás kiadás (BHA IX. - Schulek Tibor kísérő tanulmányával). 
Sztripszky 1804/1 1; Erdélyi 16. sz.; Dézsi: Suppl. 7. 

* 

Protestáns énekeskönyv (3., átdolgozott kiad.). 
Kiadó·. Raphael Hoffhalter (15257-1568) nyomdász. 1565-től kezdve egy 

ideig nem lehetett Debrecenben nyomtatni, így a környék énekeskönyvekkel s 
egyéb nyomtatványokkal való ellátását a Váradra költözött Hoffhalter végezte el. 
A kötet sok sajtóhibája magyarul nem tudó szedőre utal. Igényes címlapja a 
nyomdászt dicséri. 

Szerkesztő: L. F., akinek személyét megnyugtatóan még nem tisztázta az iro-
dalomtudomány. Nem tudni, hogy Melius Juhász sógora (Jánosdeák Ferenc, aki-
nek neve Literátus Ferenc alakban is előfordul) vagy a szász nyomdászlegény és 
képmetsző, Laurentius Fronius vagy valaki más rejtőzik a monogram mögött.64 A 
szerkesztő nem végzett gondos munkát, ahogy Schulek Tibor összegzi: „L. F.-nek 
sem igyekezete, sem érzéke nem volt ahhoz, hogy a kezébe juttatott énekeket ér-
telmes felírással ellássa és értelmesen csoportosítsa."65 

Felépítés: 
A. Piros-fekete nyomású címlap, amelynek szövege az 1560-as ( R M N y 160) 

módosított átvétele. A címlap tanúsága szerint a szerkesztő az előző kiadásokat 
javította és egészítette ki. 

64 SCHULEK Tibor, 1975, 12; CZEGLÉDY Sándor. 1976, 175. 
65 SCHULEK Tibor, 1975, 17. 
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Β. Énekek. 
C. Aa3r-V: „TABLAYA" (tartalomjegyzék). 
Szerkezet: 1. prédikáció utáni énekek - 2. káté-énekek - 3. zsoltárok - 4. két 

halotti ének - 5. vegyes, rendezetlen csoport - 6. ünnepi (karácsonyi, húsvéti, 
mennybemeneteli, pünkösdi) - 7. vegyes. 

Énekversek száma: 117 ének, ebből 90 azonos RMNy 160/1-gyel. A szerkesz-
tő, a szaporodó unitárius befogadókra tekintettel, válogatásában a Szentháromság-
gal kapcsolatos énekeket kihagyta, és néhány szöveget megváltoztatott.66 

Csomasz Tóth Kálmán értékelése szerint67 a 60-as évek énekeskönyveiben első-
sorban nem az evangélikus és református tanbeli eltérések, valamint az úrvacsora-
tan különbsége volt a meghatározó, hanem a Szentháromság-tanhoz való viszony. 
A vegyes énekek csoportjában (a 156. laptól kezdődően) találjuk azokat az éneke-
ket, amelyeket L. F. toldott hozzá az addigi énekanyaghoz.68 Az öregbítés során 
semmi különösebb szerkesztői koncepciót nem mutathatunk ki, sőt, inkább gon-
datlanságotjelez például az, hogy a szerkesztő két zsoltárt (Dávidprófétának; Jer, 
emlékezzünk) újra közölt, noha azok már a zsoltár-részben egyszer szerepelnek. 

Kapcsolódás: Valószínűleg RMNy 178 bővített kiadása, távolabbi mintája 
pedig Huszár Gál énekeskönyve (RMNy 160/1). 

1569 Debrecen - RMNy 264 

Énekes könyv mely= /BÓL SZOKTANAC AZ VRNAC / Diczeretet mondani, az 
anyaßent egyházban, es kereß/tyeneknec minden gyűlékózetiben, mostan vyobban 
/ egben ßedegettetott, es őrégbittettótt, Sz / Gergel altala meg emendáltattatott. / 
[dísz] / PSALMO C.XLIX / Diczeretet mondgyatok az Istennek az ßen-/teknek 
Gyülekezetiben. / DEBRECZEMBE / Nyomtatta Komlos András. AN. 
M.D.LXIX. 

4° - [2] 221 [3] pp. - kotta nincs - orn. 
1 teljes példány (Wroclaw). A példányhoz kötve található a 16. században 

keletkezett ún. Boroszlói kézirat (S] 7 - szertartási és gyülekezeti énekek kottás 
gyűjteménye). 

Sztripszky 1804a; Erdélyi 10. sz.; Dézsi: Suppl. 10. 
Álhasonmás kiadás (Szilády Áron kísérő tanulmányával, Bp., 1893). 

6 6CZEGLÉDY Sándor, 1976, 174-175. 
6 7CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1982B, 55. 
68 SCHULEK Tibor, 1975, 16-18. 
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* 

Református énekeskönyv, az ún. debreceni énekeskönyv-típus elindítója 
(debreceni 1. kiad.). 

Kiadó: A debreceni gyülekezet vagy a nyomdász. 
Szerkesztő: Szegedi Gergely (1537-1566) református lelkipásztor és költő, aki 

1564-1566 között eredetileg Eger és környéke számára állította össze a gyűjte-
ményt. A címlap szerint a szerkesztő a korábbi debreceni nyomtatványokat javítot-
ta és bővítette. Mint Szilády Áron megállapítja, az emendálás nem illik a kötetre, 
ugyanis „számos sajtóhiba mellett néhol a versek, sőt az értelem is csorbát szen-
ved". ίΛ Az emendálás valószínűleg inkább arra vonatkozhat, hogy Szegedi egy 
olyan új szerkezetet hozott létre, amely több évszázadig továbbélő rendet alapo-
zott meg. Az énekeskönyv csak Szegedi Gergely 1566-os halála után jelent meg, 
amiben közrejátszhatott az egy ideig szünetelő debreceni könyvnyomtatás is.70 

Szegedi szerkesztményét halála után, valószínűleg az eredeti egyik másolatából. 
Melius Juhász Péter felügyeletével adták ki. Varjas Béla szerint a szövegromlás 
„nem annyira a szedők, mint inkább a másolók rovására írandó."71 

Felépítés: 
A. Címlap, amelyen a nagy Ζ betűket fordítva szedték. A fenti cím először 

jelent meg énekeskönyvben. Az énekek protestáns közköltészeti jellegére utal, 
hogy a címlap szövege azt ajánlja, hogy a dicséreteket mind a templomban, mind 
a keresztyéneknek minden gyülekezetében énekeljék. A mottó Huszár Gál éne-
keskönyvét ( R M N y 160/1) követi. Előszó nincs. 

B. Énekek. 
C. )(lv-2V: „TABLA1A EZ ENEKEKNEC" (tartalomjegyzék). 
Szerkezet: 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (karácsonyi, nagypénteki, húsvéti, 

mennybemeneteli) - 3. úrvacsora-énekek - 4. prédikáció utániak - 5. szentegy-
házbeliek (köztük káté, halotti) - 6. közönséges isteni dicséretek. 

A zsoltárok növekvő sorrendben követik egymást, mint már az 1560-asban is, 
kivéve a 42. zsoltárt (Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez), amely a zsoltár-
tömb legvégén helyezkedik el (talán nyomtatás közben felejtették ki a sorozatból). 
A szerkezetben először itt következnek a zsoltárok után az ünnepi énekek, ame-
lyeknek helye később sem változott a debreceni énekeskönyvekben. Schulek Ti-
bor teológiai jellemzése szerint Szegedi Gergely gyűjteménye „a mérsékelt helvét 
elveket követte, amikor egyrészt nem szakított az addig már gazdag, lutheri példá-

69 SZILÁDY Áron, 1893, I. 
70 Szegedi Gergely irodalomtörténeti értékelését 1. VARJAS Béla, 1982, 255-285. 
71 VARJAS Béla. 1982, 277-278. 
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ra indult énekörökséggel, másrészt a zsoltárokat, illetve annak magyar parafrázi-
7? 

sait az első helyre tette." " 
Enekversek száma: 136 ének, ebből 97 azonos RMNy 160/1-gyei. A kihagyott 

8 ének fele a katolikus gyökereket felmutatóak közé tartozik. A bővítés során 
megfigyelhető a szerkesztői gondosság: a pótlások nem egy tömbben helyezked-
nek el a kötet végén, hanem mindegyik az énekeskönyv megfelelő helyére került. 
Szegedi Gergely teológiai meggyőződését és élethelyzetét tükrözi, hogy Szegedi 
új énekként elsősorban zsoltárokat, káté-énekeket, a tatár és török által fenyegetett 
ország helyzetét tükröző panasz- és vigasz-énekeket vett fel. 

Kapcsolódás: Szegedi Gergely a korábbi énekanyagot kiegészítve új szerke-
zetű énekeskönyvet hozott létre. A szerkesztő wittenbergi és genfi útján (1556— 
57) ismerkedhetett meg a mérsékelt helvét elveket követő strassburgi és konstanzi 
énekeskönyvekkel, amelyekben első helyen, mint igazi bibliai énekek, helyezked-

73 

nek el a zsoltárok. Sokszor már a német énekeskönyvek címe jelzi a zsoltárok 
kitüntetett szerepét az éneklésben: Psalmen und geistliche Gesänge... Az énekes-
könyv 1569-ben, tehát a teljes genfi Zsoltárkönyv kiadása (1562) után jelent meg. 
Bucsay Mihály74 utal a hitvallási háttérre: az 1562-es Debreceni Hitvallás kiemeli 
azt a bucer-kálvini elvet, mely szerint Szentírásból szerzett énekeket (zsoltárokat) 
szabad énekelni {RMNy 176: Q2V). De ahogy Bucer Strassburgjában, úgy nálunk 
sem lehetett az akkor már nagyobb számban meglévő egyéb isteni dicséreteket el-
hagyni. Szegedi énekeskönyvének szerkezeti egységei nem követik mechanikusan 
a külföldi mintát. Például az 1540-es konstanzi énekeskönyvben a következő fő 
részek találhatóak: Psalmen - Lobgesänge (Kirchenlieder, Te Deum, Kinderlieder, 
Festlieder, Katechismuslieder, az ún. evang. Kernlieder) - geistliche (außer-
liturgische) Lieder.75 Az 1545-ös strassburgi énekeskönyvben: Psalmen - Hymni 
- geistliche Lieder (Katechismuslieder) - Festlieder.76 A több szálon követhető 
strassburgi hatás - anyanyelvű gregorián, termékeny énekszerzés és énekeskönyv-
kiadás, a kiadványok első helyén a zsoltárok szerepeltetése - a lutheri minta mel-
lett kiemelkedő szerepet játszott a magyar gyülekezeti éneklésben. Még egy éne-
keskönyv-típussal találkozhatott Szegedi peregri náci ója során: az 1550-től kezdő-

72 SCHULEK Tibor, 1975, 14. 
73 BUCSAY Mihály, 1944, 30-33; SCHULEK Tibor. 1975, 14. 
74 BUCSAY Mihály, 1945. 100-102. 
75 JENNY, Markus, 1962, 78, 119, 142-143. 
76 WB, 480. sz. 
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dő bonni énekeskönyv-sorozattal,77 amely a későbbi református pfalzi gyűjtemé-
nyek egyik ősének tekinthető. Ε típusban szintén az első helyen állnak a zsoltárok. 

Szegedi Gergely énekeskönyvének továbbélése tanulságos példája annak, 
hogy az egymást követő szerkesztők vagy kiadók legtöbb esetben alkotó módon 
használták fel elődeik munkáját. Néhány példa erre: Batizi András Áldott legyen 
kezdetű dicsérete ( R P H A 89) csak két debreceni (RMNy 276, 429) és két bártfai 
(RMNy 713, 965) énekeskönyvben élt tovább. Szegedi Kis István hálaadása 
(RPHA 482) evangélikus körben terjedt el (RMNy 353, 513, 713, 965). A leg-
szembetűnőbb, hogy Szegedi Gergely 34. zsoltárfordítása, a Mikoron Dávid Saul 
előtt futna (RPHA 945) 1569 után se Gönci György (RMNy 640), se Újfalvi Imre 
(RMNy 886) református énekeskönyvében nem lelhető fel, de 1616-ban újra beke-
rült a debreceniekbe (RMNy 1107), hogy ezután már folyamatosan megjelenjék. 
Többek között három oka lehet a fent leírtaknak. A szerkesztők nem ehhez az ere-
deti, 1569-es kiadáshoz fértek hozzá, hanem valamelyik leszármazottjához, vagy 
kéziratból dolgoztak, vagy pedig egyéni ízlésük befolyásolta választásukat. Ez 
utóbbi lehet az oka annak, hogy a szerkesztők Szegedi Gergely fenti zsoltárparaf-
rázisát kihagyták, és inkább a 34. zsoltár Sztárai-féle fordítását (RPHA 983) fo-
gadták el, amelynek az elején nincs az a. Szegediében olvasható, hosszadalmas, öt 
versszakos kiegészítés, amely a hálaadás keletkezésének körülményeit adja elő. 

1570 Debrecen - RMNy 276 

[Énekeskönyv. Debrecen, Komlós András, 1570.J 
4° - 205 [21+?] pp. - kotta nincs. 
1 (elején és végén) csonka példány (MTAKK). 
Erdélyi 11. sz. 

* 

Református énekeskönyv (debreceni 2. kiad.). 
Felépítés: Címlapja hiányzik. Szegedi Gergely énekeskönyvét ( R M N y 264) 

követő felépítése lehetett. 
Szerkezet·. 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (karácsonyi, nagypénteki, húsvéti, 

mennybemeneteli) - 3. úrvacsora - 4. prédikáció utániak - 5. szentegyházbeiiek 
(köztük káté, halotti) - 6. közönséges isteni dicséretek. 

77 DKL 1550os: Gsangbüchlein Geistlicher Psalmen, hymnen, leider [!] vnd gebet, Durch 
etliche Diener der Kirchen zu Bonn, ßeissig zusamen getragen... 
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Énekversek száma\ er. 101 vers maradt fenn töredékes vagy teljes formában. 
Kapcsolódás·. Az 1569-es debreceni ( R M N y 264) sajtóhibáktól javított válto-

zata, új kiadása.78 

1574 Komjáti - RMNy 353-1-11. 

A KERESZTYENl / GYÜLEKEZETBEN VA-Zlo Isteni diczeretec es Imad-
/sagoc. / [nyomdászjel] / PSALMO CXLIX. / Diczeretet mondgyatoc Istennec a / 
szenteknec gyülekezetiben. / M. D. LXX1III. (Komjáti, Huszár Gál) 

4° _ [4] 347 [recte 356]; [4] 126 [recte 128] [+?] ff. - kotta van - sign. - orn. 
3 csonka példány (Eperjes, OSZK: 2 példány). Értékesek azok a, ma már el-

veszett példányokról szóló, adatok, amelyek egy-egy énekeskönyv elterjedési kö-
réről tudósítanak. Kis Bertalan evangélikus püspök 163l-es magyarkövesdi vizi-
tációs jegyzőkönyve szerint az ottani egyház tulajdonában létezett egy példány az 
énekeskönyvből.79 

Hasonmás kiadás (BHA XIII. - H. Hubert Gabriella kísérő tanulmányával). 
Újfalvi [6. sz.]; RMK 1. 332; Sztripszky 1808/15; Révész, 1574; Erdélyi 6. sz. 

* 

Evangélikus graduál-énekeskönyv (egyetlen kiad.). 
Kiadó és szerkesztő'. Huszár Gál. Szerkesztő munkájának eredményeképpen 

új, egyedülálló szerkesztmény jött létre. Gyűjtő munkájáról az előszóban (és más-
hol is) megemlékezik: ,,ahol mit ä iambor kereßtyen atyafiac Magyarul 
czinaltanac, ößue ßedegettem.. ." (I. A^) ; „A Christusnac fel-tamadasarol töb soc 
Diczeretec vadnac nalunc, mint igaz ßületeserölis, de mi-nekünc elegnec 
tettzenék, ä kiket ide be irtunc" (1. 285r); „E Psalmusokra az vtan talalkoztunc, 
hogy immár ä töbit ki nyomtattuc volt. Kiket el nem akartunc hadni: Mert az 
hiueknec nagy vigaßtalasokra vadnac" (II. 93r). A kiadást valószínűleg a Forgách 
család, elsősorban Forgách Imre (1540-1599) támogatta, akinek Huszár Gál 
Komjátiban udvari papja volt 1565-től kezdve. A kötet mind formailag, mind tar-
talmilag az egyik legigényesebb 16. századi magyar kiadvány. Ugyan nincsenek 

80 benne fametszetes illusztrációk, mint az egykorú német énekeskönyvekben, de 

7 8SZILÁDY Áron, 1893, XII-X1V. 
79 MPEA, VI, 40. 
8 0HOBERG, Martin, 1933, 84-117. Babst lipcsei kiadványában (DKL 154501) pl. 27, a 

strassburgiban (DKL 156809) 20 fametszetes kép található. 
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Huszár Gál a betűtípusok és nyomdadíszek váltogatásával esztétikailag tetszetős 
kiadványt hozott létre. Mindezek gyakorlati célt szolgáltak elsősorban: a könyv 
használatát segítette a tagolás. 

Részei két kötetben·. [1] graduál (istentiszteleti rendek, imádságok) gyülekezeti 
énekekkel és [II] gyülekezeti énekek. 

Felépítés} " 
A. A címlap az 1560-as ( R M N y 160) kiegészített változata: utal arra, hogy a 

gyűjtemény imádságokat is tartalmaz, nem jelzi viszont azt, hogy istentiszteleti 
rendek találhatóak benne. 

B. Aiv-4V: AZ előszót Huszár Gál írta, címzettje pedig az olvasó ill. éneklő 
gyülekezet. Huszár itt nem szól korábbi énekeskönyvéről (RMNy 160), és elősza-

81 

vának szövege szintén új. Többek között talán épp azért nem említi korábbi 
munkáját, mert, mint Czeglédy Sándor írja, " „nem lett volna célszerű lutheránus 
pártfogóit emlékeztetni" a Melius Juhásznak ajánlott gyűjteményre, hiszen „1574-
ben, amikor a két felekezet az ő vidékén még nem vált el egymástól, mint nyom-
dász és könyvkiadó egyaránt azt tartotta helyesnek, hogy most a saját himnológiai 
tevékenységének debreceni előzményeiről hallgasson." Feltevésünk szerint Hu-
szár Gál ez utóbbi graduál-énekeskönyvet sokkal inkább sajátjának érezte, mint az 
előzőt. Csak ekkor. 1574-ben valósíthatta meg régi tervét: egy olyan gyűjtemény 
létrehozását, amely graduál és énekeskönyv egyszerre, amely istentiszteleti rend-
tartást és imádságokat tartalmaz. Huszár Gál nemcsak a komjáti igényeket akarta 
kielégíteni, hanem a lehető legnagyobb körben szerette volna egységesíteni és el-
terjeszteni a könyvében található liturgiát. Ez a törekvése valószínűleg sikerrel 
járt, hiszen, mint Bottá István kimutatja, még a 19. században is használták a 
gyűjteményt.83 

C. Graduál gyülekezeti énekekkel, istentiszteleti rendekkel, imádságokkal és 
számos, a lelkészeknek, kántoroknak és a gyülekezetnek szóló magyarázatokkal. 

D/ l . I. kötet végén (yyyk): „E K.6NYBEN VALÓ PSALmusokrol es egyéb 
Diczeretekról. Miert-hogy ä Psalmusok ä Diákul való regi translatioban soc helen 
igen kűlőmkóznec ä Sido Bibliaban való értelemtől, Ez okaert é mi fordításunk-
ban, nem ä regi translatiot, hanem ä Sido textust kóuettüc. Azért ä kinec nem 
mind iarton tettzic, ne siessen adzig itelni (Coecus de colore) hanem oiuassa meg 
elóBőr ä Sido textust, s-am bátor kárhoztasson az vtán bennünket. Az Hymnusokat 
kedig, Antiphonakot es egyeb lelki enekeket, abban hadtuc ä miben talaltuc. Mind 

81 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
8 2 CZEGLÉDY Sándor, 1967, 372-373. 
83 BOTTÁ István, 1991,468. 
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ezeckel nem ártani, hanem inkab ßolgalni akartunc ä Christus hiueinec. 
Czinallyon iobat ä kitol lehet, hogy ne mennyen üres kezzel az iteletre ióuó 
Christusnac eleibe." 

D/2. 1. kötet végén (yyyir-4r): „E KóNYwBEN VALÓ ISTENI Diczereteknec 
rend Berént valo Registroma." Az I. rész szerkezeti egységeinek részletes felsoro-
lása. Bottá István összefoglalása szerint84 a szertartási és gyülekezeti énekek, va-
lamint imádságok, utasítások és istentiszteleti rendek a következő fő egységekre 
tagolódnak: a naponkénti reggeli istentiszteletek rendtartása; a főistentisztelet ál-
landó részei és a káté-istentisztelet; az egyházi év ünnepeinek istentiszteleti rend-
jei; prédikáció utáni isteni dicséretek. 

D/3. I. kötet végén (yyy4r-5r): „A Psalmusoknac Registroma" (a prózai zsoltá-
rok latin kezdősor-mutatója). 

D/4. I. kötet végén (yyysr): „FINIS. A Psalmusokbol es ä regi ßenteknec 
egyeb könyörgesiböl valo töb isteni Diczereteket, Istennec kegyelmes segítsegébö! 
é könywnec masodic reßeben adgyuc-ki." 

Ε. II. kötet (a vége csonka), amelyben kizárólag gyülekezeti énekek szerepel-
nek. A fő cím: „MASODIC RESZE A SZENT GYÜLEKEZETBEN VALO IS-
TENI DICZERETEKNEC." 

F. Valószínűleg a kötet végéről hiányzó részben helyezkedett el a gyülekezeti 
énekek tartalomjegyzéke. 

Huszár Gál a kétkötetes gyűjtemény egyes részeit külön-külön való terjesztés-
re is szánta, s a l i , kötetet talán nagyobb példányszámban nyomtatta ki. Erre a kö-
vetkező jelek alapján következtethetünk: a II. kötetben csak a gyülekezet által 
énekelt darabok jelentek meg. míg az előzőben a lelkész-kántor-kórus általiak is; 
a II. kötet ívfüzet-jelei megismétlik az 1. kötetét; a fennmaradt eperjesi példány, 
korabeli kötésben, csak az I. kötetet tartalmazza, ami arra utal, hogy két kötetes-
nek szánták a gyűjteményt - ráadásul az eperjesi példány kötéstáblájából más Hu-

85 

szár Gál művek töredékeit áztatták ki. Ugyanakkor az I. kötet végén már elkez-
dődnek a prédikáció utáni énekek. Dézsi Lajos magyarázata szerint a hosszadal-
mas nyomtatási munka közben Huszár Gál nem akarta megvárni, míg a II. kötet 
nyomtatásával elkészül, hanem amint az első kötet készen volt, azt külön kibocsá-
totta, majd a II. elkészülte után együtt is forgalomba hozta a példányokat.8" 

Szerkezet (az I—II. kötet gyülekezeti énekeit figyelembe véve): I. kötet, 1. 
káté-énekek - 2. invokációk - 3. ünnepi énekek - 4. prédikáció utániak - II. kötet. 

84 BOTTÁ István, 1991,439. 
8 5ŐAPLOVl£, Ján, 1972, 185. 

*6RMKT 16. század, 8, 437. 
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4. a prédikáció utáni énekek folytatása - 5. zsoltárok - 6. szentegyházba való isteni 
dicséretek - 7. temetési énekek.87 

Énekversek száma. ' 11 cr. 191 gyülekezeti ének, ha a kötet végéről hiányzó 
2 verset beszámítjuk. Huszár ebben a kötetben nem közölte újra azoknak a 
gyülekezeti énekeknek a kottáit, amelyek az 1560-asban már megjelentek. 
Lehetséges magyarázatként egy analóg példát hozhatunk. A lengyelországi cseh 
testvérek 1569-es énekeskönyvének előszava írja, hogy az énekeket azért közölték 
kotta nélkül, mivel az 1554-es kiadásban ezeknek az énekeknek már megjelent a 

88 
kottájuk, és a kántorok már jól ismerték azokat. Huszár Gál, akárcsak 1560-as 
énekeskönyvének anyaggyűjtésekor, igyekezett válogatni az időközben összegyűlt 
énekekből, és gondosan kihagyta a „tudatlan emberektől" költött szerzeményeket. 
Sok esetben, akárcsak tanítványa és barátja, Bornemisza Péter, ő is személyes 89 

ismeretségei révén jutott hozzá egy-egy ének kéziratához. Az 1. kötetben 24, 
gyülekezeti énekként használható himnusz és 15 dicséret dallama található.90 

Jelentős újítása Huszárnak az énekek szignálása. A 16-17. században a szer-
kesztők csekély fontosságot tulajdonítottak a szerzőségnek, ahogy Újfalvi Imre 
írja: „Az authoroknak neveket el nem titkoltam volna, de kevesnek tudhattam meg 
az kiknek az vers fejekben nintsen. mellyeket külön meg jegyzeni nem ßükseg 
volt" ( R M N y 886/2: Aiv)· Analóg példaként az 1533-as strassburgi Wolfgang 
Köpfel-előszó teológiai magyarázatát idézhetjük: „Vnd alle mal newe verteütschte 
Psalmen, so hie oder andersswo aussgangen, erzugethon. Dann wir hierinne 
niemants person oder namen ansehen, auff dz bey Gott dem allmechtigen alles 
ansehen allein bleiben mög, vnd daneben durch newe erfürbrachte Psalmen, der 
gemeynd, Übung vnd fleiss erfrischt, vnd nach weiter erkantnuss Christi 
zubekommen gereytzt vnd getriben werde."91 Huszár Gál kivétel - Bornemisza 
csak az ő nyomdokain haladt - abban a tekintetben, hogy attribuálta a verseket: 
az 1. kötetben 8, a másodikban 11 esetben tüntette fel a szerzők nevét. Az 1560-
asban csupán egy vers végén (B6v) találunk egy G. H. monogramot. Az 1566-os 
egyetlen esetben sem szignálta a verseket. Az 1569-esben a szerkesztő, Szegedi 
Gergely monogramján kívül kétszer találjuk meg a címben a szerző nevét (178, 
193). A többi énekeskönyvben szintén legtöbbször a G. Sz. monogram tűnik fel. 
Az utókor kimagaslóan legtöbb szignót nyújtó 1574-es énekeskönyve alapján tu-
dunk egyes verseket Dévai Mátyásnak (1, 105v), Melius Juhásznak (I, 269r), 

87 L. részletesen H. HUBERT Gabriella, 1986. 1007-1012. 
88 HLAWICZKA, Karol, 1970, 180. 
89 BOTTÁ István, 1991,441 skk. 
90 CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1981, 176. 
91 WB, 550. 
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Batizi Andrásnak (I, 276v, 320r; II, 28v, 53r), Sylvester Jánosnak (I, 284r), Sze-
gedi Kis Istvánnak (1, 315v; II, 3v), Szegedi Gergelynek (I, 318v) és Huszár 
Gálnak (1, 319r) tulajdonítani. Egy helyen (II, 3Ír), a Gyakran nekünk kellene 
kezdetű úrvacsora-ének esetében Huszár tévesen Melius Juhászt jelölte meg Sze-
gedi Gergely versének szerzőjeként. Schulek Tibor szerint ez azt mutatja, hogy 

92 

Huszár a Melius Juhász szerkesztette 1563-as énekeskönyvet használhatta. " 
A szerkesztő igényessége figyelhető meg azokban a magyarázatokban, ame-

lyek az egyes részek vagy énekek használatához nyújtottak segítséget. Huszár vá-
laszt ad pl. arra a kérdésünkre, hogy a szertartásban mikor énekeltek egy adott ün-
nepen gyülekezeti éneket, de nagy szabadságot is ad a használóknak: „VEDD 
ESZEDBE. A melly isteni diczereteket az VR Christusnac Bületéséröl ide irtunc, 
mikor ä ßentegyhazi ßolgaknac tettzic, akor mondgyác ä ßent Gyülekezetben" (I, 
170r). Közismert, hogy Huszár Luther Deutsche Messejének szellemében több 
helyen szertartási ének helyett gyülekezeti éneket ajánlott. A keresztény szabadság 
elve érvényesül az adiaphoronnak tartott éneklés esetében. Huszár Gál láthatóan 
nem tartotta helyesnek, hogy egy felsőbb egyházi hatalom (pl. az esperes. I. a II. 4. 
pontban) az istentiszteleti énekek kiválasztását korlátozza. Gyakorló lelkészként 
jól tudhatta, milyen nagy a szerepe a helyi adottságoknak: hiába az előírás, ha egy 
nehezebb ének énekeltetéséhez vagy a kántor vagy a gyülekezet zeneileg nem 
eléggé képzett, vagy pedig a gyülekezet egy bizonyos ünnepen ragaszkodik a már 
megszokott énekekhez. Nyilvánvaló, hogy az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó 
énekek, szorosabban vagy tágabban, tartalmuknál fogva mindenképpen illettek az 
adott ünnep textusához. 

Kapcsolódás: Huszár Gál összeállítása egyetlen a maga nemében a 16-17. 
93 

században. Bottá István értékelése szerint: „a Graduál gyülekezetet szolgáló 
céljának, szerkezetét és tartalmát tekintve is, tökéletesen megfelelő, teljes mű volt. 
Sőt imádságok, zsoltárok beiktatásával templomi használaton kívül egyéni és házi 
áhítatok célját is szolgálta." Huszár Gál nem ismerte a Váradi énekeskönyveX 94 (RMNy 222), de Szegedi Gergelyének (RMNy 264) ismerete sem egyértelmű. 

95 

Saját, korábbi énekeskönyvének anyagát, három kivételtől eltekintve, követte és 
kibővítette. A kezébe került énekekből válogatott és új szerkezetet hozott létre. 

92 SCHULEK Tibor, 1975, 19. 
93 BOTTÁ István, 1991, 438. 
94 SCHULEK Tibor, 1975. 14-15: H. HUBERT Gabriella, 1986, 1017; BOTTÁ István. 

1991. 442—443. 
95 Hittani és gyakorlati szempontból Huszár Gál maga is elhagyandónak ítélte a következő-

ket: Mind e világnak (RPHA 948), Nagy örömnap (RPHA 1040), Valaki Krisztusnak vacsoráját 
(RPHA 1459). 
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A magyar viszonyokat tartotta szem előtt akkor, amikor egy gyűjteményben ösz-
szegezte a gyülekezet tagjai (lelkészek, kántorok és minden éneklő hívő) számára 
szükséges énekkincset és szertartást. Ilyen nagy vállalkozásba csak megfelelő 
nyomdával és hosszú lelkipásztori gyűjtőmunka után foghatott hozzá. Munkájá-
nak ösztönzője lehetett talán az a német énekeskönyv-típus, amelynek több, de 
csak egyes pontokon összevethető teljesítményét ismerjük. Ilyenek például: az 
1527-es nürnbergi gyűjtemény, amelyben a fő istentisztelet és a vespera szertartási 

08 

énekei mellett gyülekezeti énekek találhatóak (DKL 1527 ); az 1540-es lipcsei 
énekeskönyv, amely Luther Deutsche Messéjét tartalmazza ( D K L 15 4 007); a szer-
tartási és gyülekezeti énekeket, valamint imádságokat magába foglaló 1545-ös 
lipcsei Babst-énekeskönyv (DKL 1545°1); a strassburgi Das Gros Kirchen 
Gesangbuch (DKL 156012); David Chytra;usnak az osztrák evangélikusok számá-
ra készített 157l-es agendája, amely szertartásrendet, s ezen belül énekeket is tar-
talmaz (sokszor csak incipittel utalva rájuk); Johannes Keuchenthal 1573-as latin-
német gyűjteménye (DKL 157311). Huszár Gál európai összefüggésben értékelhe-
tő, korszerű müvet hozott létre. Ha kiemeljük az 1574-es kiadásból a szertartási 
énekeket és agenda-részeket, olyan gyülekezeti énekeskönyvet kapunk, melynek 
felépítése nem egyezik meg egyetlen előtte megjelent énekeskönyvével sem:96 

katekizmusi énekek, ünnepiek, prédikáció utániak, zsoltárok, szentegyházi dicsé-
retek és halotti énekek követik benne egymást. Huszár Gál 1574-ben, liturgiái és 

97 

egyháztörténeti okokból, a szerkezettől elkezdve az énekek sorrendjén át ma-
gukig a szövegekig számos ponton eltért korábbi, 1560-as gyűjteményétől, habár 98 

mennyiségileg a legtöbbet, az énekek 97.2 %-át őrizte meg belőle. 
A graduál-énekeskönyv utóéletét a 16. századi magyar evangélikus gyűjtemé-

nyekben követhetjük nyomon (RMNy 513, 713). 

1572-1579 Debrecen - RMNy 357 

[.Enekeskönyv. Debrecen, Komlós András?, 1572-1579.] 
4° - 28+[?] pp. - kotta nincs. 
1 könyvtáblából kiáztatott töredék (OSZK). 
Sztripszky 1847/54; Révész, 1570 körül; Erdélyi 12. sz.; Dézsi: Suppl. 30. 

* 

96 L. táblázatban is összefoglalva I I. HUBERT Gabriella. 1986, 1015-1018. 1025-1030. 
97 BOTFA István, 1991. 438^144. 
98 BORSA Gedeon, 1983, 18. 
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Református énekeskönyv. Az ún. debreceni énekeskönyv új kiadása 
(debreceni 3. kiad.). 

Enekversek száma: A töredék mindössze 5 zsoltárt őrzött meg a kötet elejéről. 

1579 Debrecen - RMNy 429 

ENEKES KEONIV / MEL1BOL SZOK=/tanak az Vrnak dicziretet mo(n)/dani, 
az Aniaßentegyhazban, es kereßtieneknek / minden gyülekezetiben, mostan 
uyobban, egybe=/ßedegettetet es egy nehanißep dicziretekel meg / öregbittetet az 
kereßtieneknec vigaß,,/talasokra emendaltatot: / [díszy / Psalmo. CXI. / Dicziretet 
mongyatok az Istennec az ßenteknek / Gyüleközetiben &c. / DEBRECZEMBE: / 
Nyomtatattot M: D: LXXIX. eßtendöben: [Hoffhalter Rudolf) 

4° - [4] 192 [recte 179] [ 1 ] pp. - kotta nincs - orn. 
2 csonka példány (Kolozsvár). 
RMK I. 151; Révész. 1579; Erdélyi 13. sz. 

* 

Református énekeskönyv. Az ún. debreceni énekeskönyv átdolgozott kiadása 
(debreceni 4. kiad.). 

Kiadó: Hoffhalter Rudolf (1550-1585/88 k., nyomdász) vagy a debreceni 
gyülekezet. 

Szerkesztő: Az ismeretlen szerkesztő, a címlap tanúsága szerint, a korábbi ki-
adástjavította ill. bővítette ki. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a cím-
lap megfogalmazása nem más, mint, kisebb változtatásokkal, az 1569-es - RMNy 
264 - címlapjának átvétele. Szerkesztőként Gönci Györgynek ( t 1595) már szere-
pe lehetett ebben a kiadásban, hiszen 1575 óta debreceni lelkipásztorként, 1576-
tól pedig tiszántúli püspökként olyan müveket írt, amelyek a gyakorlati vallásos 
életet és az egyházszervezést segítették elő. Ez idő tájt működött debreceni lel-
készként még Félegyházi Tamás (1573-1586), így az ő közreműködése sem zár-
ható k i . " 

Felépítés: 
A. A címlap és annak mottója az 1569-es címlap változata (így pl. Szegedi 

Gergely monogramja elmarad). Előszava nincs. 
B. [ ]2r-v: A tartalomjegyzék a jelenlegi példányban a címlap után található: 

„INDEX". 

99 A debreceni lelkészekkel kapcsolatos adatok forrása: ZOVÁNYI Jenő, 1939, 187-191. 
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C. Énekek. 
Szerkezet: 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (karácsonyi, nagypénteki, húsvéti, 

mennybemeneteli) - 3. úrvacsora-énekek - 4. szentegyházbeliek (köztük prédiká-
ció előttiek és utániak, káté és halotti énekek) - 5. közönséges isteni dicséretek. 

jÉnekversek száma: cr. 119 ének, s ebből 1 1 ének nincs meg Szegedi Gergely 
énekeskönyvében {RMNy 264). Ez utóbbiakból 7 ének először itt jelent meg 
nyomtatásban. Az ismeretlen szerkesztő az új énekeket részint beillesztette az 
énekeskönyv megfelelő helyére, részint a kötet végére helyezte őket. 

* 

Megjegyzés. Az RMNy felhívja a figyelmet arra, hogy a 162-165. lapot (= Ν ] 2) 
más szedéssel szedték, és ez az N-ív csak két levélből áll, vagyis 6 levél = 12 lap 
hiányzik. Ugyanakkor a kötet szabályosan, az O-ívvel és a 178-as lapszámmal 
folytatódik, vagyis a lapszámozáskor a hiányzó 12 lapot beszámították. A 178. 
laptól olyan versek következnek, amelyek RMNy 429 előtt nem szerepeltek még 
debreceni énekeskönyvekben,100 tehát egyértelműen az 1579-es szerkesztője vagy 
kiadója bővítette velük az énekanyagot. Viszont 28 olyan ének hiányzik énekes-
könyvünkből, ami pedig megvolt Szegedi Gergelyében (RMNy 264). Ebből a 28 
hiányzóból 13 ének olyan, amely az RMNy 264 végén megtalálható: 

RMNy 264 RMNy 429 
Lapszám-Szerző: Kezdősor 
(RPHA-szám) 
188 - Megszabadultam már én (870) 163 
189 - Batizi: Ember, emlékezzél (340) 163 
189 - Magasztallak (850) 164 
192 - Szegedi Kis: O, mint(\\21) 165 
193 - Szegedi Kis: Hálát adok (482) -

1 9 4 - 0 , mely{ 1121) -

196 - Batizi: Jámbor (626) — 

200 - Fohászkodom (421) -

201 - Örök Atya Isten (1148) -

202 -Adjunk hálát (61) — 

203 - Batthyány: Bátor érted (167) -

205 - Szkhárosi Horvát: Semmit 
(1219) 

-

206 - A mi mesterünk (25) 

100 RPHA 848. 1052,691, 1425, 1032,932, 1114.445. 
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RMNy 264 RMNy 429 
Lapszám-Szerző: Kezdősor 
(RPHA-száin) 
208 - Nagy Úristen (1042) -

209 - Uram Isten magasságban (1427) -

211 - Szerémi: Amely embernek (94) — 

212 - Veddel, Úristen (1469) -

213 - Szent Dávid próféta (1310) 74 (a zsoltárrészben!) 
214 - Újlaki: Uram Isten (1428) 76 (a zsoltárrészben!) 
216 - Szegedi Gergely: Szánja (1300) -

FINIS. 
165 és 178 - Dobokai: Magasztaljuk 
az Úristent (848) - korábban: RMNy 
222: 168 
179 - Nagybáncsai: Ne hagyj (1052) 
181 - Jóllehet nagy sokat (691) 
182 - Palatics: Uram, benned (1425) — 
korábban: RMNy 353/2: 118r 
185 - Palatics: Nagy hálákat (1032) 
187 - Sztárai: Mikor Dávid (932) 
188 - O, Izrael ( 1114) - korábban: 
RMNy 353/1: 11 Ír 
189-Szántó: Gyarló (445) 
FINIS: 
Pótlás: prófétáknak szavokat nem 
tiszteljük / Azért az ellenséget reánk 
bocsátja, kivel haragját / hozzánk 
megmutatja, édes házainkat elpusztítja 

Az OSZK-ban mikrofilmen tanulmányozható énekeskönyvben, mint a fenti 
táblázat mutatja, a Magasztaljuk kezdetű vers a 165. lapon kezdődik, és a 178. la-
pon folytatódik. Az ének 4-5. versszakának 4 sorát a kötet végén, a FINIS szó 
után újra kinyomtatták, pedig ez a 4 sor nem hiányzik a versből. A tartalomjegy-
zék a kötet elején helyezkedik el, s abban a Magasztaljuk mellett a 166. lap szere-
pel, míg a 167-178. közötti lapszámok az indexben egyáltalán nem fordulnak elő. 
Elképzelhető, hogy két, különböző módon csonka példány állt mintaként a nyom-
tató rendelkezésére, s ezért nem vette észre a lapszámugrást, amint ezt az egész 
kötet kinyomtatása után készült tartalomjegyzék tükrözi. A példány autopszia 
alapján történő vizsgálata megoldást nyújthat ezekre a még megválaszolatlan kér-
désekre. 
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1582 De t r ekő- RMNy 513 

ENEKEC, / HÁROM RENDBE: KV=/LÓMB KúLóMB FELEC. / [1] /. / 
ELSŐBE: Róuid diczeretec vadnac. Kiknec szamoc / CXCVIII. kic kózzúl soc, 
Predikatioc melle valoc. I [ - 2] II. / MASIKBA, Hoszabbac vadnac: az szent Iras 
in-/tesi es magyarazati szerint. Kic Predikatioc gyarant / oktatnac. Kiknec szamoc 
aproual elegy LX. / [ - 3] III. / HARMADIKBA: Az Biblianac ki valogatot f ó / f ö 
XVIII Históriaiból valoc. / Rendeltettec / BORNEMISZA PETER / ALTAL. / 
PSALM: 103./Aldgyatoc az VVrat minden δ seregi. I DETREKCE VARABA. / Μ 
D LXXXI1. [typ. Bornemisza.] 

4° - [4] 334 [recte 344] [5] ff. - kotta nincs - orn. 
9 példány (1 ép, 8 csonka: EK, MTAKK/2 példány, OSZK, Marosvásárhely, 

Nyitra, Olmütz, Pápa, Pozsony). Elveszett példányról is van híradásunk, mivel 
Toldy-jegyzeteiben a következő szerepel: „Sztrokayé elveszett az árvízkor".101 

Egy példány Asztalos András, nagyszombati polgár birtokában lehetett, aki Szenei 
Molnár Alberthez írt levelében, a Zsoltárkönyv formátumával kapcsolatban a kö-
vetkezőket írja: „De illendő lett volna, hogy in quarto nyomtattatta volna ki Ke-

102 
gyelmed, mint az Bornemisza Péteré, öregeb betökre.. .". " 

Újfalvi [8. sz.]; RMK I. 195; Révész, 1582; Erdélyi 19. sz. 
Hasonmás kiadás (BHA VI. - Kovács Sándor Iván kísérő tanulmányával). 

* 

Evangélikus gyülekezeti- és magánénekeskönyv (egyetlen ilyen felépítésű 
szerkesztmény). 

Kiadó és szerkesztő: Bornemisza Péter (1535-1584) evangélikus lelkipásztor, 
író és költő. A gyülekezeti énekrész a Huszár Gál 1574-es énekeskönyvéből 
(RMNy 353) ismert gyülekezeti énekanyagot adja néhány változtatással és bőví-
téssel. 1Cb A kiadvány megjelenését Balassi István, a detrekői vár ura és felesége, 
Czoron Anna támogatta. 

Részei: [1] gyülekezeti énekeskönyv, [2] prédikációs énekek és [3] bibliai 
históriák gyűjteménye. 

Felépítés·} Bornemisza a kötetben végig irányítja az olvasót-éneklőt. (A 2 - 3 . 
rész előtt hosszan, egyenként közli az énekek témáját.) 

101 JAKAB Elek, 1882. 53. Sztrókay Antal példányáról 1. KOVÁCS Sándor Iván, 1964, 
41-42. 

102 Idézi KOVÁCS Sándor Iván, 1964, 40. 
103 KOVÁCS Sándor Iván, 1964, 15-16, 37. 

129 



Α. Α címlap megadja a kötet szerkezetét és az énekek számát. Új mottóként a 
103. zsoltár szerepel. 

Β. A címlap versón: „AZ REGISTROMBA LEG HAtul az ABC. szerint meg 
talalhad, az melly it való Énekeket akarsz hamar meg lólni." 

C. Az ajánlás Bornemisza mecénásának, Balassi Istvánné, Czoron Annának 
104 

szol. 
D. Énekek. 
lL. Z4v—clcÍ4r! „Regestromi az Enekeknec ERTS MEG AZ LEVEL S Z A M 

VETKERCEL. Nihol ennyi hamar munka közt, nem ohattuc hogy vetec nem esett 
volna az leuel ßamnak iegyzesiben. Mind az altal az rea vigyázó, keues 
faratsagual meg lólheti ez Registrombol." A három rész együttes tartalomjegyzéke 
az ábécé betűin belül külön-külön rendezi az egyes részekben található énekek 
kezdősorát. 

F. aa4v kolofon: „ N Y O M T A T O T / Detrekö Varaba, szent luan ha=/uanac 
XXiiij. napian: Enyi / eztendöben. / Μ D LXXX11. / Kiből diczertessec az V VR 
Istennec Neue. / AMEN". 

Szerkezet:' 1. ünnepi é n e k e k - 2 . káté-énekek - 3. prédikáció u t á n i a k - 4 . kö-
zönséges isteni dicséretek - 5. temetési énekek - 6. reggeli könyörgések. A címlap 
tanúsága szerint Bornemisza az 1. rész énekeit prédikáció mellé ajánlotta, az elő-
szó szerint prédikáció előtt éneklendők. 

Énekversek számai 198 ének. Nem számítjuk ugyanis bele a 2. rész rövid di-
cséreteit, amelyek ugyan, Klaniczay Tibor megállapítása szerint „nyugodtan helyet 
kaphattak volna a templomi énekeket tartalmazó első részben is".10 A kortársak 
nem így gondolták. A legtöbb rövid dicséret Bornemisza saját gyűjtéséből szár-
mazhatott, de ezek közül csak a zsoltárokat és a halotti énekeket vették át később 
szélesebb körben. A házasénekeket és az egyéni áhítatot szolgáló darabokat már 
kevésbé tartották gyülekezeti éneklésre alkalmasnak, s általában csak egy-egy 
kézirat, vagy a bővebb anyagot adó evangélikusok és a magánénekeskönyvek vit-
ték tovább őket, többször pedig még azok sem. A kortársak esetleg nem is magá-
ból a Bornemisza-énekeskönyvből dolgoztak, hanem pl. egy olyan kéziratból, 
amelynek leírója csak a halotti énekeket másolta ki Bornemisza gyűjteményéből. 

Oláh Szabolcs poétikatörténeti és recepcióesztétikai szempontból értelmezi a 
Huszár-féle és a Bornemisza-gyűjtemény énekeit, a köztük lévő eltéréseket.106 

104 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
105 Idézi NEMESKÜRTY István, 1959, 331. 
106 OLÁH Szabolcs, 2000, 57 skk. 
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Bornemisza mindennapos használatra szánta három részes nagy gyűjtemé-
nyét. A lutheri mintát követte, amikor olyan nagy szerepet szánt a mindennapok-
ban az éneklésnek. Agendájából tudjuk ( R M N y 396), hogy Bornemisza a temp-
lomi istentisztelet után szükségesnek tartotta az otthoni kátéoktatást és közös 
éneklést, ezért adta ki a 2-3. részben a prédikációs énekeket és a bibliai históriá-
kat. Eredetileg a Foliopostillával (RMNy 541) egy kötetben szerette volna közölni 
énekeskönyvét, de a két kötet terjedelmessége megakadályozta e cél megvalósítá-
sát. A közös használatot így azzal segítette elő, hogy a postilla egyes prédikációi 
előtt és után feltüntette az éneklendő dicséretek kezdősorát is. Bornemisza újítása, 
hogy három részben háromféle éneket adott ki egy kötetben. Mintája lehetett 
Nicolaus Hermán, joachimsthali kántor gyűjteménye,107 amelyben ó- és újszövet-
ségi históriák, valamint zsoltárok és énekek találhatóak. Bornemisza, akárcsak 
Paul Eber (wittenbergi lelkész) és Nicolaus Hermán, azt szerette volna, ha otthon 
is, a családfő vezetésével az éneklés általánossá válik. A fő cél a prédikációhoz 
való felkészülés, a Biblia megismerése, ill. a prédikációban hallottak elmélyítése. 

Bornemisza többször is kiegészítette a Huszár Gáltól átvett anyagot, de ezek-
nek az új énekeknek a későbbi befogadása szintén elmaradt sokszor. Lehet, hogy 
az énekeskönyv kis példányszámban jelent meg, és csak szűk körben vált ismertté. 
Mindenesetre a Bornemisza hagyatékából származó eladatlan könyvek jegyzéké-

108 
ben nem szerepel. De az is elképzelhető, hogy az énekek tartalma vagy a meg-
szokás is akadályozta az elterjedést. Bornemisza saját gyűjtéséből származott pél-
dául egy Sztárai (Mennyi sokat, RPHA 894), egy Valkai Kelemen (Csak tereád, 
RPHA 225) és egy Ladoni Sára {Láss hozzám, RPHA 825) dicséret.109 Sztárai az 
utolsó ítéletre figyelmeztető verset talán nem sokkal halála előtt szerezte, s 
Bornemisza Huszár Gál révén juthatott hozzá. Bár ez a didaktikus vers tartalma 
alapján bekerülhetett volna a református kiadványokba,110 mégis csak a lőcsei ki-
adások vették át. Ugyanígy Ladoni Sára verse sem talált utat a református énekes-
könyvekhez, Valkaié pedig csak egy kéziratban jelent meg újra. Pótlásként betett 
saját bölcsődalát (Szenteltessék, RPHA 1324) költői megformálása miatt Szenei 
Molnár nagyra értékelte, és újra közölte a 17. században ( R M N y 1037/2: 135). Új-
falvi Imre azonban kárhoztatta a bölcsődal gyülekezeti énekeskönyvben való köz-
zétételét [RMNy 886: ( )4v]. Az emendálás közben Bornemisza, más szerkesztők-
höz hasonlóan, néha figyelmetlenül járt el: így pl. kétszer közölte Szegedi Gergely 
31. zsoltárát (Boldog az ilyen ember, RPHA 199). 

107 DKL 156909. 
, 08IVÁNY1 Béla, 1983, 93-94. 
109 KOVÁCS Sándor Iván, 1964, 16-17. 
110 Egyedül Szenei Molnár közölte kátéjának végén ( R M N y 962: 54). 
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Kapcsolódás: A gyűjtemény gyülekezeti ének-része Huszár Gált ( R M N y 353) 
követi. Hatása kimutatható a Beythe István-féle ( R M N y 648) és az 1593-as Bártfai 
énekeskönyvön (RMNy 713). Kovács Sándor Iván kimutatja az Újfalvi Imre 1602-
es kiadvány-tervére gyakorolt Bornemisza-hatást: a tervezetben lévő 3 - 4 . kötet 
(azaz a templomban nem használható vallásos énekek) megfeleltethető a 
Bornemisza-énekeskönyv 2-3. részének.1" 

A detrekői összeállításhoz hasonló német gyűjtemények lehettek Bornemisza 
háromrészes gyűjteményének távolabbi mintái. Nicolaus Hermán,'12 akárcsak 
Bornemisza, a nevelés, valamint a nehéz munkák közepette a vigasztalás egyik 
eszközének tekintette az énekeket. Családfők és gyermekek számára összeállított 
egy bibliai históriákból, valamint zsoltárokból s más vallásos énekekből álló 
gyűjteményt."3 amit olvasásra és éneklésre szánt, néhol magyarázatokkal látott el. 
Különbség, hogy könnyebben vihető, 8° formátumban, s több helyen kottákkal 
ellátva jelent meg a német kötet. Az ajánlólevelet Hermán barátja, a joachimsthali 
lelkész, Johann Mathesius114 (1504-1565) írta, akinek böcsődalaival szintén ta-
lálkozhatott Bornemisza. 

1586 körül Debrecen - RMNy 582 

[Énekeskönyv. Debrecen, Hoffhalter Rudolf, 1586 körül.] 
4° - 248 pp. - kotta nincs. 

1 erősen csonka, címlap nélküli példány (Kolozsvár). 
Erdélyi 14. sz. 

* 

Református énekeskönyv. Az ún. debreceni énekeskönyv bővített kiadása 
(debreceni 5. kiad.). 

Kiadó: Hoffhalter Rudolf vagy a debreceni gyülekezet. 

11' KOVÁCS Sándor Iván, 1964, 41. 
""Csehországban, St. Joachimsthalban evangélikus kántor, aki kb. 176 vallásos éneket írt 

(1480 k.-1561) . 
1'3 DKL 156909. 
114 St. Joachimsthalban evangélikus lelkész, Luther barátja (1504-1565). 
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Szerkesztő: Gönci Györgynek ( t l 5 9 5 ) és esetleg Félegyházi Tamásnak 
(1540k.- l586) - akárcsak 1579-ben (RMNy 429) - köze lehetett ehhez a kiadás-
hoz is. 

Énekversek száma: A töredék 48 éneket tartalmaz, ebből 5 először itt jelent 
meg," 5 s mind az öt ének később népszerűvé vált. 

1590 Debrecen - RMNy 640 

[Énekeskönyv. Debrecen, Csáktornyai János, 1590.] 
4° - [?+2] 301 [recte 300J [4] pp. - kotta nincs - orn. 
1 elején csonka példány (Kolozsvár). 
Újfalvi [10. sz.]; RMK I. 232; Révész, 1590; Erdélyi 15. és 20. sz. 

* 

Református énekeskönyv. Az ún. debreceni énekeskönyv bővített, átdolgozott 
kiadása (debreceni 6. kiad.). 

Kiadó: Csáktornyai János ( t 1595) nyomdász. A kiadást anyagilag támogatta: 
váradi Kis Tamásné Nagy Dorkó asszony, aki „ez Isteni diczereteknek mostani 
vyionnan való ki niomtattatasara elegendő segetseget és kéltségét szolgaltatot..." 
([ ]iv). Ez az adat nemcsak a váradi és debreceni kapcsolatot mutatja, hanem a 
polgárság mecénás szerepét is. Feltételezhető, hogy valamennyi debreceni kiadású 
énekeskönyv ebben az időben az ottani lelkész közreműködésével, és az egyház, 
valamint a helyi vagy a környékbeli polgárok és a nyomdatulajdonos költségén 
• , , 116 jelent meg. 

Szerkesztő: A korábbi kiadást átdolgozó szerkesztő Gönci György debreceni 
református lelkipásztor, püspök, aki egyéb egyházszervezési munkájával össz-
hangban az énekeskönyv-kiadást is gondozta. 

Felépítés: 
A. Címlapja hiányzik. 

115 RPH A 329, 360, 632, 658, 771. 
116 A debreceni nyomda egyéni kezdeményezésként alakult meg. Az egyház és a városi ta-

nács felügyelte, 1619 után pedig a városi tanács vette saját kezelésébe, s a nyomdászokkal külön 
szerződést kötött (V. ECSEDY Judit, 1999, 53, 116). 
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Β. Klaniczay Tibor kimutatja, hogy a ma hiányzó első ívfüzet 2 -3 . levelén 
Gönci György előszava lehetett, amelyet így csak a későbbi, 1616-os debreceni 
kiadásból ( R M N y 1107) ismerünk.'17 

C. Az előszót valószínűleg közvetlenül követte Csáktornyai János váradi Kis 
Tamásnéhoz írt ajánlása."8 

D. Énekek. 
E. p. 301: „FINIS CANCIONVM." Ezt követően: „REG1STRVMA AZ 

ENEKEKNEK", melyből csak egy levél maradt fenn, a többit Kálmán Farkas egé-
szítette ki kézírással 1884-ben. 

Szerkezet: 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (karácsonyi, nagypénteki, húsvéti, 
mennybemeneteli, pünkösdi) - 3. úrvacsora-énekek - [4. szentegyházi dicséretek] 
- 5. temetési énekek. Az ún. debreceniek közül először itt találhatóak a temetési 
énekek a kötet végén, s ezután vált általánossá, hogy valamennyi énekeskönyvben 
a halotti dicséretek az utolsó helyen szerepelnek. 

Enekversek száma: cr. 190 ének. Gönci mindössze 11 éneket nem vett át 
RMNy 264-ből. 17 ének119 viszont itt jelent meg először. Ezek legtöbbje zsoltár (3 
Sztáraié!), ünnepi és temetési dicséret, vagyis a leggyakrabban használatos éneka-
nyag bővült. 

Kapcsolódás: Szilády szerint e kiadás az RMNy 513 és 582 alapján készült.'"0 

Valójában nehezen dönthető el pontosan, mely gyűjtemények, illetve kéziratok 
voltak Gönci kezében. Mindenesetre a debreceni lelkész igyekezett a legbővebb 
válogatást adni a teológiailag megfelelőnek ítélt addigi református és evangélikus 
énekkincsből. 

Egészen a 20. század közepéig tévesen a debreceni és az 1635 utáni protes-
1 ̂  1 

táns énekeskönyveket Göncinek nevezték, de azóta Klaniczay tisztázta, " hogy 
Gönci szerepe erre az egy gyűjteményre és előszavára korlátozható. 

1590 körül Monyorókerék - RMNy 648 

[.Énekeskönyv. Monyorókerék, Johannes Manlius, 1590 körül.] 
Forma oblonga 8° - 192 [+?] ff. - kotta nincs. 

" 'KLANICZAY Tibor, 1961, 156-157. A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
118 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
U9RPHA 35, 291, 371, 401, 490, 524, 572, 621. 666, 677, 788, 823, 868, 940, 999, 1248, 

1257. 
120 SZILÁDY Áron, 1893, XV. 
121 KLANICZAY Tibor, 1961, 156-157. 
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2 elején-közepén-végén csonka példány (MTAKK, OSZK). 
RMK 1. 355; Sztripszky 1842/49; Révész, 1582 körül [Bornemisza énekes-

könyveként vette fel]; Erdélyi 61. sz.; Dézsi: Suppl. 32. 

* 

Evangélikus énekeskönyv. 
Kiadó. Johannes Manlius nyomdász és könyvkötő. 
Szerkesztő: Beythe István (ekkor még) evangélikus lelkész (1532-1612). Az 

énekeskönyv, mint Kelecsényi Ákos írja: „egyedülálló a temetési énekeknek az 
énekeskönyv elejére való csoportosításával. Úgy tűnik, mintha eredeti elképzelése 
egy halottas lett volna, amelyet aztán Bornemisza mintájára kibővített 'három 

111 
rendbe' csoportosított énekekkel..." " A haránt alak egyik magyarázata az lehet, 
hogy az ilyen formátumú gyűjteményből egyszerre többen is tudtak a temetésen 

1 
énekelni. ~ Elképzelhető, hogy az egész énekeskönyv, a három rész ellenére, 
mégis temetési/halotti rendeltetésű volt. A 2. rész témája (utolsó ítélet, mennyor-
szág) beilleszthető a halotti témakörben. A hosszabb (prédikációs) énekeket 
Beythe, akárcsak Bornemisza, otthoni éneklésre szánhatta. Beythe gyűjteménye 
folytatta az időről időre megújuló evangélikus szerkesztmények sorát. Szenei 
Molnár közel egykorú híradása ( R M N y 962: ) : ( l l r ) , míg a református énekes-
könyvek sorozatát folyamatosnak látta, és „debreceni"-nek nevezte valamennyit, 
addig az evangélikusokét a szerkesztők szerint különítette el: Huszár Gál, 
Bornemisza Péter és Beythe István gyűjteményéről beszélt. („Mert látom hogy fő 
emberek által, az Soltarnac nagy resze meg vagyon fordítva, Czeh, Német es 
tulaydon nótákra, Kic közöl az én tettzésem szerint legszebbec az Szegedi 
Gergelyé, es Sztarai Mihályé, vadnac, Istennec hála egyéb szép énekekis, 
Mellyekkel rakva az Debreceni Annya sz: Egyház énekes könyve, az Bornemisza 
Peteré, Huszár Galé es Böythe Istváné. De az egez soltart Magyar versekben még 
senki nem formálta en tudásom szerint. . .") Még egy fontos információt tartalmaz 
az idézett szöveg: Beythe énekeskönyvét a zsoltárok kiadása kapcsán említi 
Szenei Molnár. Tehát mindenképpen egy nagyobb zsoltárrész adhatta a Beythe-
énekeskönyv 3. részét. A zsoltárok ugyancsak beilleszthetőek a temetési témakör-
be. Az énekeskönyvben fennmaradt valamennyi zsoltár értelmezhető intő és vi-

122 KELECSÉNYI Ákos. 1967, 156. Kelecsényi korábbi tanulmányában (1964, 265). a 
betűtípusok alapján, az 1590 körüli megjelenést valószínűsítette. 

121 Hasonló céllal többszólamú kottás karénekeskönyvek nagyobb számban jelentek meg 
külföldön. L. DKL 154907, 155106; 155 1 07; 155907; 156021 stb. A formátumról I. még BORSA 
Gedeon, 1994, 16. 
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gasztaló énekként: vagy az Isten tiszteletére hívnak fel, vagy az isteni gondviselés-
ről, isteni áldásról szólnak. 

Felépítés: A kötetnek sem a címlapja, sem az előszava, sem a tartalomjegyzé-
ke nem maradt fenn. 

Szerkezet: temetési énekek, amellyel szorosan összefüggnek az utolsó ítéletről 
és a mennyei királyságról szóló énekek - [hiány] - [?] zsoltárok. 

Énekversek száma: 25 gyülekezeti ének, amelyből 2 temetési ének először itt 
• ι * 124 jelent meg. 

Kapcsolódás: A kötet hiányzó elején az az 5 temetési ének1"5 lehetett, amely 
a Bornemisza-féle ( R M N y 513) és a Bártfai énekeskönyvben (RMNy 713) azonos 
tömbben és sorrendben maradt fenn, bár a három énekeskönyv közös szövegei 
közvetlenül nem vezethetőek le egymásból.126 A zsoltároknál feltűnő, hogy az 
utolsó három nem a számozásnak megfelelő sorrendben található, vagyis nem az 
ekkoriban már elterjedt gyakorlatot követte, hanem inkább a Bártfaihoz (RMNy 

1 713) áll közel, noha a szövegek alapján az sem lehetett közvetlen forrása. 

1593 Bártfa - RMNy 713 

ΛΖ KEREZ-/TIENI GJEVLE-/KEZETBEN VALÓ ISTENI / diczéretek egyben 
szedegetettet vyonnan / nyomtatatot, émendáltatot, és sok szép / dicziretteckel meg 
óregbitettet. / PSALMÜ 80. 95.128 / Dicziriűk az Wr Istent Enek-szóual / és 
mondgyunk olly diczéretet, kibe hiúk / segétsegól ό-felségét az mij haborusá-
/ginkban, &c. [Bártfa, David Gutgesell, 1593.J 

4° - [2] 418 [2+?] pp. - kotta nincs - orn. 
3 csonka példány (OSZK, MTAKK, Sárospatak), olim: Alsósebes. 
Az MTAKK- és OSZK-példányok tüzetes összehasonlítása során kiderült, 

hogy a két példány néhány helyen eltér egymástól, nyomtatás közben ugyanis 
változtattak a szedésen, tehát két szedésvariáns különíthető el. Csak néhány példa 
a változtatásokra: 

1:4 RPHA 506, 815. Ezenkívül még két prédikációs ének maradt fenn a töredékben [RPHA 
165, 576], 

125 A mi életünk közepette: Tudjuk, Uramisten [RPHA 1389]; Emlékezzünk, mi, keresztyén 
népek [RPHA 374]; Adj üdvösséges kimúlást [RPHA 59], Jer, temessük el a testet [RPHA 659], 

126 H. HUBERT Gabriella, 1982A, 186. 
I 2 7KELECSÉNYI Ákos, 1967, 155. 
128 A protestáns fordítású Bibliaban: 81, 96. zsoltár. 
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MTAKK 
ρ. 3. 22. sor: holottaibol 
ρ. 6. 10-11. sor: az kik meg 

tagadgyak a diczösséged 
p. 21. 28. sor: pokolna 
p. 41. 8. sor: lőnek 
p. 41. 19. sor: keszéte 
p. 68. 9-10. sor: palatális g-vel: eg'-

gyüt az Istennek lelke 

OSZK 
halottaibol 
az kik meg tagadgyak a te 
diczösséged 
pokolnak 
lenek 
keszte 
egy-gyüt az Istennek lelke stb. 

A 21. lapon tehát az MTAKK példánya ad hibás alakot. Ugyanakkor az sem 
lehet, hogy az OSZK-példány szedésekor javítottak a szövegen, hiszen pl. az ab-
ban található keszte alak a hibásabb változat, sok esetben pedig mindkettőben 
megmaradtak a hibás alakok. 

Valaha a Sáros vármegyei alsósebesi ferences zárdában is őriztek egy pél-
dányt. Egykori tulajdonosa beleírta nevét és a könyv megszerzésének körülmé-
nyeit: „Sum Johannis Seredi Sárosiensis qui me sibi comparavit Sárosini A(nn)o 

1 99 
1627". " Serédi János előbb a nagysárosi iskolában tanított, majd az eperjesi is-
kolát igazgatta (1629-1637), később pedig városi szenátor, sőt bíró is volt.1,0 Az 
eperjesi magyar gyülekezet használatára leírt kéziratos Eperjesi graduál (51 57) 
forrásai között szerepel az 1593-as Bártfai énekeskönyv is.131 Talán éppen Serédi 
János példányát használta a graduál lejegyzője, Bánszki Dániel (illetve az a sze-
mély, aki Bánszkinak diktált). 

Újfalvi [9. sz.]; RMK 1. 267; Sztripszky 1817/24; Révész, 1593; Erdélyi 50. 
sz.; Caplovic 51. („Bratislava, M[atica] S[lovenská]: ex[emplár] ζ nizno-
sebastovskej frant. kniznice nezvestny"). 

Evangélikus énekeskönyv, amely korábbról nem ismert módon, a keresztény 
egyházi év ünnepi és ünneptelen féléve köré csoportosítja az énekeket. 

Kiadó: David Gutgesell (15547-1599) nyomdász, akit a kiadásban valószínű-
leg a szepességi polgárok és nemesek támogattak. A dunántúli és felvidéki evan-
gélikusokat elsősorban Huszár Gál és Bornemisza Péter nyomdája látta el köny-
vekkel. 1577-től Gutgesell, 1582-től pedig Johannes Manlius nyomtató műhelye is 

129 KÁLMÁN Farkas, 1881, 1062. 
130 HÖRK József, 1896, 57-58. 
131 FERENCZI Ilona, I, 1988A, 29. 
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vállalta ezt a feladatot. A bártfai nyomda latin nyelvű könyvek után legnagyobb 
számban magyar nyelvűeket adott ki. A naptárak, prédikációk, vitairatok, elmél-
kedések, énekek, vallásos és világi históriák nyomtatásában egy ma már ismeret-
len magyar anyanyelvű segéd működhetett közre. A fejlett zenei életet élő város 
hatása közrejátszhatott abban, hogy Gutgesell vállalkozott a 16. század egyik leg-
jelentősebb, 400-nál több lapos magyar nyelvű evangélikus énekeskönyvének ki-
nyomtatására. A gyűjtemény elsősorban Sáros és a vele határos vármegyék ma-

13 7 

gyar gyülekezetei számára készülhetett, " de bizonyára a dunántúli és 
dunáninneni megyék evangélikusai is használták azt. 

Szerkesztő: Ismeretlen. Őt kivéve valamennyi 16. századi énekeskönyvünk 
szerkesztője, ha néha csak monogrammal is, de jelezte szellemi munkáját. A 
bártfai és lőcsei levéltárakban folytatott kutatások vezethetnek talán majd ered-
ményre a szerkesztő személyének felderítésében. A bártfai szerkesztőt kereshetjük 
Nádasdy Ferenc sárvári vagy (Gradeczi Stansith) Horváth Gergely Szepes várme-
gyei, nagyőri környezetében. Mindkét főúr az evangélikus egyház és művelődés 
kiemelkedő támogatója és védője volt, akik szoros kapcsolatban álltak egymással, 
s vezető szerepet játszottak az 1591-es csepregi kollokviumon, melynek jegyző-
könyve Bártfán jelent meg.131 A nagyőri iskolát alapító Horváth Gergely nemcsak 
mecénás volt, hanem a kryptokálvinistákkal folytatott küzdelemben, egyházszer-
vezésben is tevékeny részt vállalt. Elképzelhető, hogy az énekeskönyv megjelené-
sének támogatásával az evangélikusság megerősítését kívánta szolgálni. Bártfával 
pedig olyan szoros kapcsolatban állt, hogy végrendeletében gyermekei gyámjává a 
várost tette meg. 

Felépítés: 
A. A címlap szövege az 1560-as ( R M N y 160) továbbfejlesztett változata; 

mottója új, és megfelel a kötet előszavában található mondanivalónak. 
B. Az ismeretlen szerkesztő közvetlenül a cím után, előszóként Bornemisza 

Péter Foliopostillájának ( R M N y 541) énekléssel kapcsolatos részét vette át.134 

C. Énekek, (p. 418: „FINIS CANCIONVM".) 
D. Ggg3 r : „KőVETKóZlK LAISTROMA EZ KóNWBEN VALÓ 

ENEK.EK.NEK ES Isteni Diczireteknek, mellyek az Alphabetom szerint az 
leueleknek számára rendeltettek." 

E. Valamennyi példány vége csonka, így Újfalvi előszava alapján [RMNy 
886/1: ( ) ()2v] feltételezhető, hogy a kolofonban lehettek a nyomtatási adatok. 

132 HÖRK József, 1885, 78. A kötetbe kézírással beírt énekekről I. S1 1019. 
133 RMNy 653. 
134 H. HUBERT Gabriella, 1982A, 187-188. A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
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Szerkezet: 1. ünnepi (adventi, karácsonyi, kiskarácsonyi, vízkereszti, házas-
sági [kánai mennyegző ünnepe], vízkereszt utáni, úrvacsorai [nagycsütörtöki], 
nagypénteki, húsvéti, mennybemeneteli, pünkösdi, szentháromság-napi) énekek -
2. az ünneptelen félév énekei (Szentháromság-nap utáni közönséges1 ' '1 isteni di-
cséretek) - 3. halott temetéskor való dicséretek. 

A 16-17. században egyedülálló az énekeskönyv szerkezete. Az énekek az 
egyházi év ünnepi és ünneptelen féléve köré csoportosulnak. Az újabb kutatások 
nyomán a Bornemisza-féle prédikációs kötet és a bártfai gyűjtemény mélyebb 
kapcsolatára derült fény. Oláh Szabolcs kimutatja, hogy az ismeretlen szerkesztő 
sok esetben Bornemisza Foliopostillá)áx\ak énekutalásait követte. így az énekek 
nemcsak az adott ünnephez, hanem a prédikáció textusához is igazodnak.136 Jól 
szemlélteti textus és ének összetartozását Luther híres zsoltárfordításának (Erős 
várunk nekünk az Isten - RPHA 392) példája. A legtöbb 16-17. századi énekes-
könyvben a zsoltárok csoportjában helyezkedik el. Egy-két tematikus evangélikus 
gyűjteményben az anyaszentegyházért mondandó énekek között, az 164l-es deb-
receni ima-énekeskönyvben pedig az ördög dühössége ellen mondandó dicséret-
ként szerepel. Az 1632-es unitárius énekeskönyvben ( R M N y 1541) a prédikáció 
előttiek vagy utániak közé került. Bornemisza Péter és a bártfai szerkesztő a pré-
dikáció alapigéjének megfelelően Vízkereszt utáni 4. vasárnapra ajánlotta137 ezt a 
zsoltárt. 

Hasonló típusú gyűjtemények Németországban jelentek meg nagyobb szám-
ban, de ezek között a sziléziai énekeskönyvek hatását külön meg kell majd vizs-
gálni. Köztudott ugyanis, hogy a felső-magyarországi öt szabad királyi város élénk 
kapcsolatot tartott fenn pl. Boroszlóval. 
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Enekversek száma: cr. 267 gyülekezeti ének. A 16. századi protestáns 
énekkészlet legbővebb válogatását adja. Az 1593-as énekeskönyv összetétele 
rendkívül gazdag és változatos. 44 ének először itt jelent meg nyomtatásban. A 
gyűjtemény nemcsak az istentiszteleti éneklést, hanem a magánájtatosságot is 
szolgálta. A sok egyéni hangú könyörgés mellett idézhetjük Bornemisza Péter 

135 Köznapi, mindennapi. 
l 3 6OLÁH Szabolcs, 1998/1999. 191-238; 2000, 222 skk. 
I j 7 Bornemisza ezen kívül még a következő ünnepeken énekeltette a 46. zsoltárt: Böjt 1. 

vasárnapján (1. ugyanígy a kéziratos Eperjesi graduálbm és a sárospataki Református Kollégi-
um Könyvtárának Kt. 1336-os kéziratában), Böjt 2. vasárnapján. Húsvét utáni 3. (1. az Eperjesi 
graduálban is) és 4. vasárnapon. 

138 L. RPHA. A korábbi közléseimben szereplő eltérők számok abból adódnak, hogy más-
más számítási módokat alkalmaztam. A kötetben ugyanis 4 - más-más forrásból származó -
ének kétszer fordul elő. ezenkívül 3 antifona növelheti az énekszámot. 
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hosszú, A jelenések könyve nyomán írt versét' 9 vagy a gonosz nyelvek rágalma-
zásáról szóló éneket,140 melyeket valószínűleg nem az istentiszteleten énekeltek. 
Ugyancsak meglepő a himnuszok (24) nagy száma.141 A himnuszok ugyanis eb-
ben a korban elsősorban a magyar nyelvű gregoriánt őrző gyűjteményekben, főleg 
a graduálokban jelentek meg. így a bártfai himnusz-közlések vagy a szertartási 
énekek gyülekezeti énekké válását tanúsítják, vagy pedig a gyűjtemény hármas 
funkciójára utalnak: az énekeskönyvet a szertartási és gyülekezeti éneklést, vala-
mint a magánájtatosságot egyaránt figyelembe véve szerkesztették.14" 

Kapcsolódás: A korábbi, főleg evangélikus ( R M N y 353 és 513) és részben re-
formátus énekeskönyvek, valamint kéziratok anyagából szerkesztett, önálló elren-
dezésű gyűjtemény. A cím „vyonnan nyomtatatot, émendáltatof megfogalmazása 
vagy a korban használatos Huszár Gál- és Bornemisza Péter-féle énekeskönyvekre 
(RMNy 353, 513) utal, vagy egy ma már ismeretlen, 1593 előtti bártfai kiadásra. A 
kiadás új típust képvisel a több funkciós evangélikus gyűjtemények sorában. 

* 

Megjegyzés. Megoldásra váró feladat az énekeskönyv nótajelzési gyakorlatá-
nak elemzése, amelynek nyomán esetleg kimutatható a helyi használat nyoma. 

A 16. századi gyülekezeti éneklés leggazdagabb gyűjteményét érdemes lenne 
hasonmás kiadásban közzétenni. 

1598 Debrecen - RMNy 832 

<In exequiis defunctorum. Halott temetéskorra való énekek. Debrecen, Rheda 
Pál, 1598.> 

RMK\. 302; Révész, 1598; Erdélyi 51. sz. 
Példány nem maradt fenn belőle, de RMNy 886/2 előszavának 1598-as dátu-

ma alapján feltételezhető (I. alább). 

139 Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán kezdettel (RPHA 1171), 37 
versszakos változatban. 

140 A gonosz természet megromlásáról kezdettel (RPHA 7). A 17. században újra megjelent 
az ének evangélikus gyülekezeti énekeskönyvben (RMNy 965), majd pedig végleg átkerült a 
magán használatot szolgáló Balassi Bálint-Rimay János-féle Istenes énekek kiadásaiba. 

141 8 himnusz először jelent meg itt, 10 himnuszt RMNy 353/1-ből vett át a szerkesztő, 6 
pedig gyülekezeti énekeskönyvekben is előfordult már a 16. században. 

142 L. ehhez még OLÁH Szabolcs, 2000, 181 skk. 

140 



Református temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési I. kiad.). 

1602 Debrecen - RMNy 886 

[1] [Keresztye[ni] enek[ekj. Mellyek az Grfadual mellett] s-annelkül is az hol 
azzal [nem elhetnek, az] Magyar nemzetben reform[altatott Ec]clesiakban 
szoktanak mo[ndattatni.] Mostan uyonnan, d[e merteklejtessen, es helyessen, 
tóbbittefttek, es illend&b] rendben, hogy nem m/int ez előtt] ki bocsattatt[ak]. [— 
2] Ezek melle adattattanak szép [rendel az Halót Énekek Debrecenben, Nyomtatta 
Lipsiai Pal, 1602. Eztendőben] 

4° - [10J 148 [recte 149] [1+?]; [1] 18 [1+?] ff. - kotta nincs - orn. 
1 csonka példány (Gyulafehérvár). 
RMK I. 376-377; Révész, 1602; Erdélyi 22. és 52. sz. 

* 

Református gyülekezeti (debreceni 7. kiad.) és temetési (Újfalvi-féle temetési 
2. kiad.) énekeskönyv. 

Az Újfalvi-féle temetési énekeskönyv kiadásaként a továbbiakban csak azokat 
a gyűjteményeket tüntetjük fel, amelyek külön címlappal jelentek meg, és, vagy 
megtartották Újfalvi előszavát, vagy szerkezetükben (a feliratokkal ellátott) hár-
mas beosztást követték. 

Kiadó: Rheda Pál (1596-1619 között debreceni nyomdász) vagy a debreceni 
gyülekezet, amelynek lelkipásztora ekkor Újfalvi Imre volt. 

Szerkesztő: Újfalvi Imre ( t l 6 1 6 k.) református lelkipásztor, aki az 1. rész ún. 
debreceni énekeskönyv-anyagát válogatta, valamint kiegészítette és átszerkesztet-
te, és csak olyan éneket vett fel, amelyeket „az Templomban mondhatni".143 Az 
előszóban megfogalmazott elveknek megfelelően igyekezett a csak templomi 
használatra alkalmas énekeket kiadni. A könyv megjelentetését Újfalvinak azon 
szándéka vezette, hogy megtisztítsa a templomi énekanyagot, ahogy Klaniczay 
Tibor írja: Újfalvi „a református egyházi énekek kanonikus, lezárt és tovább nem 
bővítendő gyűjteményét akarta létrehozni, és könyve egyik legfőbb fogyatékossá-
gának éppen azt tartja, hogy ez nem egészen sikerült."144 Újfalvi egyrészt újító 

143RMNy 886/1: ( ) 3 r é s ( ) ( ) l r. 
144 KLANICZAY Tibor, 1961, 162. 
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volt, hiszen az egyik legnehezebben és leglassabban átalakítható istentiszteleti 
részt, az éneklést akarta megreformálni. Másrészt az immár megtisztított éneka-
nyag további megváltoztatását ellenezte. Újfalvi törekvései mögött nemcsak hit-
beli elkötelezettsége állt, hanem a 16. századi világi és vallásos énekek átfogó is-
merete is. Gyakorlati munkásságát ,1" s ezen belül a debreceni egyház, iskola és 
nyomda megreformálását elméletileg alapozta meg, s ezáltal irodalomtörténeti 
eszmélkedésünk egyik kezdeményezőjévé vált.146 

A 2. rész címlapja szerint Újfalvi saját korábbi temetési énekeskönyvét 
(RMNy 832) nem változatlanul, hanem új énekekkel kiegészítve adta ki. 

Kérdés, hogy milyen irodalmi és hittani szempontú javítást hajtott végre Új-
falvi a más gyűjteményekből átvett szövegeken. Erre azonban csak egy részletes 
szöveg-összehasonlító vizsgálat adhat választ. Újfalvi tudta, hogy az énekeket so-
rokra tördelve és kottával együtt kellene megjelentetni. Csekély költői és zenei te-
hetsége, valamint az anyagi lehetőségek korlátozottsága megakadályozta ennek a 
fontos irodalom- és zenetörténeti tettnek a végrehajtásában. 

Részei: [1] gyülekezeti ék. és [2] temetési ék. 
Felépítés:' 
A. A címlap hiányzik. A hiányzó címet az RMK 1. alapján közöljük. Szabó 

Károly lehetőleg mindig autopszia alapján írta le az egyes ΛΜ/C-tételeket, de van 
más adatunk is arra, hogy látta az Újfalvi-énekeskönyv elrongyolódott címlapját, 
ugyanis az RMNy 713 sárospataki példányában a következő bejegyzés olvasható: 
„Az ... 1602-diki debreczeni Énekes könyv egyetlen ismert példányát láttam Gy. 
Fejérvártt a Batthiányi [!] könyvtárban. S. Patak, aug. 2. 1870. Szabó Károly mk." 
A címlap hiányzó szavait Szabó az 1616-os debreceni (RMNy 1107) címlap alap-
ján pótolta. Rozsondai Marianne, kérésemre, megnézte Gyulafehérváron a pél-
dányt, s az ő szíves tájékoztatása szerint: a kötet a század elején új kötést kapott, 
amikor is eltűnt a rongyos címlap. A címlap fontos himnológiai információt tar-
talmaz: a 16—17. századi istentiszteleten mind a graduált (szertartási énekeket), 
mind a gyülekezeti énekeskönyvet használták. De előfordulhatott, hogy a szegé-
nyebb gyülekezeteknek vagy graduáljuk nem volt, vagy az énekes diákok, vagy a 
kántor hiányzott, és ezért graduál helyett is csak a gyülekezeti énekeskönyvet 
használták.147 

145 Tankönyv, tantervi utasítás, iskolai, gyülekezeti és temetési énekeskönyv, valamint 
naptár és Szikszai Fabricius Balázs szójegyzékének (RMNy 802) szerkesztése és kiadása. 

146 KESERŰ Bálint. 1971. 53. 
147 L. erről még FEKETE Csaba. 1997. 4-5. 
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Β· ( )3r~( ) ( W Újfalvi olvasókhoz-éneklőkhöz szóló előszava.148 Újfalvi 
szövege egyháztörténeti, himnológiai, irodalomtörténeti és bibliográfiai adatai 
miatt kiemelkedik a kor többi előszava közül. 

C. Az RMNy az előszó végén lévő TAB őrszó alapján helyesen feltételezi, 
hogy az előszót tartalomjegyzék követte. Ez a ma már hiányó Α-ívfüzeten foglal-
hatott helyet. 

D. Enekek. 
E. Az 1. rész vége csonka, 'Bre ' őrszavú folytatását egyelőre nem sikerült 

megfejteni. A következő debreceni kiadás ( R M N y 1107/1) az énekek sorrendjében 
nem pontosan követi Újfalvi gyűjteményét, így az 1. rész végéről esetleg hiányzó 
vers(ek) kikövetkeztetésében nem segíthet. A meglévő Qir_v levél után az RMNy 
feltételezése szerint még 1 levél következett. A 'Bre' őrszó valószínűleg nem egy 
újabb vers címét jelzi, hiszen a címeket (s ha volt, a hozzájuk tartozó őrszót is) 
mindig verzálissal közölte Újfalvi. Elképzelhető, hogy a kötet végén egy rövid 
intés lehetett (Brevis admonitio ?). Feltételezhető, hogy az utolsó levélen a 149. 
zsoltár idézete zárta le az énekeskönyvet. Az 1616-os, az 1620-as és az 1632-es 
debreceni, valamint az 1635-ös lőcsei énekeskönyvben ugyanis szintén megtalál-
ható a zsoltáridézet: „Dicsiretet mondgyatok Istennek az Szenteknek gyülekezeti-

149 

ben". Néhány ének ez utóbbi gyűjteményekben követi ugyan az idézetet, de ez 
részint a pótlások miatt, részint az énekek sorrendjének a megváltoztatása miatt 
fordulhat elő. 

FelépítésΓ 
A. Címlap: In exequiis defunctorum. / HALÓT TEME=/teskorra való / 

ENEKEK./ Azoknak kedvókert kik Hlyen utolso ßükseg-/ben ßolgalnak, ößve 
ßedegettetek, / es ki bocsátották. / Második editio, bóveb az elsónel. / [dísz] / 
Hebr. 9. 27. / El vegezet dolog hogy az emberek egyßer meg / hallyanak, az utan 
itilet leßen. / DEBRECENBEN / Nyomtatta Lipsiai Pal. M. DC11. 

B. A ) v : „Ecclesiastici 7. 40. / In omnibus operibus tuis memorare novissima 
tua, et in asternum non peccabis. 

Ibidem cap. 30.'M) / Melior est mors quam vita amara, et requies aeterna, quam 
languor perseverans. 

Augustinus de disciplina Christiana. / Latét ultimus dies, ut observentur 
omnes dies. Serö parantur remedia cum mortis imminet periculum.""1  

l 4 SA szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
149 RMNy 1107/1: 174v; 1628/1: 395. 
,soSirák 30, 17. 
151 AUGUSTINUS Aurelius (354^130): Sermones, sermo 39. 
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C. A2r-V: Újfalvi előszava.'52 

D. Énekek. 
Ε. A 2. rész vége csonka. Az RMNy 1107/2 alapján nemcsak az következtet-

hető ki, hogy mely énekek lehettek a hiányzó leveleken, hanem feltételezhető az 
is, hogy a már fentebb idézett „Intés", mely a gyülekezeti és halotti énekeskönyv 
összetartozására utal, szintén Újfalvitól származott. 

Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi é n e k e k - 3 . káté-énekek - 4. különfélék. 
Szerkezet:2 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3 . sír felettiek. 
Énekversek száma:^ cr. 200 gyülekezeti ének. 
Klaniczay Tibor elemzése szerint Újfalvi az I. részben a megelőző debreceni-

eknél rendezettebben adta ki az énekeket. Helyére illesztette a korábbi pótlásokat, 
különválasztotta a káté-énekeket, és a különféle énekeken belül tematikusan cso-
portosította a dicséreteket. A szerkesztés során a református egyházi szempontokat 
szolgálta, de éppen ezáltal sokszor a reformáció irodalmi örökségét szegényítette 
el. Egyrészt elhagyott énekeket a debreceniekből, másrészt éppen belőlük ( R M N y 
429), valamint az evangélikus gyűjteményekből ( R M N y 353, 513, 713) és saját 
gyűjtéséből bővítette az énekanyagot. A Váradi énekeskönyvet (RMNy 222) és a 
Szegedi Gergely-félét (RMNy 264) nem ismerte. Több, általa nem helyeselt éneket 
a megszokás és a közkedveltség miatt mégis megtartott. Elhagyta a hosszabb, sok 
strófás dicséreteket. De nem közölte a világ és a magyarság bűneit ostorozóakat 
vagy a túl személyeseket sem, mint ahogy egy szertartási éneket sem vett fel. A 
debreceniekből és a többi nyomtatott és kéziratos énekeskönyvből szinte minden 
zsoltárt átvett, még a bibliai eredetitől erősen eltérő, egyéni felfogásúakat is 
(Skaricza-, Sztárai-, Kecskeméti Vég Mihály-, Rimay János-, sőt még Bogáti 
Fazakas-zsoltárt is elsőként közölt.)153 Újfalvi addig is, amíg az egész Psalterium 
fordítása el nem készül, a meglévőekből a legteljesebb zsoltárkönyvet akarta lét-
rehozni. Ezen a ponton némileg módosítani kell Klaniczay elemzését. Újfalvi 
nemcsak felvett, de el is hagyott régóta népszerű, több, korábbi gyűjteményben 
megjelent zsoltárt. Ilyen például a 42. (Fohászkodom hozzád, RPHA 421), a 44. 
(Nagy keserves, RPHA 1035), a 70. (Örök Isten, RPHA 1150), a 71. (Ne hagyj el-
esnem, RPHA 1052) és a 134. (Ti, keresztyének, RPHA 1378) zsoltár. Ez utóbbi-
nak vagy a 42-nek készült a korban másik, pontosabb parafrázisa is (Jóllehet nagy 
sokat, RPHA 691 vagy Mint kívánkozik, RPHA 996; Úrnak szolgái, RPHA 1447), 
míg a 70. zsoltárnak nem, Újfalvi mégis elhagyta. A 44. és 71. zsoltár esetében 

152 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
153 KLANICZAY Tibor. 1961, 158-168. 
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nyilvánvaló a jobbítási szándék, ugyanis a 44-et Újfalvi kicserélte Batizi András 
evangélikus gyűjteményekben található parafrázisával (Hallottuk, Úristen, RPHA 
516), a 71-et pedig elhagyta, mivel már a korábbi debreceniekben előfordult a 
jobbik. Szegedi Gergely-féle változat (Úristen, légy, RPHA 1439). 

Újfalvi válogató tevékenységének további jellemzésére - egyeseket talán ép-
pen hosszúságuk miatt ítélhetett gyülekezeti éneklésre alkalmatlannak - felsorol-
juk, hogy az 1. részben melyik az a 20 ének, amelyet kihagyott elődjéből, az 1590-
es debreceniből ( R M N y 640): Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 104); Batthyány 
Orbán: Bátor érted (RPHA 167); El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 329), nép-
szerű kezdőének, egyelőre érthetetlen, hogy Újfalvi kifogásolta; Fohászkodom 
hozzád {RPHA 421), zsoltár; Szántó György: Gyarló emberekkel (RPHA 445); 
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 524); Batizi: Jámbor házasok (RPHA 626), 
amelyet, a többi házasénekhez hasonlóan, elhagytak a református és protestáns 
gyűjtemények; Könyörgünk neked (RPHA 771); Dobokai Mihály: Magasztaljuk 
az Úristent (RPHA 848); Magasztallak, én Istenem (RPHA 850); Mennynek és 
földnek nemes teremtője (RPHA 896); Szkhárosi Horvát: Mind e világnak (RPHA 
948), zsoltár; Mire bánkódol (RPHA 999), zsoltár; Németi Ferenc: Nagy keserves 
szívvel (RPHA 1035), zsoltár; Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem (RPHA 
1052), zsoltár; Örök Atya Isten, kérlek {RPHA 1148); Örök Isten, figyelmezzél 
(RPHA 1150), zsoltár; Szegedi Gergely: Szánja (RPHA 1300); Ti, keresztyének 
(RPHA 1378), zsoltár; Veddel, Úristen (RPHA 1469). Egyes énekek Újfalvi kiha-
gyásának köszönhetően nem kerültek bele a további debreceni kiadásokba. A ki-
hagyott énekekből 7-et viszont újra közöl az 1616-os debreceni (RMNy 1107). Új-
falvi szerkesztésének további jellemzéséül megemlíthető, hogy 48 olyan éneket 
ad, amely nem szerepelt a korábbi debreceni énekeskönyvben (RMNy 640). Ebből 
26 zsoltár, 6 ünnepi dicséret, 6 káté-ének, 2 prédikáció utáni hálaadás, 3 különbö-
ző témájú ének, és mindössze 5 a könyörgés. 

Enekversek száma·.' 25+[5] halotti énekvers (ezenkívül magyar nyelvű prózai 
énekek és 5 latin nyelvű énekvers). A kötet vége csonka, de feltételezhető, hogy a 
következő kiadás (RMNy 1 107/2) végén meglévő 5 halotti ének már szerepelt eb-
ben a kiadásban is. 

A 2. rész halotti énekeinek hármas elrendezése a korabeli temetési szertartás-
hoz igazodott: énekeltek a halottas háznál (halottnak fölvétele előtt), a halott teme-
tőbe való kivitelekor és a sír fölött.154 Újfalvi a 16. században keletkezett 33 ha-

154 Ε felosztás alapján a templomi vagy temetői kápolnában tartott halotti istentisztelet nem 
mutatható ki. BOTTÁ István (1991, 411-414) elemzi a 16. századi evangélikus és református 
temetési szertartás közötti különbségeket, melyek idővel teljesen eltűntek: „a két protestáns 
testvéregyház temetési szertartása csaknem azonossá vált." 
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lotti énekből valószínűleg 30-at vett fel, vagyis ez esetben elsősorban nem váloga-
tott, hanem csak rendezte az anyagot. A kötet ezen része nemcsak verses temetési 
énekeket tartalmaz, hanem a minister (lelkész) és a kórus váltakozó recitálását és 
imádságát, valamint gregorián dallamú latin énekeket. Csomasz Tóth Kálmán va-
lószínűnek tartja, hogy a latin énekeknek „már megvolt a helye az addig kialakult 
temetési gyakorlatban, s azért vette fel őket Szilvás-Újfalvi ebbe a kiadványába, 
mert UlSK-ból'5" kimaradtak, és azt akarta, hogy a tanuló iijúság ezeket is meg-
tanul ja ."" 6 Újfalvi azt szerette volna, ha a későbbi kiadók-szerkesztők nem nö-
velnék a halotti énekek számát: „Es ugyan kévannam ha immár nem tóbbitenek." 
Az 1654-es váradi halottast157 kiadó Szenei Kertész Ábrahám az előszóból ki-
hagyta ezt a mondatot, tehát figyelembe vette, hogy az általa közölt új halotti 
ének-résszel ellentétes Újfalvi kívánsága. 

1 —̂ ' 
Kapcsolódás: ' Kiss Sándor szerint, bár Újfalvi hosszú időt töltött Witten-

bergben, „az egyetem szelleme maradandó benyomást, átalakító befolyást nem tu-158 

dott gyakorolni reá". A Wittenbergben tapasztalt zenei élet és zenei oktatás 
azonban, a svájci példák mellett, hathatott Újfalvi énekeskönyvek terén végzett 
munkásságára. Klaniczay Tibor egyenesen a wittenbergi tanuló évekre vezeti visz-
sza Újfalvi azon elvét, hogy egyházi lag jóváhagyott énekeskönyvet szabad csak 
kiadni ." 9 A német evangélikus orthodoxiában ugyanis a 16. század utolsó évtize-
deiben a templomi énekanyag szigorúbb szabályozására törekedtek, s az új vagy 
egyéb közkedvelt vallásos énekek az ún. magánénekeskönyvekben jelentek meg. 

Az 1. résznél megállapítható, hogy az 1635-ig megjelenő debreceni énekes-
könyvek valójában az ún. debreceni típus Újfalvi-féle átdolgozásának tekinthetők. 
Ugyancsak nagy szerepe volt Újfalvinak az 1635 után megjelenő debreceni éne-
keskönyvek valójában az ún. debreceni típus Újfalvi-féle átdolgozásának tekinthe-
tők. Újfalvi szellemi pályáját ismerve látszólagos ellentmondásként értékelhető, 
hogy Újfalvi egyrészt a Zsoltárkönyvet (svájci mintára) néhány Bibliá ból szerzett 
énekkel együtt, gyülekezeti énekeskönyvként, önmagában is elegendőnek tartotta 
az istentiszteleti használatban. Szenei Molnár zsoltárfordításai ( R M N y 962) többek 
között éppen az ő szavainak hatására keletkezhettek.160 Másrészt Újfalvi feleke-

155 Újfalvi iskolai énekeskönyve (RMNy 804. 1328. 1528). 
156 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 156. 
157 RMNy 2565. 
158 KISS Sándor, 1959, 221. 
159 KLANICZAY Tibor, 1961, 162. 
IWJBogáti Fazakas Miklós unitárius kéziratos teljes Zsoltárkönyvéi vagy nem ismerte Új-

falvi, vagy nem tekintette hittanilag megfelelőnek. L. még KLANICZAY Tibor, 1961, 165. 
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zeti nyitottsága közvetve hatott az 1635 után megjelenő ún. protestáns énekes-
könyvek létrejöttére.161 Énekkiadás-tervezetében ugyanis az első helyen egy olyan 
templomi, három részes gyűjteményt javasol, amelynek első része a graduál, má-
sodik része az általa átszerkesztett gyülekezeti énekeskönyv (élén a zsoltárokkal), 
a harmadik pedig az általa szerkesztett temetési gyűjtemény. Újfalvi ezen terve, 
úgy tűnik, legteljesebben az 1635-ös lőcsei kiadás (RMNy 1628) felépítésében 
valósult meg. Ott ugyanis a közös protestáns (elsősorban a református és evangé-
likus) énekkincs, az Újfalvi által javasolt énekeskönyv-részek, valamint a teljes 
zsoltárfordítás először található meg együtt, egy kötetben, (bővebben I. RMNy 
1037-nél és 1628-nál). 

A 2. rész, mint a címlap is mutatja, az 1598-as (RMNy 832) 2., bővített kiadá-
sa. Újfalvi ezen szerkesztménye időt állónak bizonyult: az unitárius gyűjteménye-
ket kivéve szinte valamennyi 17. századi halottas Újfalvi rendjében adja az éneke-
ket. (Az unitárius temetésiek, noha a közös protestáns temetési énekkincsből sokat 
átvettek, de más elrendezésben közlik az énekeket.) Ugyanakkor Újfalvihoz ha-
sonló gondos szerkesztői kezet nem találunk a későbbiekben: az új, 17. századi 
énekeket a szerkesztők/kiadók nem osztották be Újfalvi hármas rendszerébe, ha-
nem egyszerűen a kötet végére helyezték őket. Az Újfalvi-féle temetési szerkeszt-
mény háromféle későbbi kiadási formáját ismerjük: 

1. Külön énekeskönyv-kiadásként jelenik meg, és a meglévő anyagot fokoza-
tosan bővíti új, 17. századi temetési énekekkel (pl. RMNy 2565). 

2. Kiadói kolligátumban, a gyülekezeti énekeskönyv után, de külön címlappal, 
Újfalvi előszavát (a szerkesztő monogramjával - E. S. U. - vagy anélkül), alcímeit 
(halott felvétele előtt, kivitelkor, sír felett), a szertartás egyéb énekelt részeit is 
közlő kiadások (pl. RMNy 1107/2). 

3. A külön címlapot, az Újfalvi-előszót és az alcímeket elhagyó kiadások, 
amelyek az énekek Újfalvi-féle sorrendjét megtartják, és általában kevés új, 17. 
századi temetési énekkel bővítik a meglévő anyagot (pl. RMNy 2624). 

A külföldi minta követésére maga Újfalvi utal azzal, hogy Simeon énekét 
(Nunc dimittis) nemcsak latinul közli, hanem latin bevezetővel is ellátja, amelyben 
elmondja, hogy a német gyülekezetekben milyen módon énekelték ezt a bibliai 
éneket. Csomasz Tóth Kálmán feltételezése szerint „abban a német gyakorlatban, 
melyet Szilvás Újfalvi megfigyelt és a hazai talajba átültetendőnek ítélt, ezt az 
éneket latin bibliai szöveggel, gregorián stílusban énekelték," és magyar fordítása 

Szenei Molnár 1589-ben ismerte meg Újfalvit, amikor is megfordult annak nagybányai házában 
(SZENCI MOLNÁR Albert. 1898, 7). 

161 KESERŰ Bálint. 1968, 7; H. HUBERT Gabriella, 1996, 82. 
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még nem létezett.162 Luther wittenbergi temetési énekeskönyve távoli mintaként 
szolgálhat. Már a gyűjtemény címe mutatja, hogy latin és német (gregorián dalla-
mú és gyülekezeti) énekek találhatóak benne: Christliche Geseng Lateinisch vnd 
Deudsch, zum Begrebnis. D. Martinus Luther (DKL 15421 ̂ ). Közvetlen minta fel-
fedezése egyelőre még nem sikerült. Egy 1590 körül kiadott magdeburgi énekes-
könyv azonban arra mutat, 163 hogy a temetési szertartás latin énekeit széles kör-
ben használták: 

Újfalvi-féle temetési rend164 
Geistliche Lieder Doct. Mart. Luth.... 
XXI. Vom Begräbnis der Verstorben... 
— Magdeburgi rend 

l. rész: halott fölvétele előtt 
1. Nunc dimittis servum tuum Dominexb' 

- lelkész és kórus - Simeon éneke 
(Luc. 2: 29-32) 

2. Nunc dimittis 

2. lelkész imádsága - kórus válasza: 
Amen 

3. Credo quod redemptor meus vivit 

3.* Media vita in morte sumus - antifona 4.* Media vita (kottával) 
4. Alardus Amstelredamus: Ipso vita 

medio mors dominatur - antifona 
5. A mi életünk közepette (a 3. ének 

magyar fordítása) - antifona 
5.* Luther: Mitten wir im Leben sind 

(a 4. ének fordítása) 
6-7. gyülekezeti ének 
8. Ne emlékezzél meg - antifona 
9-14. gyülekezeti ének 
II. rész: halott kivitelekor 
15-18. gyülekezeti ének 
III. sír felett 
19-20. gyülekezeti ének 6.* Luther: Nun lasst uns den Leib 

begraben 
21.* Prudentius: Iam moesta quiesce 

qucerela - himnusz 
7* Prudentius: Iam moesta quiesce 

qucerela 

' " C S O M A S Z T Ó T H Kálmán. 1967. 153-154. 
163 A DAX-bibliográfiából hiányzik. Az 1586-os magdeburgi (DKL 158609) új kiadása. 

Megtalálható: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek Yv 1231 Heimst 8°. Csillag (*) jelöli 
azokat az énekeket, amelyek a Keuchenthal-féle wittenbergi nagy graduál-énekeskönyv temetési 
részében is előfordulnak (DKL 1573"). 

164 Újfalvi temetési énekeskönyve a I8r lapon megszakad, ezért a következő kiadás (RMNy 
1107/2) alapján egészítjük ki. A magyar nyelvű 16-17. századi halotti énekek listáját I. a 2. sz. 
függelékben. 

165 A latin énekekről I. CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1967. 153-156. 
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Újfalvi-féle temetési rend 
Geistliche Lieder Doct. Mart. Luth.... 
XXI. Vom Begräbnis der Verstorben... 
- Magdeburg! rend 

22. Hagyjátok el, hű keresztyének (a 21. 
ének magyar fordítása) 

8, 10-12. Prudentius himnuszának 
fordításai 

23-35. gyülekezeti ének 9, 13-15. gyülekezeti ének 
36. Szent Pál apostolnak írása -

gyülekezeti ének 
18. Sanct Paul die Cor int hier -

gyülekezeti ének 
37.* Si bona suscepimus de manu 

Domini - Ex lobi 1. et 2. in 
procuratione funerum 

1 * Si bona suscepimus de manu 
(kottával) 

38. Ha sok javát és áldását az Istennek 
életünkben, keresztyének elvettük (a 
37. ének fordítása) - lelkész és kórus 

16. Kyrie eleison - lelkész és kórus 
17. Vater unser - ima, lelkész és kórus 
19-20. imák - lelkész és kórus 

39. Dies irce, dies illa - szekvencia XXII. Vom jüngsten Gericht und vom 
ewigen Leben - 6 gyülekezeti ének 

40. Az nap eljő nagy haraggal (a 39. 
ének fordítása) 

Megjegyzés. A kötetben számos olyan 18. század eleji kézírásos nótajelzés 
található, amely az 1697-es debreceni énekeskönyv (RMK 1. 1499) nótajelzéseivel 
mutat rokonságot, tehát a szerkesztő és a kézírásos bejegyző ugyanannak a gyüle-
kezeti hagyománynak és szokásrendnek a követői. Az előszó végén [( )( )v] talál-
ható üres helyre írt tulajdonosi bejegyzésből kiderül, hogy az Újfalvi-énekeskönyv 
kézírásos nótajelzéseit Helmeci Albert hagyta ránk: „Sum ex libris Stephani 
Miklós / de Mogyoros, quem librum / Albertus Helmeci in usum D[omi]norum / 
Cantorum conglutinavit, ex rupturis / aedificavit, notis ac melodiis auxit / Anno 
1720 Die 20 Februarij." Ez a megjegyzés arra is fényt vet, hogy egy-egy gyüleke-
zet/kántor akár száz évvel korábban kiadott gyűjteményt is használhatott, ha 
újabbhoz nem jutott hozzá, s a helyi eltéréseket kézírásos bejegyzésekkel pótolta. 

A kötet egy másik kézírásos bejegyzése az énekek népének jellegéhez szolgál-
tathat adalékot. A szegény diákok énekkel járták sorra (alkalomhoz kötötten vagy 
a nélkül) a házakat, és gyűjtöttek a saját maguk vagy az iskolájuk számára ado-
mányt.166 Ez az ének nagyon sokszor gyülekezeti ének volt. Ennek emléke az 
RMNy 886/1 végén található kéziratos bejegyzés: a Dicsérjed, áldjad, én lelkem 

166 RMDTII. 36. idézi Szabolcsi Bencét (A magyar zene évszázadai, II, 31 -40) . 
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(RPHA 266) kezdetű zsoltárt kézírással bejegyző személy a következő fohászt je-
gyezte a vers végére: „Finis die 22. Julij, An(n)o D. 1619. Adgya az Ur I(ste)n 
hogy mindenöt egy egy Tallért adgyanak ezert az Enekert." 

1602-1614 Bártfa - RMNy 965 

[Énekeskönyv. Bártfa, Jákob Klöss, sen., 1602-1614.] 
12° - 552 [+ ?] pp. - kotta nincs. 
1 elején-végén csonka példány (OSZK). Kézírással a kötet elejére és végére 

kötött üres lapokra verseket írtak.167 

Caploviő 162. 

* 

Evangélikus énekeskönyv (1. kiad, bártfai 2. kiad.). 
Kiadó: Jákob Klöss, sen ( t l 618) nyomdász. 
Szerkesztő: Egyelőre nem tudjuk meghatározni azt a kört, amely részt vett a 

szerkesztésben. Az ismeretlen szerkesztő folytatja az evangélikus énekeskönyvek 
folytonos megújulási folyamatát, új szerkezetbe rendezi az 1593-as Bártfai éne-
keskönyv énekeit. 

Felépítés: A kötet eleje-vége csonka, ezért nem tudjuk, hogy volt-e előszó, 
illetve, hogy a tartalomjegyzék hol helyezkedett el. 

A. A címlap hiányzik. A kézírásos címlap, mint erre az RMNy is utal, „nem a 
hiányzó eredeti másolata, hanem egy későbbi énekeskönyv címéből kiragadott 
rész": DITSERE.JTEKEL s EGy,,/gyéb Istenes éne,,/kekel és hymnussok,,/kal 
tellyes Könyv. / Melyben amaz réghy s-/igazán ki nyomtatot / Editio szerint rendel 
/ fel vadnak tétetve amaz / sok szép dicséretek. / Méltó az Vrnak sz. nevét / ma-
gasztalni minthogy / sok io tetéményével meg / aidattunk. 

B. Énekek. 
C. A kötet végén a hiányzó tartalomjegyzéket kézírással pótolták, és ebbe az 

indexbe a 18. századi tulajdonos felvette a kézírással beírt énekeket is. 
Szerkezet: 1. ünnepi énekek, melynek 1. darabja"'8 az istentiszteleti kezdő 

ének, amely ezúttal az egész kötetet megnyitó énekként is szerepel - 2. [isteni di-
cséretek: a penitenciáról, a megigazulásról, úrvacsoráról. Istenben való hitbéli bi-
zodalomról] - 3. hálaadó dicséretek - 4. háborúságban külső ellenség ellen valók 

167 Az énekekről 1. S2 1031. 
168 El-bemegyiink nagy örömben (RPHA 329). 
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- 5. mikor az ördög és a bűn háborgat - 6. az anyaszentegyházról - 7. a j ámbor 
keresztyéni életről (a hamisan költött szólásról és rágalmazásról; útra készülő em-
ber éneke; reggeli, esti és étel utáni dicséretek) - 8. az emberi élet rövid és bizony-
talan voltáról - 9. temetési énekek. 

Valószínű, hogy a 4 -5 . csoport létrehozásában szerepet játszott az 1593-as 
bártfai (RMNy 713) előszavának énekcsoportosítása (ördög, bűn, világ, halál há-
borgatásakor mondott dicséretek). A kötet tematikus szerkesztése kapcsolatba 
hozható a hasonlóan szerkesztett német evangélikus énekeskönyvekkel. Akárcsak 
az 1593-as Bártfai énekeskönyv (RMNy 713) esetében, itt is eredményre vezethet a 
sziléziai hatások majdani megvizsgálása. 

Enekversek száma: cr. 250 ének, amelyből 246 megtalálható már az 1593-as 
bártfaiban is ( R M N y 713), s mindössze 4 új, először itt megjelenő énekkel bővül 
az abban található anyag. Ez utóbbi négy ének elterjedése igen szűk körűnek mu-
tatkozik: Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 292), Debreceni Szőr Gás-
pár éneke, jellegénél fogva (esti dicséret), főleg ima-énekeskönyvben jelent meg; 
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra (RPHA 802) csak fokozatosan, 
1675-től kezdődően került be a gyülekezeti énekeskönyvekbe; Mit félsz Heródes 
(RPHA 1003) vízkereszti himnusz egyáltalán nem mutat utóéletet; A Krisztus ha-
lálnak torkába (hibásan RPHA 796-nál, helyesen: RPHA 782!) kezdetű Luther-
fordítás (Christ lag in Todesbanden) nem más, mint a Krisztus a mi bűneinkért 
meghala (RPHA 782) kezdetű, 1536-tól kezdődően elterjedt fordítás átdolgozása. 
Ebben az esetben megfigyelhetjük annak a helyi úzusnak a nyomát, amelyet éne-
keskönyv-szinten sokszor egyáltalán nem tudunk kimutatni. Eszerint a 16. századi 
változatot a vegyes nyelvű (magyar-német-szlovák) Felvidéken, a német eredeti 
ismeretében átírták, értelmezték és kijavították (az eperjesi gyülekezetben egy 3. 
változatot, Serédi János átköltését énekelték. Krisztus halál fogságába kezdettel -
S ] 57: 206v). A fentiek bizonyítására itt csak az utolsó, 7. versszakból idézünk: a 
Wir essen und leben wol / in rechten Osterfladen. / Der alte Saurteig nicht sol, / 
sein bei dem Wort der Gnaden-soroktól független a 16. századi változat - Mond-
ván, hála legyen teneked / teremtő mi édes Urunk, / hogy minket megszabadítot-
tál, / minden ellenséginktől - , míg a fenti bártfai énekeskönyv ragaszkodik az ere-
detihez: Mi eszünk és nagy jól lakunk, / Igaz húsvéti pogácsával, / Törvény átkától 
nem félünk, / Hízunk Krisztus igazságával. Serédi átköltésében pedig: Ez igaz 
Húsvét idnepben / ó kovásznak lenni nem kell, / ne éljünk régi bűnökben, / 
Krisztust kövessük új szívvel. 

Az énekeskönyv fontos verstörténeti újítása, hogy több helyen nem folyama-
tosan szedve, hanem verssorokra tördelve adja az énekeket. 
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Kapcsolódás: Az ismeretlen szerkesztő a meglévő 16. századi bártfai éneka-
nyagot, a német evangélikus énekeskönyveket követve, tematikusan átszerkesztet-
te, s így egy új evangélikus énekeskönyv-típust hozott létre. Hatása mind szerke-
zetében, mind tartalmában kimutatható az 1629-es lőcsei énekeskönyvön ( R M N y 
1438). Az 1628-as kassai német énekeskönyv ( R M N y 1412) hasonló szerkezete 
mindenképpen arra mutat, hogy a felvidéki evangélikusok körében jól ismerték a 
tematikus szerkesztésű német gyűjteményeket. A kassai szerkezete a következő: 
Festlieder; Katechismuslieder; Morgenlieder; Abendlieder; Vor und nach dem Es-
sen; Von der Buße; Von der Rechtfertigung; Danksagung; Vom christlichen 
Leben und Wandel; Vom Kreuz, Verfolgung und Anfechtung; Vom Wort Gottes; 
Von der christlichen Kirche; Vom Tod und Sterben; Vom Jüngsten Tag; 
Geistliche Lieder und Psalmen; Vom Ehestand und Brautlieder; Deutsche/ 
Lateinische Litanei; Lieder aus dem Alten Testament. Közvetlen forrás hiányában 
a fentiekhez analóg példaként az Odera menti Frankfurtban nyomtatott egyik 
gyűjtemény (DKL 15 5 603) fő részeit soroljuk fel: Festlieder; Katechismus-Lieder; 
Danksagung; Vom christlichen Leben und Wandel; Vom Kreuz, Verfolgung und 
Anfechtung; Von der christlichen Kirche; Vom Tod und Sterben; Vom Begräbnis; 
Vom Jüngsten Tag und Auferstehung; Morgenlieder; Abendlieder; Vor und nach 
dem Essen; Die deutsche Litanei.169 

1602-1615 Kolozsvár - RMNy 983 

[Enekeskönyv. Kolozsvár, typ. Heltai, 1602-1615.] 
12° - [2] 574 [+ ?] pp. - kotta nincs. 
2 elején-végén csonka példány (Marosvásárhely). 
RMK 1. 342; Erdélyi 66. sz. 

* 

Unitárius graduál-énekeskönyv (l.-kiad.), temetési énekek nélkül. Egyelőre 1. 
kiadásként vesszük fel, ugyanis a szakirodalomban többen kétségbe vonják Uzoni 
Fosztó István azon állítását,170 mely szerint Dávid Ferenc már a 16. században egy 

169L1PPHARDT, Walther, 1968. 165-167. 
I 7 0KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István, 2002, 680-681 A leírásban adott 

énekeskönyv-jellemzők egyébként megegyeznek az 1632-es unitárius énekeskönyv adataival 
(RMNy 1541). 
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nagyobb unitárius énekeskönyvet szerkesztett volna.171 Meggyőzőnek tűnik Pirnát 
Antal érvelése, aki szerint Dávid Ferenc „a Rövid magyarázat-bari és a De falsa et 
vera unius Dei cognitione libri duo című munkájában ismerteti azokat az újításo-
kat, melyeket az úrvacsora tanában és ezzel összefüggésben az istentisztelet rend-
jében is 1550-től az erdélyi magyar gyülekezetekben végrehajtottak. Ezeket az 
újításokat ekkor (1567) Dávid Ferenc teljesen lezártnak tekinti. ... Nyilvánvaló, 
hogy 1567/68-ban Dávid Ferenc az istentisztelet és a szertartások rendjében min-
den további változtatást elvetendőnek, károsnak tart, mert ez fontosabb dolgokról 
terelné el a figyelmet. Szinte lehetetlen..., hogy eme erősen konzervatív liturgiái 
álláspont kialakításával egyidőben kísérletet tenne az erdélyi magyar protestáns 
gyülekezetek által addig használt gyűjteményektől lényegesen eltérő új énekes-
könyv elfogadtatására."172 Mindenesetre ez megmagyarázná, hogy az unitáriusok 
miért csak egy kis terjedelmű gyűjteményt adtak ki a 16. század végén ( R M N y 
746): a már forgalomban lévő protestáns énekeskönyvekben nem található, ki-
mondottan unitárius-szövegek kiadását tartalmazhatta ez a kötet. Ennek ellent-
mond Kanyaró Ferenc állítása, aki Enyedinek a kéziratos prédikációjában írt sza-
vait (1. a 3. sz. függelékben) - néhány éneket „külön" kinyomtatott a könyvnyom-
tató - úgy értelmezi, mint egy már közkézen forgó, nagyobb énekeskönyvből való 
válogatást.173 

A kérdést tovább bonyolítják a kéziratos gyűjtemények. Egyrészt Korzenszky 
Richárd, elemezve Kassai István 1629-es kéziratos unitárius énekgyűjteményének 
(5" 1009) szövegeit, megállapítja és textológiai érvekkel alátámasztja, hogy kellett 
lenni egy olyan 16. század végi nagyobb unitárius énekeskönyvnek, amelyben már 
unitárius szellemben módosított 16. századi szövegek foglaltak helyet.17'1 Valóban 
nehezen képzelhető el, hogy a 16. század második felének nagy számú unitárius 
gyülekezetei számára, mikor lehetőség adódott rá, nem nyomtattak volna külön 
énekeskönyvet. Unitárius vonalon a másik két protestáns egyházénál nagyobb sze-
repet kell tulajdonítanunk a kéziratosságnak. A körülmények sokszor késleltették 
az énekek nyomtatásban való megjelentetését. Erre nemcsak a kolozsvári száma-
dáskönyvek főleg graduálok másolásáról szóló híradásai figyelmeztetnek,17 ' ha-
nem a meglévő kéziratos unitárius graduál-énekeskönyvek is. További adatok elő-
kerüléséig tehát nem tűnik lehetetlennek, hogy az unitáriusoknak csak a 17. szá-

171 Összefoglalását I. RMKT 17. század, 4, 528-530. 
172 RMKT 17. század, 4, 529-530. L. még a II. 10. pontban az unitárius éneklés kezdeteiről 

elmondottakat. 
173 KANYARÓ Ferenc, 1898, 57. 
174 KORZENSZKY Richárd. 1997, 40-42. 
175 GÁL Kelemen, 1935,1, 50; II, 73. 
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zadban sikerült egy nagyobb énekeskönyvet kiadniuk. Analóg példáként szolgál-
hatnak a lengyel unitáriusok, akiknek szintén csak 1604-ben jelent meg 
Rakówban az énekeskönyvük.'76 

Kiadó: A kolozsvári unitárius egyház. 
177 

Szerkesztő: Toroczkai Máté (1553-1615) unitárius lelkész, író. 
Részei·. [1] graduál és [2] gyülekezeti énekeskönyv (temetési énekek nélkül). 
Felépítés:2 A címlap hiányzik, a cím valószínűleg megegyezett az 1632-es ki-

adáséival (RMNy 1541), az élőfej: „ISTENI DICZIRETEK". Mivel a kötet eleje-
vége csonka, nem tudjuk, volt-e előszó. A tartalomjegyzék valószínűleg a kötet 
végén helyezkedett el. 9 178 

Szerkezet:' 1. invokációk - 2. ünnepi énekek - 3. káté-énekek - 4. zsoltá-
rok- 5. különfélék (a kezdősorok ábécérendjében, a végén betoldásokkal). » Ί 

Enekversek száma:' cr. 154 gyülekezeti ének, ebből 130 a 16. századból. 
Tarnóc Márton kimutatja, hogy az énekeskönyv 65 zsoltárából 48 a 16. századból 
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való (12 Bogáti Fazakas Miklósé), 17 pedig 17. századi szerzemény. Egyelőre 
semmilyen szerkesztői koncepciót nem sikerült felfedezni a zsoltárok válogatásá-
ban. Ugyanis ennél nagyobb számú zsoltár is található már a korábbi protestáns 
énekeskönyvekben. A szerkesztő ráadásul nem törekedett a fellelhető legteljesebb 
Zsoltárkönyv összeállítására, hiszen több olyan korábbi protestáns zsoltárt is kiha-
gyott, amely helyett nem adott új unitárius fordítást, egy-egy zsoltárt pedig kétféle 
fordításban is közölt. A teljes Bogáti Fazakas Zsoltárkönyvnek csak töredékét ad-
ja: az unitáriusnak tartott Bogáti Fazakas fordításának fő befogadója a szombatos-
ság volt, s ez megnehezítette az unitárius használatot. A közös protestáns örökség 
átvételének mértékét jól illusztrálja, ha kimutatjuk, hogy ebben az énekeskönyv-
ben a korábbi gyűjtemények hány éneke található meg: RMNy 160-ból 58, RMNy 
222-ből 61, RMNy 640-ből 86, RMNy 713-ból 97, RMNy 886-ból pedig 89 ének. 
A számok azt mutatják, hogy, összehasonlítva az evangélikus és református gyűj-
teményekkel, az unitárius énekeskönyv merít a legkevesebbet a közös protestáns 
örökségből. A nagy Huszár Gál graduál-énekeskönyv (RMNy 353) után először itt 
jelenik meg egy kötetben a szertartási (antifonák, himnuszok, prózai zsoltárok) és 
a gyülekezeti énekrész. Ugyancsak először kerülnek gyülekezeti énekeskönyvbe 
Balassi-versek: Adj már csendességet (RPHA 2007), Bocsásd meg, Úristen (RPHA 
185), Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1 186), s csak ez utóbbi jelenik 
meg később evangélikus gyűjteményben is, míg a többi egyedül az unitáriusok-

l 7 6HLAWICZKA, Karol, 1971, 190. 
' " K A N Y A R Ó Ferenc, 1895, 325. 
1 8 A kötetkompozíció liturgiái hátterét a prédikáció előtti adventi ének adja. 
179 RMKT 17. század, 4, 532-533. 
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ban, illetve az Istenes énekek kiadásaiban található meg. A fentiek arra mutatnak, 
hogy a kolozsvári unitárius gyűjtemény mind szerkezetével, mind a kizárólag 
unitáriusoknál előforduló ének-bővítéseivel jól láthatóan elkülönül a korábbi pro-
testáns énekeskönyvektől. A különállás kimutatható a más gyűjteményekből átvett 
énekszövegek esetében is. Közismert, hogy átvételkor a szövegeken az unitárius 

180 
hitelveknek megfelelő kisebb-nagyobb változtatásokat hajtottak végre. De 
egyéb, a gyülekezet közös éneklését zavaró versszakokat is elhagytak mintáikból. 

Kapcsolódás: Jelenlegi ismereteink szerint ez az első nagyobb, nyomtatott 
unitárius szerkesztmény, amely, felhasználva a 16. századi protestáns énekeket, 
azok szövegét több helyen az unitárius hitelvekhez igazítja és azt kiegészíti az 
unitárius szerzők énekeivel. A kötet egyik közvetlen hazai forrása az az 160 l -es 

1 δ 1 graduál lehetett, amelyet Toroczkai Máté megrendelésére másoltak, s amelynek 
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tartalma csak Uzoni Fosztó híradásából ismert. ~ 
A lengyelekkel való élénk kapcsolat, mint Papp Géza felfedezte, kimutatható: 

6 Ján Kochanowski és 4 más lengyel zsoltár fordítása található meg a kötetben. 
Ezek nagy része Piotr Artomius-Krzesichlebnek Torunban megjelent 183 
Kancyonaljában előfordul már. A lengyel dallamok mellé alternatív magyar 
dallamot is megad a gyűjtemény, ezért a „nota Polonica'7 nótajelzés a század fo-
lyamán egyre ritkábban fordul elő.184 Egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy az 
ábécérend szerinti szerkesztést Toroczkai Máté maga készítette-e, vagy pedig va-
lamilyen külföldi mintát követett. A lengyel 1604-es unitárius énekeskönyv szer-
kezetében eltér a magyarétól (az első részben szerepelnek a zsoltárok, köztük 73 185 Kochanowski-féle fordítás). 

* 

Sztripszky Hiador feltételezése szerint létezett 16. századi unitárius énekes-
könyv. Az ún. Todoreszku-töredék ( R M N y 313) tíz fennmaradt román nyelvű re-
formátus énekfordítása közül kettőnek az eredetije ugyanis az itt tárgyalt unitárius 
énekeskönyvben jelent meg először. A román énekek nyomtatása 1564-1586 kö-

180 V Á R F A L V I N A G Y J á n o s , 1 8 7 1 , 1 0 2 - 1 0 4 . 
181S2 1005. 
]i2RMKT 17. század, 4, 530-531. KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István, I, 

2002, 681-685. 
183 Legkorábbi kiadása 1587-es. Ebben az időben Artomius volt a toruni evangélikus lel-

kész (KRATZEL, Günter, 1967, 171). 
184 Legutoljára I. RMDTll. 164-166. 
I85HLAW1CZKA, Karol, 1971, 191. 
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zött történhetett, ezért Sztripszky azt feltételezi, hogy a két ének az azóta elveszett 
16. századi unitárius énekeskönyvből származik.186 Az unitárius énekek kritikai 
kiadása kimutatja, hogy a Todoreszku-töredék énekeiben trinitárius kijelentések 
találhatóak,187 tehát nem származhatnak unitárius forrásból. Sztripszky ugyan 
feltételezi az unitárius énekek református szellemben való kiigazítását, de ez a 
folyamat általában fordított irányban zajlott le a 16. században. A Todoreszku-
töredék közvetlen forrása tehát egyelőre nem mutatható ki. Hatástörténetileg min-
denképpen jelentős, hogy valószínűleg Tordasi Pál, a románok református püspö-

188 ke, széles körben elterjedt magyar protestáns énekeket fordított le románra. 

1612 Oppenheim - RMNy 1037 

[ 1J SZENT / BIBLIA / ΛΖ /ÍZ: / ISTENNEC Ó ES / UY TESTAMENTOMA-
/BAN FOGLALTATOTT / egész szent írás. / MAGYAR NI EL IVRE 
FORDÍTATOTT / CAROLI CASPAR által. / EZ KJSDED FORMÁN VALO 
KINYOMTATASNAC, [- 2] AZ / Franciai nótákra rendelt Soltar könyvel eggyiitt 
utánna vettettec egyéb válo-/gattot psalmusok, innepi enekec és szokott lelki 
diczéretec', [—3] az Palatinatusi / Catechismussal, egyházi kónyórgéseknec és 
ceremoniaknac formáival / egyetembe, SZENCI Molnár Albert által. I [nyom-
dászjel] / OPPENHEMIUMBAN / Nyomtattatott GALLER HIERONYMUS által, 
/ LEV1NUS HULSZ1US ózvegyénec költségével. / M.DC.XII. 

8° - 142 [2] pp. - kotta csak a Zsoltárkönyvnél - sign. - orn. 
60 példány (35 könyvtárban). 
RMK 1. 434-435. 

* 

186 SZTRIPSZKY, Hiador, 1911, 126 skk. Nem veszi figyelembe az énekek kéziratos köz-
vetítésének lehetőségét. 

187 RMKT \ 7. század, 4, 529. 
188 Az Istennek jóvoltáról (RPHA 139); Ember, emlékezzél (RPHA 340); Mindenek meg-

hallják és jól megtanulják (RPHA 968); Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 475); Aki 
akar üdvözülni (RPHA 65); Unszol minket Dávid próféta (RPHA 1417); Vedd el, Úristen, ró-
lunk haragodat (RPHA 1469); Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 645); Mostan, Úris-
ten, hozzád kiáltunk (RPHA 1019); Dicsérjétek az Urat (RPHA 273). 
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Református énekeskönyv (egyetlen kiadás). Az énekeskönyv református befo-
gadását erősíti a benne található két, református úrvacsorai tant tartalmazó ének és 

189 

a kolligátum kátéja. 
Szerkesztő: Szenei Molnár Albert (1574-1634) református lelkipásztor, író és 

költő, aki nemcsak válogatott a meglévő énekanyagból, hanem az énekek szövegét 
formailag és tartalmilag is tökéletesítette. A szerkesztésben segítségére lehetett 
Pécseli Király Imre, aki heidelbergi tanulmányai után Marburgban és 
Oppenheimben Szenei Molnárral együtt dolgozott.190 

Részei: [1] Biblia, [2] gyülekezeti énekeskönyv (az elején a Zsoltár könyvvel), 
[3] Heidelbergi káté, imádságok, ágenda, házi tábla. 

Felépítés: 
A. Külön belső címlap: SZENT / DAVIDNAC / SOLTARI AZ FRANCIAI / 

NOTAKNAC ES VERSEKNEC /MÓDGYOKRA MAGYAR VER-/sekre forditattac 
és ren-/deltettec / Az / Szenei MOLNÁR ALBERT által. / Egyéb régi szokott 
Psalmosockal és válogatott lelki énekeckel: / Catechismussal, közönséges 
imátságoknac, és Egyházi / ceremoniaknac formáival / egyetemben. / 
[nyomdászjel] / OPPENHEMIUMBAN / Nyomtattatott GALLER HIERONYMUS 
által, / MDCXII. 

B. Zsoltárkönyv (a felépítését itt nem közöljük). 
C. g8v, alcím: KÓVETKEZNEC EGYNEHÁNY PSAL-/MUSOC ES LELKI 

ENEKEC AZ KÓZÓNSEGES 
/ énekes könyvekből kiválogattatac es ide / 

helyheztettec. 
D. Énekek. 
E. i8r_v: „REGISTROMA AZ PSALMVSOKNAC, ES ENEKEKNEC". Az 

ábécé egyes betűin belül külön a zsoltárok és külön az egyéb énekek. 
Szerkezet:' 1. Zsoltárkönyv - 2. zsoltárparafrázisok - 3. bibliai énekek és a Te 

Deum - 4. káté-énekek - 5. ünnepiek - 6. [isteni dicséretek] - 7. temetési énekek. 
Enekversek száma:' 150 zsoltár + 71 egyéb gyülekezeti ének. Az 1612-es 

oppenheimi kiadásban ( R M N y 1037) tehát a Biblia mellett nemcsak a Zsoltár-191 

könyv jelent meg (2 függelék énekkel), hanem egy 69 énekből álló kis énekes-
könyv is, mely a kritikai kiadás szerint: „elsősorban templomi használatra szánt 
egyházi énekeskönyv, nem pedig magánájtatosságra szolgáló énekek gyüjtemé-

mRMKT 17. század, 6, 155-156. sz. 
mRMKT 17. század, 2, 252. 
191 Az RMKT 17. század, 6. kötet (pp. 434-437) 68 éneket sorol fel. ugyanis az Adj békes-

séget kezdetű (RPHA 58), amely egyben az Atya Isten, tarts meg minket kezdetű ének (RPHA 
104) konklúziója is, nem szerepel külön versként. 
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nye..." " Korábban ezt a gyűjteményt kisebb gyülekezeti énekeskönyvnek nevez-
193 

tem, s beillesztettem a 16-17. századi gyülekezeti énekeskönyvek történetébe. 
Szenei Molnár tehát az istentiszteleti gyülekezeti éneklést úgy újította meg, hogy 
közben a hagyományos énekek egy részét is megőrizte. Egyrészt, mint már az 
1607-es kiadás ( R M N y 962) előszavában hangsúlyozza, nem az volt a célja, hogy 
az istentiszteleteken kizárólag az ő zsoltárfordításait használják: „Mivelhogy 
azhoz nem olly szándékból fogtam, hogy az elöbbeni szokot énekeket ki akarnám 
venni az hiveknec kezekből; avagj hogj ézeket egyebekénél ekesbeknec 
alítanám... De az egez soltart Magyar versekben még senki nem formálta en tudá-
som szerint..."194 Másrészt, eltérően a magyar puritánoktól, nem akarta azt a genfi 
mintát sem követni, amely szerint az istentiszteleteken kizárólag a genfi zsoltáro-
kat és még néhány bibliai éneket szabad énekelni. 

Kapcsolódás·. Ε szempont megválaszolásához meg kell vizsgálni, hogy Szenei 
Molnár Albert milyen szerepet játszik a magyar énekeskönyvek kiadástörténeté-
ben. 

Szenei Molnár Albert, a genfi Zsoltárkönyv fordítója 
1 95 

Szenei Molnár 1606-ban befejezte ' és 1607-ben kiadta ( R M N y 962) a genfi 
zsoltárok Ambrosius Lobwasser-féle német változatának fordítását, s ezzel elindí-
totta a magyar nyelvű verses Zsoltárkönyv-kiadásokat. A Szenei Molnár-napló, 
valamint az 1607-es kiadáshoz írt előszó egyes megállapításai arra figyelmeztet-
nek. hogy Szenei Molnár több korabeli német nyelvű genfi Zsoltárkönyv-kiadást 
ismerhetett: a genfi zsoltárok éneklését a heidelbergi akadémián tanulta; 
Altdorfban fordította le a Zsoltárkönyvet; ismerte annak 1594-es lipcsei 
Ambrosius Lobwasser-féle német fordítását és Andreas Spethe-féle latin fordítá-
sát; a francia szöveg alapján, Boésius Kelemen (Clément Dubois) segítségével, 
„ékesítette" a kész magyar szöveget.196 

192 RMKT 17. század, 6, 437. 
193 H. HUBERT Gabriella, 2001, 3-4. sz., 103. 
194 RMNy 962: ):(1 lr. Az unitárius Bogáti Fazakas Miklós ugyan már a 16. században elké-

szítette a teljes magyar verses zsoltárfordítást, de Szenei Molnár vagy nem ismerte, vagy (az 
unitárius és a szombatos) felekezethez való kötöttsége miatt nem használta. 

195 Az 1606 előtt elkezdett fordításról tanúskodik egy ma már nem található mutatvány-
kiadás (RMNy 920). 

196 RMKT 17. század, 6, 10-12. 
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Az első 3 kiadás a következő összetételű kiadványokban jelent meg: 

Herborn 1607. -
RMNy 9 6 2 - 1 2 ° 

Hanau 1608. -
RMNy 9 7 1 - 4 ° 

Oppenheim 1612, -
RMNy 1 0 3 7 - 8 ° 

Zsoltárkönyv + + + 
Enekek 6+5 7 2 

kis káté + + + 
házi tábla + + + 
imádságok + + + 

Biblia — + + 
kis gyülekezeti 
énekeskönyv - - 69 ének 

szertartásrend - - + 

2. Szenei Molnár Albert szerepe a magyar énekeskönyv-kiadásokban 
Szenei Molnárnak és az oppenheimi kiadás énekeskönyv-részének 

(.Zsoltárkönyv + énekeskönyv) szerepe lehetett az egységesülő protestáns énekes-
197 

könyv-típus megalkotásában. 1635-ben Lőcsén egy olyan nagy terjedelmű 
gyűjtemény (RMNy 1628) jelent meg, amelyben megtalálható egy gyülekezeti 
énekeskönyv, a Zsoltárkönyv, egy himnuszokat és egyéb szertartási énekeket tar-
talmazó rész, valamint egy temetési énekeskönyv. Magyarországon ez a könyv 
közli először a teljes Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyvet. Másik jellegzetessége, 
hogy a közös protestáns énekkincs az Újfalvi Imre által 1602-ben (RMNy 886) ja-
vasolt módon található meg benne. Ki lehet az a szerkesztő, aki az 1635-ös lőcsei 
kiadványban nemcsak a korábbi protestáns énekkészlet legbővebb válogatását 
adja, hanem, Magyarországon elsőként, közli a Zsoltárkönyvet is? Sőt, egyedüli-
ként a 17. században, újra kiadja Szenei Molnár előszavát! Az eperjesi evangéli-
kus kör és Pécseli Király Imre mellett Szenei Molnár Albert szerepe sem zárható 
ki. Ő ráadásul személyesen találkozott Újfalvi Imrével, akinek 1602-es előszava is 

198 ' ösztönözhette arra, hogy lefordítsa a genfi zsoltárokat. Újfalvi ugyanakkor -
199 

mint erre kétnyelvű iskolai kiadványa mutat — az elsők között látott hozzá 
Szenei Molnár magyar zsoltárainak népszerűsítéséhez. De Szenei Molnár munka-
kapcsolatban állt a lőcsei énekeskönyvet kinyomtató Brewerrel is, akinek kérésére 

197 Az 1635-ös lőcsei protestáns énekeskönyv jellegéről 1. H. HUBERT Gabriella, 1996, 
82-84. 

I98KLANICZAY Tibor, Bp„ 1961, 172. 
199 Andreas Spethe latin és Szenei Molnár Albert magyar nyelvű genfi zsoltárainak váloga-

tott kiadása (RMNy 1527). 
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1629 nyarán lefordította a Discursus de summo bonot (RMNy 1483), s akinek ké-
résére esetleg egy énekeskönyv-kiadvány-tervezetet is készíthetett. A Szenei Mol-
nár által összeállított 1612-es oppenheimi kiadás mindenképpen mintát adhatott a 
Zsoltárkönyv és a gyülekezeti énekeskönyv együttes megjelentetéséhez és haszná-
latához. Az Evangélikus Országos Könyvtárban az oppenheimi kiadásnak egy 
olyan (nem korabeli kötésű) példánya található, amely csak az énekes részeket 
tartalmazza.200 Ennek két oka lehet: vagy a gyűjtemény többi része (a kötet eleje 
és vége) elhasználódott, vagy a Zsoltárkönyvet az egyéb énekekkel, gyülekezeti 
énekeskönyvként, külön is forgalomba hozták. A Szenei Molnár-féle gyülekezeti 
énekeskönyvnek a terjedelme összemérhető a korabeli magyar gyűjteményekéivel. 
Az oppenheimi kiadás megjelenési évéig, 1612-ig a magyar énekeskönyvekben 
előforduló énekek száma 100 és 300 ének között mozog. Szenei Molnár a 16. szá-
zad mintegy 565 magyar gyülekezeti énekéből ugyan csak 50-et válogatott ki, de 
ha ehhez hozzáadjuk a 17. századiakat (21) és a 150 genfi zsoltárt, akkor egy ter-
jedelmesebb énekeskönyvet kapunk 221 énekkel. 

Kapcsolódás: 
Stoll Béla, a kritikai kiadás sajtó alá rendezője szerint az 1607-es Zsoltár-

könyv (RMNy 962) közvetlen mintája a genfi zsoltárok Ambrosius Lobwasser-féle 
német fordítása, annak is az 1594-es lipcsei kiadása. Az oppenheimi 1612-es kia-
dás ( R M N y 1037) gyülekezeti énekeskönyv-részének szerkezete „a debreceni, ún. 
református típusú énekeskönyvekével egyezik". A „hív barátok" bíztatták Szenei 
Molnárt arra, hogy válogatott zsoltárokat és szokott rövid dicséreteket adjon a 
Zsoltárkönyv mellé: a „szokott jelző azt mutatja, hogy Szenei elsősorban a legis-
mertebb, legnépszerűbb énekeket válogatta ki", mint ezt főleg az ünnepi és halotti 
énekek csoportja mutatja. A zsoltárok esetében Szenei Molnár érvényesítette saját 
esztétikai szempontjait is: „a Psalterium Előszavában általa megdicsért zsoltár-
szerzőket, Szegedi Gergelyt, Sztárai Mihályt és Skaricza Mátét mind szerepelteti". 
A zsoltárokat és dicséreteket Szenei Molnár az 1574-es Huszár Gál-féle (RMNy 
353), az 1582-es Bornemisza-féle (RMNy 513), a Beythe István-féle (RMNy 648) 
és az 1602-es Újfalvi-féle debreceni (RMNy 886) énekeskönyvből veszi át.-01 

Szenei Molnár a gyülekezeti énekeskönyvekből közölt szövegekkel önálló módon 
bánik: „formailag pontosabbá, tartalmilag érthetőbbé" teszi őket." " A kritikai ki-
adás megállapításait elfogadva, először nem kerestem az oppenheimi kis gyüleke-
zeti énekeskönyv további mintáit. A párizsi könyvtárakban fellelhető német éne-
keskönyveket átnézve azonban rábukkantam egy olyan 1609-es herborni kiad-

200 Jelzete: R 251. 
201 RMKT17. század, 6, 403, 437-438. 
202 RMKT 17. század, 6, 440. 
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903 
ványra," amely arra mutat, hogy a hü barátokon kívül vagy egy herborni vagy 
egy ahhoz hasonló német énekeskönyv is szerepet játszhatott abban, hogy Szenei 
Molnár 1612-ben a Zsoltárkönyv mellett egy kisebb énekeskönyvet is megjelente-
. . . 204 

tett. 
A herborni minta követéséről közvetlenül ugyan nem beszél Szenei Molnár az 

oppenheimi kiadás előszavában, de a kiadvány címe, alcíme és előszava21" tájé-
koztat a kis gyülekezeti énekeskönyv jellegéről, valamint egy tágabb értelemben 
vett minta követéséről: 

- A ZsoltárkönyvvtI együtt lehet használni a kis énekeskönyvet: „Soltar 
könyvel eggyütt utánna vettettec egyéb válogatott psalmusok..." [főcímlap, előszó 
és közös tartalomjegyzék], 

- Az énekeskönyv tartalmára Szenei Molnár több helyen utal: válogatott 
psalmusok, ünnepi énekek és szokott lelki dicséretek [főcímlap] - régi szokott 
psalmusok és válogatott lelki énekek [belső címlap] - egynéhány psalmusok és 
lelki énekek, a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak [alcím] - közönséges 
énekeskönyvekből egynéhány kiválogatott psalmusok és szokott rövid dicséretek 
[előszó] találhatóak benne. 

- A „hív atyafiak" és a „könyvnyomtatókra gondviselők" kérésére csatolta a 
Biblia és a Zsoltárkönyv mellé a gyülekezeti énekeskönyvet és a többi, az isten-
tisztelethez is nélkülözhetetlen, részt [előszó]. 

- A „kisded" forma (8° és a Biblia magyarázatok nélküli kiadásának) oka: az 
útonjárók kézbenhordozható könyvként használhatják, és a kispénzű (kevés költ-
ségű) hívek is könnyebben megvehetik azt [előszó], A gyülekezeti énekeskönyv-
rész magánájtatosságot szolgáló énekei206 szintén arra mutatnak, hogy Szenei 
Molnár mind gyülekezeti, mind magánhasználatra szánta kiadványát. 

- Nemcsak a Biblia, a Zsoltárkönyv, a káté, az imádságok és a szertartásrend 
kiadására, hanem az egész gyűjtemény összeállítására is hatást gyakorolt a kül-
földi példa: „Mind ezeket pedig azertis örömesben megczelekedtem, hogy az 
egyéb Keresztyén nemzetségeknec anya szent egyházainac ajandekit, az mi nyo-
morult Ecclesiainkban való hiveckel valamimódon közölhetném: és az mieinket, 
soc orszagokban kiterjett hivec sereginec eggyezö tudományával; és az szenteknec 
eggyessegénec velem eggyütt meggondolattyával, az én tehetsegem szerint örven-
deztetném" [előszó]. 

203 DKL 160906, a Bibliothéque Nationale példánya. 
204 FEKETE Csaba, 2003, 330-349; H. HUBERT Gabriella, 2003, 349-356. 
205 Kiadva: RMKT 17. század, 6, 4 8 1 ^ 8 3 . 
206 RMKT 17. század, 6, 439. 
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Az 1609-es herborni kiadás és a fenti Szenei Molnár-nyilatkozatok ismereté-
ben tehát feltételezhetjük és több szinten kimutathatjuk az 1612-es oppenheimi 
magyar énekeskönyvre gyakorolt német hatást. 

1. Az 1609-es herborni német és az 1612-es oppenheimi magyar gyűjtemény 
hasonló vonásai: 

- 8° formátum, tömör, két hasábos szedés. 
- A Zsoltárkönyv és a kis énekeskönyv folyamatos ív- és lapszámozással kö-

veti egymást. 
- A Zsoltárkönyvet és a kis énekeskönyvet közös tartalomjegyzék egyesíti. 
- A több részes gyűjtemény és a kis énekeskönyv szintjén is szerkezeti megfe-

lelés mutatható ki. 
- A dallamközlés módja hasonló: míg a Zsoltárkönyv dallamokkal együtt, 

addig a hozzá csatlakozó gyülekezeti énekeskönyv dallamok nélkül kerül kiadásra 
mind a németben, mind a magyarban. A dallamközlés, Csomasz Tóth Kálmán 
szerint, csak 20-30 lappal vastagította volna meg az amúgy is vaskos könyvet. A 
kis énekeskönyv dallamnélküliségére Csomasz Tóth két lehetséges magyarázatot 
talál. Szenei Molnár egyrészt, ismerve a magyarok zenei alulképzettségét, „a ma-
gyar nyelvű éneklésnek ezt az írásbeliség előtti, orális állapotát természeti adott-
ságnak vette, nem érzékelte az írásba foglalás szükségét". Másrészt azt is elkép-
zelhetőnek tartja, hogy Szenei Molnár „ha akarta volna, sem tudta volna a magyar 
dallamokat pusztán hallás és emlékezet után úgy lejegyezni, hogy maga is elége-
dett lett volna a munkájával"." A herborni minta és Szenei Molnár előszava is-
meretében azonban más feltételezés is adódik. Szenei Molnár egyrészt német 
mintáját követte, amikor a széles körben ismert régi dallamokat nem nyomtatta ki, 
másrészt gondot okozott neki a könyv „temérdeksége" és az is, hogy minél ol-
csóbban tudja előállítani a kiadványt. Márpedig a szerinte széleskörben ismert 
dallamok kottáinak kinyomtatása a terjedelmet és az árat is megnövelte volna. 

- A német és magyar kis énekeskönyv-rész válogatási szempontja szintén ha-
sonló. Szenei Molnár a magyarok által használt énekeskönyvekből válogatta ki a 
régi és megszokott énekeket. A herborni a következő alcímmel kezdődik: 
„Psalmen vnd geistliche Lieder, so von Christlichen gotseligen männern gestellet, 
vnd auß dem gemeinen Psalmbüchlein, als die gebreuchlichsten vnd besten, 
außgezogen, vnd mit 

angehengt worden" ( D K L 1609 , 124). A többi, hasonló 
szerkezetű német énekeskönyv is általában hasonló szöveget ad, és hangsúlyozza, 
hogy az adott területen használatos énekeskönyvből válogat. 

207 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1972, 357. 
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- Szenei Molnár a genfi zsoltárok bevezetése mellett a 17. század elejére már 
önálló fejlődési utat mutató magyar evangélikus, valamint református gyülekezeti 
énekek megtartását fontosnak tartja. Az énekgyűjtemény összeállításában 
(Zsoltárkönyv + kis gyülekezeti énekeskönyv) ugyanaz az irénikus tendencia mu-

908 
tatható ki, mint a nyugat- és délnémet" területeken elterjedt énekeskönyvekben. 
Emellett az evangélikus Lobwasser-verzió, még ha éneklése Németországban az 
evangélikusok között több helyen vitát váltott is ki, szintén alkalmas lehetett az 
irénikus használatra. 

- A magyar énekeskönyvben vannak olyan énekek, amelyek nem eredeti 
szerzemények. A kritikai kiadás szerint az oppenheimi kis énekeskönyv énekei 909 
közül néhányat maga Szenei Molnár írt," néhányat egy előttünk ismeretlen 
nyomtatott magyar énekeskönyvből vett át,210 egy éneket németországi tanulótár-
sától szerzett meg,21 ' a Veni redemptor gentium kezdetű himnusz fordítása pedig 
a 16. századi fordítás ismeretében készült új verzió.212 A kritikai kiadás, a fentiek 
értelmében, egyik éneknél sem ad idegen nyelvű forrást. Egyes szövegeknél azon-
ban, a herborni gyűjtemény énekei segítségével, megállapítható a német nyelvű 
minta: 

' ' ->13 
- Örül az én szívem az Urban' forrása: Mein Hertz ist frölich in dem 

Herren;"14 

- Hálát adok néked mennybéli Isten kezdetű reggeli és esti ének2 1 5 forrása 
Johann Fabricius Ich danke dir, Herr Gott, in deinem Throne (Fischer-
Tümpel216 1, 219a bsz) kezdetű éneke; rr 9J7 - Sirasd meg, ember, bűnödöt' forrása Sebald Heyden Ο, Mensch, 

η r 9)8 
bewein dein Sünde groß kezdetű nagypénteki éneke (Wackernagel," 
III, 603. sz); 

208 BLANKENBURG, Walter. 1965, 369 skk. 
209 RMKT 17. század, 6, 153, 155, 156, 158, 159-165. sz. 
210 RMKT 17. század, 6, 187-191. sz. 
211 RMKT 17. század, 6, 185. sz. 
2r-RMKT 17. század. 6, 186. sz. A forrás-kérdésről 1. még: CSOMASZ TÓTH Kálmán, 

1950,217-222,358,384, 390. 
213 RMKT 17. század, 6, 159. sz. 
214 Az ószövetségi ének hasonló kezdettel, de prózai változatban található meg pl. az 1533-

as wittenbergi énekeskönyvben (DKL 153302,148v). 
215 RMKT 17. század. 6, 160. sz. 
216FISCHER, Albert-TÜMPEL, Wilhelm. 1904-1916. 
217 RMKT 17. század, 6, 165. sz. 
2,8 WACKERNAGEL, Philipp, 1864-1867. 
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- No, dicsérd lelkem az Urat119 forrása Johann Gramann Nun lob mein 
Seel den Herren kezdetű 103. zsoltára (Wackernagel, III, 968. sz). A 
herborni kiadásban tévesen Nikolaus Seinecker neve szerepel szerzőként, 
aki hasonló kezdettel az újszövetségi Mária-éneket fordította le; 

- Ó, népeknek Megváltója220 forrása Martin Luther Nu komm, der Heiden 
Heiland kezdetű adventi éneke, amely a Veni redemptor gentium kezdetű 
himnuszra megy vissza;221 

- Hozzád kiáltásunkat'" forrása Georg Thym Dich bitten wir dein Kinder 
kezdetű asztali áldása (Wackernagel, III, 1290. sz). 

Még egy ének forrását sikerült azonosítani egy 1618-as montbéliard-i két-
nyelvű énekeskönyv ( D K L 1618u\ 4 2 - 4 4 ) segítségével. Az ének a pfalzi énekes-
könyvek mintájául használt 156l-es bonni énekeskönyvben is megtalálható (DKL 
156106).223 Eszerint: 

- Úristen, kérünk tégedet~24 kezdetű ének forrása Johann Zwick Ο, Gott 
und Vater gnaden vo/kezdetű keresztelési éneke (Wackernagel, III, 672. 
sz). 

Továbbra is nyitott kérdés egyelőre, hogy az 1607-es herborni kiadásban 
megjelenő, genfi zsoltárdallamokra írt versek"" fordítások-e vagy önálló Szenei 
Molnár-szerzemények. Lehet, hogy ez utóbbiak valóban eredeti költemények, hi-
szen külföldön Szenei Molnár számos példáját láthatta annak, hogy kortásai a 
Lobwasser-zsoltárok dallamára hivatkozva írtak új énekeket. A fenti forrás-
kimutatás szerint azonban az oppenheimi kis énekeskönyv 16-17. századi énekei-
nek eredetiségét csak további kutatások elvégzése után tudjuk maradéktalanul 
megállapítani. S ezután válhat újra aktuálissá az a kérdés, hogy nem kell-e egy 
olyan kiadást készíteni, amelyben a magyar nyelvű zsoltárok és a többi gyüleke-
zeti ének mellett a francia, német és latin minták is szerepelnek.226 

219 RMKT 17. század, 6, 185. sz. 
220 RMKT 17. század, 6, 186. sz. 
221 LUTHER, Martin, 1985, 14. sz. 
222 RMKT 17. század, 6, 189. sz. 
223 HOLL WEG, Walter. 1971, 297. 
224 RMKT 17. század, 6, 164. sz. 
225 RMKT 17. század, 6, 153-158. sz. 

Bán Imre helyesli a kritikai kiadás azon közlési módját, amely nem adja az egyes zsoltá-
rok és énekek idegen mintáját és utóéletét, míg Gáldi László ezt egy tanulmányában szükséges-
nek tartja. L. BÁN Imre, 1978, 137-138. 
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2. A Zsoltárkönyv és a kis gyülekezeti énekeskönyv együttes használatának 
lehetséges mintái 

Ha 1573-től227 1612-ig"28 megvizsgáljuk, hogy a genfi Zsoltárkönyv német 
nyelven hol jelent meg egy kisebb énekeskönyvvel együtt (Psalmen Davids, nach 
frantzösischer Melodei und Reimen... durch Ambrosium Lobwasser... Sampt 
etlichen Psalmen und geistlichen Liedern... vagy hasonló címen, valamint egy-
vagy többszólamú kottával), akkor egy tartalomban szinte teljesen egyező vagy 

999 

nagyon hasonló, ún. „Einheitsgesangbuch"-hal" találkozhatunk, amely a követ-
kező, főleg Hessenhez, Nassauhoz és Pfalzhoz kapcsolódó helyeken - Arnberg, 
Düsseldorf, Hanau, Heidelberg, Herborn, Kassel?, Lieh, Neustadt an der Haardt, 93O 
Siegen, (Strassburg) - jelent meg." A magyarországi könyvtárak példányait is 
számontartó Z)A7.-bibliográfia egyetlen ilyen kiadásnál sem közöl Magyarorszá-
gon található példányról szóló adatot.231 Az oppenheimi kiadás ( R M N y 1037) 
közvetlen mintáját nehéz meghatározni, mivel a fenti kiadásokból eddig átnézettek 
azt mutatják, hogy eltérések lehetnek közöttük, ráadásul az egyes kiadások ma is 
meglévő példányai szétszórva találhatóak a külföldi könyvtárakban. Annyi azon-
ban máris megállapítható, hogy Szenei Molnár énekeskönyv-szerkesztő tevékeny-
sége során mindig több énekeskönyvet is tekintetbe vett. A felsorolt német éne-
keskönyvek közül, tanulmányai és vándorlásai során, a legtöbbel találkozhatott. 
Közvetlen mintaként elsősorban a Bibliává1, a kátéval, a rendtartással és az imád-
ságokkal együtt megjelenő, kis formátumú énekeskönyvek, s azok közül is a 
herborni kiadások szerepelhetnek az első helyen. Fekete Csaba zenei érvekkel tá-939 
mogatott vizsgálata az 1598-as herborni kiadás felé mutat." " 

A fenti német (s így a magyar) kiadástípusok legtávolabbi őse az a konstanzi 
és strassburgi énekeskönyv-típus, amelyben - mint a legtöbb kiadvány címe is 
jelzi: Psalmen und geistliche Gesänge - első helyen találhatóak a zsoltárok.233 A 
típus másik, közelebbi mintája a bonni énekeskönyv, amelyben szintén első helyen 

227 Ekkor jelent meg Lipcsében a Lobwasser-féle fordítás (DKL 157303). 
228 Ekkor jelent meg az oppenheimi kiadás. 
229 HOLL WEG, Walter, 1971. 46 skk. 
230 Η. HUBERT Gabriella. 2003. 355. 
2 j l Más tételeknél is megfigyelhető, hogy a szerkesztők nem kaptak minden példányról tá-

jékoztatást. Így pl. az 1596-os, hasonló típusú siegeni énekeskönyv párizsi példányáról sem tud-
nak. 

232 FEKETE Csaba, 2003. 
233 PI. DKL 154006, 154105 stb. 
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állnak a zsoltárok, és amelynek énekeiből válogatták ki a herborni kiadású Zsol-
tárkönyv utáni kis énekeskönyv énekkészletét.234 

Bonni típus Herborni típus Szenei Molnár Albert -
Oppenheim 1612. 

I. 1. Lobwasser-féle 
genfi Zsoltárkönyv 

I. Lobwasser-féle genfi 
Zsoltárkönyv 

1. Psalmen Psalmen válogatott zsoltárok 
2. Katechismuslieder Katechismuslieder káté-énekek 
3. Festlieder Festlieder ünnepi énekek 
4. Lehr-, Bet-, 

[etc.j-Gesange Lehr- und Trostlieder különbféle lelki énekek 

II. Catechismus, 
Gebeten 

II. Heidelbergi káté, 
imádságokkal 

II. Kirchenordnung III. Kirchenordnung III. kis ágenda 
III. Kalender IV. Die Sprüche der 

Heiligen Schrift 
IV. ékes mondások és 

intések a Bibliából 

A típus harmadik őse az a pfalzi kötetfajta, amelyben az énekeskönyv mellett 
először a káté, a szertartásrend és az imádságok, majd pedig a Biblia is szerepel. 
Ilyen pl. az 1567-es heidelbergi gyűjtemény: Psalmen Vnd Geistliche Lieder 
sampt dem Christlichen Catechismo, Kirchenceremonien vnd Gebeten (DKL 
156704). 

Walter Holl weg nyomán összegezhető a herborni gyűjteményhez vezető nagy 
hatású bonni és pfalzi énekeskönyv-típus útja: 

Bonner Gesangbuch -> Pfälzer GB -> } 
1561 ί" Neustädter GB Herborner GB 

Genfer Psalter -> !> 1583 1586 
(Ambrosius 
Lobwasser-ford.) 
Heidelberg 

234 HOLLWEG, Walter, 1971, 24, 39-51, 288-303, 319-321. Az 1561-es bonni énekes-
könyvben mind a lipcsei Babst-féle (R1SM 154501), mind a Bucer-féle strassburgi (RISM 
1545° ), mind pedig a konstanzi (RISM 154006) énekeskönyv anyagának nagy része megtalálha-
tó. 
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1616 Debrecen - RMNy 1107 

[ 1 ] KERESZTYENI / EN EKEK, / Mellyek az Gradual mel/LET, S-ANNELKÚL 
IS AZ HOL / azzal nem élhetnek, az Magyar nem-/zetben reformaltatot 
Ecclesiakban / szoktanak mondattatni. / MOSTAN UYONNAN, DE MER-
/tekletessen , es helyessen tóbbitettek es illen-/dóbb rendben, hogy nem mint ez 
előtt, / ki bocsáttattak. / [ - 2] EZEK MELLE ADATTATTANAK /ßep rendel az 
Halót Énekek. / [címer] / DEBRECZENBEN, / Nyomtatta Lipsiai Pal, 1616. 
Esztendőben. 

4° - [5] 175 [recte 171]; [1] 21 ff. - kotta nincs - insign. - orn. 
1 teljes példány (Marosvásárhely). 
RMK 1. 463, 402; Révész, 1616; Erdélyi 23. és 53. sz. 

* 

Református gyülekezeti (debreceni 8. kiad.) és temetési (Újfalvi-féle temetési 
3., javított kiad.) énekeskönyv. 

Kiadó: Valószínűleg a debreceni gyülekezet. 
Szerkesztő: Ismeretlen. Az ekkor működő debreceni lelkészeket (Margitai 

Láni Pétert, Budai Karácson Jánost) és a tiszántúli püspököt (Milotai Nyilas Ist-
vánt) egyelőre nem tudjuk kapcsolatba hozni a kiadással. A szerkesztő - ahogy a 
címlap is ígéri - Újfalvi szerkesztményét {RMNy 886/1) nemcsak kibővítette, ha-
nem az énekek rendjét is több helyen megváltoztatta, javította. A halotti énekek 
címlapjának tanúsága szerint a szerkesztő kijavította az előző kiadás {RMNy 
886/2) hibáit. Összeolvasva az 1602-es és 1616-os halottasok szövegeit, 9 apróbb 
szövegeltérés található. Ezek legnagyobb része valóban vagy metrikailag vagy ér-
telmileg javított a szövegeken. Ugyanakkor az 1616-osban nyomdahibák is elő-
fordulnak (pl. verssor-hiány). Ha az 1616-os és az 1632-es halottas {RMNy 1523) 
szövegeit olvassuk össze, azt látjuk, hogy az 1616-os javításaiból 7 az 1632-esben 
is megtalálható, és a nyomdahibák eltűnnek. 

Részel·. [1] gyülekezeti ék. és [2] temetési ék. 
Felépítés 
A. Címlap. 
B. *2v: „Psal: 147. & 149. Dicsirjetek az Urat, mert jo dicsiretet mondani az 

mi Istenünknek: mert győnyőrüseges es illendő dolog az dicsiret. 

Enekellyetek az Urnák uy eneket: az ü dicsireti zengjen az ü ßentinek 
gyülekezetiben. 
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örvendezzen az Izrael az ü teremtőjeben: az Sionnak fiai örvendezzenek az ű 
Kiralyoknak." 

C. *3 r_4V: Gönci György 1590-es előszava: „PR^FATIO" . 2 3 5 

A szakirodalomban elfogadott nézet szerint az 1602 utáni énekeskönyvek élén 
azért nem Újfalvi, hanem Gönci előszava szerepel, mert, ahogy Klaniczay Tibor 
írja: „1616-ban igen rossz csengésű volt Újfalvi Imre neve Debrecenben, hiszen 
nemrég zajlott le egyházi pere, melynek fogság és száműzetés lett a vége."36 Ε 
megállapítás érvényét két tényező gyengítheti: egyrészt a temetési énekek előtt 
megmaradt Újfalvi előszava, sőt monogramja is, másrészt Újfalvi irodalomtörté-
netileg értékes, hosszú előszava túlságosan kötődött az 1602-es kiadáshoz, így új-
ra közlése kissé anakronisztikus lett volna. A hosszú távú irodalmi és egyházi 
programnak csak egy Újfalvi által felügyelt gyűjteményben lehetett helye. Gon-
doljunk csak arra, hogy Szenei Molnár Zsoltárkönyve hányszor megjelent a 17. 
században anélkül, hogy verstani fejtegetéseket is tartalmazó előszavát leközölték 

937 ' 
volna." Míg Újfalvi előszava elsősorban a lelkészeknek, kántoroknak és ének-
szerzőknek szólt, addig Gönci kegyes tartalmú előszava a befogadók tágabb köré-
re találhatott. 

D. Énekek. 
E. *5Miv: „MUTATÓ TABLA." 
Felépítés:' 
A. Címlap: In exequiis defunctorum./ HALÓT TEME=/teskorra való / 

ENEKEK. / Azoknak kedvókert kik Hlyen utolso ßäkseg-/ben ßolgalnak, ößve 
ßedegettettek, / es ki bocsáttattak. / Mastan uyobban Corrigaltatott. / [dísz] / 
Hebr. 9. 27. / El vegezet dolog hogy az emberek egyßer meg / hallyanak, az után 
itilet leszen. / Debrecenben / Nyomtatta Lipsiai Pal, / M.DC.V1. 

A címlapon az 1606-os kiadási évszám szerepel, melyet az RMNy, Schulek 
Tibor követve ezzel," nyomdahibának minősít, utalva az énekeskönyv két részé-
nek (gyülekezeti és halotti) összetartozására. Ugyanakkor tudjuk, hogy Újfalvi 
halottasa külön kiadásként is megjelent már (I. RMNy 832), így nem kizárt egy 
1606-os külön kiadás sem. Az is elképzelhető, hogy egy későbbi tulajdonos kötte-
tett egy 1616-os, végén csonka példányhoz kiegészítésül egy ugyancsak csonka, I. 

235 Szövegkiadását 1. a 3. sz. függelékben. 
236 KLANICZAY Tibor, 1961, 157. 
ι ' Ί Kivételként említhető az 1635-ös lőcsei gyűjtemény (RMNy 1628/2), amely közölte 

Szenei Molnár előszavát. 
238 SCHULEK Tibor, 1957, 372. 
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rész nélküli 1606-os halottast."" Minderre azonban végleges választ csak a kötés 
és a debreceni nyomda betűkészletének vizsgálata adhat. 

Β. A ι v: Újfalvi Imre temetési ék.-előszava, melynek aláírása: „Debreczenben 
Pünkósthav. 12. napjan. 1598. E. S. U." 

C. Énekek. 
D. 2Ír: „INTÉS. Mivel hogy ez halót Énekek ez előtt való Énekes könyvel 

eggyütt jarnak; Ennek okaert az mellyek abból ide-is neztenek volna, itt azokat 
róvidsegnek okaert el hadtuk mint: 

Ur Isten irgalmaz nekem: 
Legy irgalmas Ur Isten mi nekünk: 
Ismeg, Dog halainak idejen igen illendő mondania: 
Mi Urunk Iesus Christusnak: 
lsmeg. Az meg ßomorodot ßivnek vigaztalasara mondhatni: 
Hiß link mind egy Istenben, <&c. 
Augustinus, in libro de agenda cura pro mortuis.240 

Vocantur ante tempus boni, ne diutius vexentur ä noxiis: Mali verd & impii 
tolluntur, ne diutius bonos persequantur. 

Idem, De doctrina Christiana, libro 2.241 

Non potest maié mori, qui bené vixerit: & vix bené moritur, qui maié vixerit." 
E. 21v: „MUTATÓ TABLA." A végén: „Mors sceptra ligonibus equat." 
Szerkezetaz 1. rész kissé módosította az RMNy 886/1 szerkezetét, és egy 5. 

csoportot is létrehozott: 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek - 3. káté-énekek - 4. kü-
lönfélék - 5. prédikáció utániak. 

Énekversek száma} cr. 221 ének. 
Enekversek száma:' 30 ének (megegyezik RMNy 886/2-vel). 
Kapcsolódás. ' 2 Az ún. debreceni típus (Újfalvi-féle módosítású) variánsa. 

Ugyanis az ismeretlen szerkesztő nemcsak egy prédikáció utáni részt alkotott az 1. 
rész végén, s ezzel az istentiszteleti használathoz nyújtott segítséget, hanem 2 
éneket is elhagyott az Újfalvi-féle szerkesztményből. RMNy 640-böl is csak mind-
össze 12 éneket nem vett át. Ezzel szemben a korábbi protestáns hagyományból 
átemelt énekekkel kiegészítette Újfalvi gyűjteményét. 

2 3 9CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 117-118. 
240 AUGUSTINUS Aurelius: De cura pro mortuis gerenda. 
241 AUGUSTINUS Aurelius: De disciplina christiana, lib. 2, cap. 12. 
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1620 Debrecen - RMNy 1205 

[1] [KERESZTYEJN1 / EN EKEK, / Mellyek az Gradual mel-/LET, S-
ANNELKÜL-JS AZ HOL / azzal nem élhetnek, az Magyar nem-/zetben 
reformaltatot Ecclesiakban / szoktanak mondattatni. / MOSTAN UYONNAN, DE 
MER-/tekletessen, es helyessen többitettek es illen-/döb rendben, hogy nem mint 
ez előtt, /kibocsáttattak. / [ - 2] EZEK MELLE ADATTATTANAK /szép rendel az 
halót enekek. / [címer] / DE[BRECZENBEN / Nyomtatta Rheda Peter, 1620. 
Esztendőben.] 

4° - [4] 164; 20 ff. - kotta nincs - insign. - orn. 
2 csonka, címlap nélküli példány (MTAKK, OSZK: a pozsonyi katolikus 

gimnázium könyvtárából). Az OSZK-példányban több helyen kézírásos nótajelzé-
sek szerepelnek. A kötet elé és végére kötött lapokon 17. század eleji, több kéztől 
származó, összefüggő énekeskönyv-kézirat, az ún. Pozsonyi toldalék (S1 71) talál-
ható. 

RMK 1. 497-498; Sztripszky 1888b; Révész, 1620; Erdélyi 24. és 54. sz. 

* 

Református gyülekezeti- (debreceni 9. kiad.) és temetési (Újfalvi-féle temetési 
4. kiad.) énekeskönyv. 

Részei: [1] gyülekezeti ék. és [2] temetési ék. (önálló címlappal: In exequiis 
defunctorum. / HALÓT TEME-/teskorra való / ENEKEK. / Azoknak kedvekert kik 
Hlyen utolso szükseg-/ben szolgainak, öszve szedegettettek, / es ki bocsáttattak. / 
Mostan uyjobban Corrigaltatott. / [dísz] / Hebr. 9. 27. / El vegezet dolog, hogy az 
emberek egyszer meg / hallyanak, az utan itilet leszen. / DEBRECENBEN / 
Nyomtatta Rheda Peter, / M.DC.XX.) 

Kapcsolódás: Mind szerkezetében, mind énekkészletében és az énekek sor-
rendjében teljesen megegyezik az 1616-os debreceni kiadással ( R M N y 1107), an-
nak új szedésű változata. 

* 

Megjegyzés. A kötet MTAKK-beli példányának vizsgálata 19. századi 
könyvtörténeti és himnológiai érdekességeket tartalmaz. Eredetileg Kálmán Far-
kas református lelkészé (himnológusé) volt a példány, aki a más énekeskönyvek-
ből is ismert jellegzetes bejegyzéseivel (szerzők, dátumok, nótajelzések stb.) tele-
írta a kötetet. Egyik helyen egy máig megoldatlan szerzői név feloldására tesz kí-
sérletet: a Mint kívánkozik (RPHA 996) kezdetű vers acrosztichonját - MIKLÓS 
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CHASEE - Kassai Miklósnak olvassa, amely olvasat, bár igen nehézkesen, de 
szövegjavítás révén elképzelhető. 

Szabó Károly bejegyzése (elülső előzék v) nemcsak az RMK I. utómunkálatai-
ra, hanem a korabeli kiegészítő eljárásokra is fényt vet: „A Gönczi György által 
szerkesztett Énekes könyvnek tudtomra 4-dik kiadása. 1, Debreczen 1592. — 2, U. 
ott 1602. - 3. U. ott. 1616. Ezen debreczeni 1620-diki kiadásnak csak egy 
czimlaptalan példányát láttam a pozsonyi r. cath. gymn. ktárában, egy kötetben 
Sz. Újfalvi Imrének Debreczenben 1620. nyomtatott Halotti Énekeivel, mely ezen 
példány végéről hijányzik. A hijányzott 30. 31-dik levelet kipótoltam [kézírással!] 
Gönczi György Énekes könyvének Debreczenben 1592-ben nyomtatott első kia-
dásából, melynek elől s közben csonka egyetlen példánya megvan a kolozsvári 
ref. coll. ktárában, s mely ezen 1620-diki kiadással lapról lapra egyezik s csak az 
orthographiában külömbözik.2'1" Gönci élőbeszédjének hijányait a váradi 1654-
diki kiadásból pótoltam, mely megvan az erd. Muzeum k[önyv]tárában. Ezen igen 
avult s rongyolt állapotban volt példányt, melyet Tiszt. Kálmán Farkas sósvertikai 
ref. lelkész ur szíveskedett megtekintés végett hozzám küldeni, igy kiegészítve s 
czélirányosan és csinosan beköttetve, a legszívesebb köszönetem mellett küldöm 
vissza. Kolozsvárt 1880. febr. 1-én Szabó Károly mk." 

A kötet egy helyen értékes, korabeli használatra utaló bejegyzést tartalmaz: az 
O, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139) kezdetű zsoltárhoz egy 17. századi éne-
ket (Én híveim, én szent népem) ad nótajelzésként. 

1620 körül Lőcse - RMNy 1228 

<[1] Keresztyéni énekek... - [2] Halott énekek. Lőcse, Dániel Schultz, 1620. 
körül.> 

Erdélyi 104. sz.; Caplovic 755. 

* 

Evangélikus énekeskönyv (RMNy 965-nek 2. kiad?). 

* 

Az RMNy megállapítása szerint erre a kiadásra „az 1629. évi lőcsei kiadás 
(RMNy 1438) ajánlásából lehet következtetni, amelynek címzettje Bethlen Gábor 

242 Szabó Károly az 1632-i debreceni énekeskönyvet (RMNy 1523) tévesen az első kiadás-
nak gondolta, vö. KLANICZAY Tibor, 1961, 153-154. 
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felesége. Károlyi Zsuzsanna. Mivel ő már 1622. május 13-án meghalt, az ajánlás 
eredetileg nyilván egy korábbi kiadáshoz készült. Ez feltehetőleg 1619 után jelent 
meg, amikor Bethlen Gábor fejedelem Észak-Magyarország birtokába jutott." 

Talán pontosítható a dátum: Károlyi Zsuzsanna és kísérete 1622. január 25-én 
járt Lőcsén, amikor is a város magyar beszéddel köszöntötte őt.243 Valószínűleg 
ekkor keletkezhetett az énekeskönyv-ajánlás. 

Nem tudjuk, hogy az ugyancsak Schultz által, 1622-ben, a leibizi egyház 
számára nyomtatott énekeskönyv ( R M N y 1275) kölcsönhatásban állt-e ezzel az el-
veszett kiadással. 

1629 Lőcse -RMNy 1438 

[ 1 ] Kerefityéni / ENEKEK, / MELLYEKKEL AZ / MAGYAR NEMZETBEN / 
reformáltatott Ecclesiákban / esztendő által szokta-/nak élni. / [— 2] Ezek mellé 
adattak fiép rendel az / HALÓT Enekek-is. / MOSTAN ISMÉT Egynéhány uy Di-
cséretekkel bóvebbitettek, / és az Keresztyének épületire, / tifitábban az előbbinél, 
ki-Zbocsáttattak. / LŐCSÉN / Nyomtattatot, BREWER Lo/rincz által 1629. 
Esztendőben. 

1 2 ° - [12] 552 [11] pp. - kotta nincs - orn. 
1 ép példány (Túrócszentmárton), amely valószínűleg Mihálykó János imád-

ságos könyvével ( R M N y 1442) együtt került forgalomba. 
Caplovic 782. 

* 

Evangélikus énekeskönyv (RMNy 965 átdolgozott kiadása). Az RMNy lehet-
ségesnek tartja, hogy kiadásunk azonos azzal, amelyre a 18. századi Új zengedező 
mennyei kar előszavai mint 1627-es, lőcsei Brewer-kiadásra hivatkoznak. 

Kiadó és szerkesztő: A kiadó Lorenz Brewer,244 aki a környék evangélikus 
nemeseinek és polgárainak támogatásával jelentette meg az evangélikus gyűjte-
ményeket. A Brewer-nyomda a század második felében valószínűleg már távo-
labbi vidékek megrendelései nyomán is kiadott protestáns énekeskönyveket. A 
Brewer-nyomda 17-18. századi fennállása alatt, mint Pavercsik Ilona kimutatja, 
83 énekeskönyvet nyomtatott: magyar, szlovák és német nyelvű gyülekezetieket, a 

243 HAIN Gáspár, 1910-1913, 158. 
244 PAVERCSIK Ilona, 1982. 371. 
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Balassi-Rimay Istenes énekeket és a Szenei Molnár-zsoltárokat." Ezek nagy ré-
sze saját kiadásként került ki a Brewer-nyomdából. 

A szerkesztőt nem ismerjük. A szerkesztőt az ekkor élénk egyházi és szellemi 
életet élő nagysárosi vagy eperjesi magyar egyház vezető értelmiségiéi között kell 
keresnünk. Elég, ha csak a verset is író Serédi Jánosra vagy a Lőcsén publikáló 
Madarász Mártonra gondolunk. A címlap szerint a szerkesztő javított a megelőző 
gyűjteményen és bővítette annak anyagát. 

Részei: [1] gyülekezeti ék. és [2] kis temetési ék. 
Felépítés 
A. Címlap. 
B. ( ) i v : „Chrysologus Ser. 115."46 

Cantilena a continuö laboré relaxat animos. Az Enek az ßuntelen munkától, 
meg nyugottya, uyjittya az elmét. 

Cantio vox est Angelica: sit itaque humilis, devota, casta, non lasciva & 
superba. Az ének Angyalißozat: azért alázatos, buzgó, tißta és nem buja s-kevély 
légyen." 

C. Ajánlólevél. Az itt kinyomtatott előszót247 (mint fentebb, RMNy 1228-nál 
már láttuk) Brewer írta alá, keltezése: Lőcse, 1629. augusztus 31. Brewer egy 
meglévő, Károlyi Zsuzsannának címzett, 1622-ben írt előszót vett át. Brewer mű-
ködése során később is aktualizált már létező előszót. Az 1635-ös lőcsei énekes-
könyv temetési részében ( R M N y 1628/4), a szerző neve nélkül, közölte Újfalvi 
előszavát, a végére pedig a kiadás dátumát helyezte: Lőcse 1635. Böjt-elö hó 28. 
Az előszó egyedül ebben az 1629-es kiadásban maradt fenn. Az idő előrehaladtá-
val - a reklámfogásként használt, magas pártfogóhoz szóló"48 —, ámde 1622-ben 
meghalt Károlyi Zsuzsannának címzett előszó mégsem volt igazán megfelelő. 
Szerepet játszhatott az is, hogy az általánosan elterjedt Gönci-előszó növelte a 
gyűjtemények eladhatóságát mind az evangélikusok, mind pedig a reformátusok 
között, s ezért a későbbi lőcsei kiadásokban már az szerepel. 

Az ajánlás - „az nagyob Énekes könyvből, az jelesb énekeket ki válogatván, 
és az δ idejéhez rendelvén, némely Bép uy énekekkel=is ékesítvén, az könyvecskét 
oly quantitásba(n) ßabtam, mely a vévóknek sem házoknál meg unást, sem házok 
kivűl jártokban, nehézséget ne ßerezne" [( )sr_v] - jól mutatja, hogy a gyülekezeti 
énekeskönyvek egyben magánénekeskönyvként is szolgáltak. 

245 PAVERCSIK Ilona, 1982, 354. 
246 PETRUS Chrysologus (380 k.^450 k., egyházatya): Collectio sermonum. sermo 115. 
247 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
248 PAVERCSIK Ilona, 1982, 371. 
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D. Énekek. 
Ε. A 149. zsoltár idézete - p. 493: „Psal . 149. Dicséretet mondgyatok Isten-

nek az Szenteknek gyülekezetiben." - a címlapról itt a kötet végére került, amely 
után az Adj békességet kezdetű antifona mintegy áldásként zárja le az énekes-
könyvet. 

Felépítés:' 
A. Alcím, p. 494: „Halót temeteskorra való válogatot kereBtyéni enekek." 
B. Aaaj r : „Laistroma ez enekes könyvecskében bé=foglaltatot Isteni Dicsére-

teknek és Énekeknek, mely az Alphabetum Bérént az leveleknek Bámára 
rendeltetet." 

1 —? 
Szerkezet: " 1. ünnepi énekek - 2. káté-énekek - 3. penitenciáról - 4. megi-

gazulásról - 5. hitbeli bizodalomnál - 6. hálaadások - 7. háborúságban való dicsé-
retek - 8. ördög és bűn háborgatása ellen - 9. anyaszentegyházról - 10. keresz-
tyéni jámbor életről - 1 1 . reggeli dicséretek - 12. estiek - 13. az emberi élet rövid 
és bizonytalan voltáról - 14. temetésiek. 

Énekversek számai ' cr. 179 gyülekezeti és 23 halotti ének. A 17. századi 
énekek száma ebből 25 (főképpen ünnepi és temetési ének). Ezenkívül 7 latin 
nyelvű vers található a kötetben. 

Kapcsolódás: Az RMNy meghatározása szerint kötetünk evangélikus szer-
kesztésű protestáns gyűjtemény. Talán az előszó református címzettje. Károlyi 
Zsuzsanna személye miatt történt ez a felekezet-meghatározás. De a kötet egyér-
telműen az evangélikus, 1614 előtt kiadott énekeskönyvet (RMNy 965) követi 
mind szerkezetében, mind énekanyagában, mind pedig formátumában. Az előszó 
nagyobb énekeskönyvre utalása nem vonatkozhat az RMNy-ben említett debreceni 
típusú gyűjteményekre. Feltételezhető, hogy az előszó ezen részét is a ma már is-
meretlen. 1620 előtti szerkesztő, s nem Brewer írta, hiszen rögtön utána követke-
zik a patrónus megválasztásáról (Károlyi Zsuzsannáról) szóló szöveg. Akárcsak a 
debreceniek, az 1593-as Bártfai énekeskönyv (RMNy 713) is 4° formátumú, vagyis 
a nagyobb, terjedelmes gyűjtemény, amire az előszó utal, inkább ez utóbbi lehet. 
Az 1593-as és az 1629-es közös énekeinek száma 151, míg RMNy 965-tel 148, és 
a debreceni Újfalviéval (RMNy 886) pedig 133. Ugyanakkor a kötet szerkezete 
nem más, mint az RMNy 965 szerkezetének finomított változata. 

Gálszécsi énekfordításai óta ( R M N y 18) először mutatható ki nagyobb német 
hatás a magyar gyülekezeti énekköltésben. Az új versek közül, a kutatás mai állá-
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->49 
sa szerint, 7 a németből való fordítás." Bizonyára a felvidéki városok három 
nyelvű (magyar, német, szlovák) gyülekezetei közötti - kismértékű - kölcsönhatás 
egyik bizonyítéka az új fordítások megjelenése. 

Az 1629-es gyűjtemény hatástörténetét vizsgálva megállapítható, hogy az 
1635-ös lőcsei énekeskönyv (RMNy 1628) szerkesztője valószínűleg nem használ-
ta ezt a gyűjteményt, a benne található új énekek nagy részét ugyanis nem vette át. 
Ugyanakkor - ha nem is közvetlenül - hatott a kéziratos Eperjesi graduáha (S1 

57). 
A latin énekek szerepeltetése befogadóként egy tanultabb közösséget tételez 

fel, és ezáltal a gyűjtemény az 1640-es bártfai (RMNy 1816), valamint az 1642-es 
lőcsei (RMNy 1940) szerkesztmények előzményének tekinthető. 

Debrecen 1632 -RMNy 1523 

[ 1 ] [Keresztyent enekek ... [ - 2] Ezek melle adattattanak szép rendel az halót 
enekek. Debrecen, Fodorik Menyhért, 1632.] 

4° - [4] 164; [20] ff. - kotta nincs - orn. 
1 elején csonka példány (Kolozsvár). 
RMK\. 611; Révész 1632 [?]; Erdélyi 55. sz. 

* 

Református gyülekezeti (debreceni 10. kiad.) és temetési (Újfalvi-féle temetési 
5. kiad.) énekeskönyv. 

Részei: [1] gyülekezeti ék. és [2] temetési ék. (önálló címlappal: In exequiis 
defunctorum. / HALÓT TEME-/teskorra való / ENEKEK. / Azoknak kedvekert kik 
Hlyen utolso ßäkseg-Iben ßolgalnak, oßve ßedegettettek, / es ki bocsáttattak. / 
Mostan penig ismét uyjobban Corrigaltattak. / [dísz] / Hebr. 9. 27. / El vegezet 
dolog, hogy az emberek egyßer meg / hallyanak, az utan itilet leßen. / DEBRE-
CENBEN /Nyomtattatott Fodorik Menyihart altal, 1632.) 

Kapcsolódás: Az RMNy megállapítása szerint az 1620-as debrecenit (RMNy 
1205) „lapról-lapra és legtöbbször sorról-sorra követi". 

249 Ε vigasságos időben', ím a magas mennyből'. Jer, dicsérjük a Krisztust', Jézus a kereszt-
fán függvén [Serédi János fordítása]; Krisztus ártatlan bárány: Mikor közelget végórám: Sze-
gény bogárka itt fekszem. 
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1632 Kolozsvár - RMNy 1541 

ISTENI / DITSIRE=/TEK, !MAD=/SÁGOS, ÉS VI-/gasztalo Énekek. / [dísz] / 
PSAL. 150. / Omnis Spiritus Laudet / Dominum. / N Y O M T A T T A T O T / Heltai 
Gáspár Műhelyében. (Coiosvarat) [1632.J 

12° - [16] 712 [16] pp. - kotta nincs - o r n . 
2 ép és 2 csonka példány (MTAKK és 3 Kolozsvárott). 
RMK 1. 1586; Erdélyi 67. sz. 

* 

Unitárius graduál-énekeskönyv (2. kiad.), temetési énekek nélkül. 
Kiadó\ A kolozsvári unitárius egyház. (Abrugyi György nyomdavezető való-

színűleg a kolozsvári magyar gyülekezet megbízásából nyomtatta ki a gyűjte-
ményt.) 

Szerkesztő'. A szerkesztésben szerepet játszhatott Thordai János (15977-1636) 
unitárius lelkész, zsoltárfordító,250 aki a korábban ismert énekanyagot kibővítette 
és átszerkesztette. Nem tudjuk, hogy a kolozsvári unitárius kántorok részt vettek-e 
a szerkesztésben. -5 ' 

Részei: [1] graduál és [2] gyülekezeti énekeskönyv (temetési énekek nélkül). 
Felépítés·. 
A. * I v: „PSALMUS 80. Uram Seregeknek Istene, meddig haragszol az te né-

pednek könyörgésére? 
Seregeknek Istene, vigasztaly meg minket, és fenlyék mi nékünk az te ortzád: 

és meg szabadulunk." 
B . * 2 r - 4 v : A graduális részhez tartozó mutató, a gyülekezeti énekrészre vonat-

kozó megjegyzéssel. „ESZTENDŐNKÉNT Egyszer egyszer, esó fó lnnepre való 
Ceremóniáknak, mutató tábláia. Mely meg mutattya, mikor, mellyik Hymnust, 
Antiphonat, melléje adatot Psalmussaval eggyűt, kell ^nekleni. ... Az Innepekre, 
és minden üdóre való sz^p Ditsireteket, Énekeket, meg találod az másik Táblán, 
uijobban, minden f^le Coeremoniákkal ößve, az A, B, C, rendi Berént az 
Énekeknek utollyán, avagy, végiben. Légy egéss^gben." 

C. Szertartási és gyülekezeti énekek. 
D. A második g íven: Mutató tabla. 

250 KANYARÓ Ferenc, 1908, 271. Vö. még RMKT 17. század, 4, 536-537. 
251 A kántorokról 1. RENNERNÉ VÁRHIDI Klára, 1985, 94. 
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Ε. Második ggr: a kötet unitárius szellemben megfogalmazott kolophonnal zá-
rul. „Az egy ?1ό Istennek, és az δ Fianak, az mi Vrunk lesus Christusnak 
ditsiretire: Az Szent Lélektől tanitatot KereBtyéneknek lelki vigaBtalásara. 
Colosvarat Heltai Gaspar Műhelyében Nyomtattatot." 

Szerkezet: 1. invokációk - 2. ünnepi énekek - 3. zsoltárok és különb-különb 
időkre való énekek, ábécérendben - 4. rövidebb prédikáció előtti és utáni énekek 
ábécérendben - 5. pótlások (kétszeres lezárással). 

Énekversek száma: A 23 szertartási énekhez közvetlenül csatlakozik mintegy 
184 gyülekezeti ének, amelyből 147 a 16. századból származik. Két teljes unitári-
us Zsoltárkönyv is rendelkezésre állt már ebben az időben, mégis ezeknek csak tö-
redéke került bele a nyomtatott, hivatalos énekeskönyvbe: Bogáti Fazakas 12 és 
Thordai János 7 zsoltárfordítása. Ugyanakkor a korábbi kiadás 6 unitárius zsoltá-
rát a szerkesztő kihagyta. Kanyaró szerint Abrugyi György tervezte az összes 
zsoltár kinyomtatását is, de ezt később a körülmények nem tették lehetővé." " 
Csomasz Tóth Kálmán összegzése szerint azért volt szükség egy második, teljes 
unitárius zsoltárfordítás elkészítésére, mert a „szombatos felekezet szinte azonosí-
totta magát Bogáti zsoltáraival". Thordai, az új fordítással, az unitáriusoknak a 
„zsoltáréneklés tekintetében is a szombatosoktól való teljes" elkülönülését akarta 
igazolni.253 

Kapcsolódás: Kötetünk a korábbi kiadásból ( R M N y 983) ismert elrendezés 
továbbfejlesztett változata: egyrészt a zsoltárok már nem növekvő számsorrendben 
találhatóak benne, hanem ábécérendben, keveredve egyéb alkalmi énekekkel. 
Másrészt külön csoportban helyezkednek el a prédikáció körüliek. Láthatóan az 
istentiszteletet és az egyes énekek könnyebb megtalálását is figyelembe vette ez az 
újfajta csoportosítás. Az unitárius énekeskönyv 1697-es harmadik kiadása (RMK 
I. 1503) követi ezt a szerkezetet. 

Az 1638-as dézsi complanatio miatt hosszú időre szünetelt az unitárius éne-
keskönyv-kiadás, s ezért a század végéig elsősorban kéziratos gyűjteményekben 
terjedtek az énekek. 

1635 Lőcs e-RMNy 1628 

[1] KERESZTYEN1 / ISTENI DL/CSERETEK, / Mellyek az Magyar Nemzet-
ben re-/formáltatot Ecclesiákban szok-/tanak mondattatni. / Ezek mellé adattattak 
szép rendel. / [ - 2] ELŐSZÖR, / AZ SZENT DA VIDNAK FRANC1AI / Nótáknak és 

252 KANYARÓ Ferenc, 1908, 272. 
253 ΜΖΓII, 210-211. 
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Verseknek módgyokra / rendeltetet / SOLTÁRI. /[-?>] MÁSODSZOR, / Ζ 
EÜESZ ESZTENDŐRE TAR-/tozando / HYMNUSOK. / [ - 4] HARMADSZOR, / 
Az Halott temetéskorra valo / EN EKEK. / Mostan újonna(n), és, (a' mi az első s-
utolso részt, az az, a' / közönséges és Halott Énekeket illeti) bővebben, hogy / 
ne(m) mint ennek előtte Debrecenben és Bárt-/phán, ki-bocsátattak. / LŐCSÉN, 
BREVER LóRINTZ által. (1635.) 

4° - [15] 439 pp. - kotta nincs - orn. - kotta nincs - orn. 
1 csonka példány (MTAKK). 
RMK 1. 648-651; Révész, 1635; Erdélyi 25. , 56. és 114. sz.; Caplovic 819. 

* 

Protestáns gyülekezeti (1. kiad.) és temetési (Újfalvi-féle temetési 6. kiad.) 
énekeskönyv. 

A szakirodalomban hol evangélikusnak, hol reformátusnak nevezik ezt az 
énekeskönyvet, Először az RPHA munkálatai közben, az énekeskönyvek tanulmá-
nyozása nyomán javasoltam, hogy az 1635-ös lőcsei kiadást, ill. az őt követő 
gyűjteményeket protestánsnak minősítsük. Később újabb és újabb érvek erősítet-
ték meg azt az előfeltevésemet, hogy a befogadói szempontot figyelembe véve le-
het egyértelműbben besorolni egy-egy énekeskönyvet egy-egy adott felekezet alá. 
A továbbiakban protestánsoknak nevezett gyűjteményekben nem a felekezetileg 
eltérő, hanem a hasonló vonások uralkodnak, és legtöbb esetben a megcélzott be-
fogadói kör nem köthető kizárólagosan valamelyik protestáns felekezethez." 4 

Kiadó: A kiadó Lorenz Brewer, de az nem deríthető ki egyelőre, hogy közre-
működött-e a szerkesztésben is. 

Szerkesztő: Ismeretlen. A lehetséges szerkesztők körének meghatározásához 
először is a lőcsei énekeskönyv legfőbb jellegzetességeit kell felsorolni. Magyar-
országon először ez az 1635-ös lőcsei kolligátum közli a teljes Szenei Molnár-féle 
Zsoltárkönyvet. A négyrészes lőcsei kiadvány ezáltal szinte megelőzte korát, hi-
szen a magyar református (puritán eszméket valló) lelkészek csak az 1630-as évek 
második felétől kezdve szorgalmazták erőteljesebben a Zsoltárkönyv gyülekezeti 
énekeskönyvként való használatát. Kétséges, hogy csupán a Brewer-cég ügyes 
üzleti fogása lett volna a Zsoltárkönyv énekeskönyvvel együtt való megjelenteté-
se.2>5 Sokkal inkább egy régóta érlelődő és a befogadói igények által is támogatott 
terv megvalósulását láthatjuk benne. A másik fő újdonsága a kolligátumnak -

254 A további bizonyítás a Kapcsolódás-részben, illetve az RMNy 198 l-es tételnél található. 
255 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1962A, 288. 
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mint már erről az oppenheimi kiadás ( R M N y 1037) kapcsán szó esett hogy a 
közös protestáns (főként evangélikus és református) énekkincs az Újfalvi Imre ál-
tal 1602-ben javasolt módon található meg benne.256 A lőcsei kolligátum az Új-
falvi által tervezett összes részt tartalmazza. Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű, 
hogy az evangélikus nyomdában megjelenő énekeskönyv, mint a címlap is mutat-
ja, forrásának vallja mind a református (debreceni), mind az evangélikus (bártfai) 
énekeskönyveket: a közös protestáns énekeken kívül a kizárólag református vagy 
evangélikus hagyományban élő énekeket is adja. 

Ki lehetett az a szerkesztő, aki nemcsak a korábbi protestáns énekkészlet leg-
bővebb válogatását közölte, hanem, a kiadás részeként, Magyarországon először a 
Zsoltárkönyvet is? Lorenz Brewer aligha lehetett a szerkesztője egy ilyen igényes 
gyűjteménynek. Az alábbiakban gyengébb és erösebb érvekkel támogatott hipo-
tézisek fogalmazódnak meg, remélve, hogy a levéltári adatok egyszer pontos vá-
laszt adnak a feltett kérdésre. 

A kiadványt az idő tájt szerkesztették, amikor az eperjesi egyház számára egy 
graduált írtak össze. Mint Ferenczi Ilona kimutatja, az Eperjesi graduál (S1 57) 
összeállításában a rektor, a lelkész és a kántor vett részt. Serédi János 1629—1637-
ig vezette az eperjesi iskolát. Madarász Márton (1618-1654) az eperjesi magyar 

7 5 7 

lelkész, Bánszki Dániel pedig a kántor volt." Feltételezhető, hogy ez az eperjesi 
kör szerepet játszott a lőcsei nyomtatott énekeskönyvek körüli munkálatokban. 

Az eperjesi értelmiségi kör mellett magának Szenei Molnár Albertnek a sze-
repe sem zárható ki, mint erről az 1612-es oppenheimi kiadványnál {RMNy 1037) 
már említés történt. Az ott található érvelést gyengítheti, hogy az 1635-ös kézira-
tos Eperjesi graduálban több Szenei Molnár-zsoltár található, tehát az eperjesi 
evangélikus körben kimutatható a genfi zsoltárok ismerete. Heltai János hívta fel a 

9 5 0 

figyelmemet a felső-dunamelléki irénikus mozgalom esetleges szerepére." Har-
madik lehetséges szerkesztőként tehát a Szenei Molnárral többször munkakapcso-
latban álló református lelkész, Pécseli Király Imre (1590 k.—1641 k.) is valószí-
nűsíthető. A protestáns unió létrehozásán fáradozó és énekeket író Pécseli Király 
szerkeszthetett egy, a dunántúli, dunáninneni és felvidéki valamennyi protestánst 
szem előtt tartó gyűjteményt. Ráadásul ifjabb korában együtt dolgozott Szenei 
Molnárral, sőt, valószínűleg részt vett az 1612-es oppenheimi énekeskönyv szer-
kesztésében is. 161 l-ben Szenei Molnár üdvözlő verset írt retorikája elé {RMK 111. 
1112), 1614-ben pedig, mikor Szenei Molnár rövid időre komáromi lelkész lett, 
Pécseli Király ugyanott tanított. Pécseli Király lőcsei kapcsolatait mutatja, hogy 

256 L. RMNy 886/1-nél. 
257 FERENCZI Ilona, I, 1988A, 6-9 . 
258 Az irénikus mozgalomról, s annak eszmetörténeti hátteréről 1. HELTAI János, 1994. 
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1635-ben ott jelent meg kátéjának 2. kiadása, amelynek alapja a Heidelbergi káté, 
de amelynek szerkezete Luther Kis kátéját követi ( R M N y 1630). Az eperjesi körrel 
való kapcsolat Pécseli Király esetében szintén felmerül: Madarász Márton 1629-es 
evangélikus kátéjának egyik legfontosabb forrása ugyanis a Pécseli Király-féle 
káté.2 '9 Problémát csak az okozhat, hogy Pécseli Király saját gyülekezeti énekei 
miért nem szerepelnek az 1635-ös lőcsei énekeskönyvben. Háromról260 nem zár-
ható ki, hogy azokat csak élete vége felé, 1635 után szerezte. Ifjúkori szerzemé-
nye, egy reggeli dicséret261 azonban mindenképpen hiányzik az 1635-ös lőcseiből. 

A fenti eszmetörténeti megfontolásokon kívül egyháztörténeti és kereske-
delmi szempontok is közrejátszottak egy ilyen jellegű gyűjtemény létrejöttében. 
Az ellenreformáció idején a közös protestáns énekkincsnek nagy megtartó szere-
pet tulajdoníthatunk, és nem hagyható figyelmen kívül az a kiadói kereskedelmi 
szempont sem, amely a minél nagyobb körben való eladhatóságot tartotta szem 
előtt. 

Részei: [1] gyülekezeti ék., [2] Zsoltárkönyv, [3] kis-graduál262 és [4] teme-
tési ék. 

Felépítési 
A. Címlap. 
B. ) : ( , M l : „ELőL-JARO BESZED, MELYBEN MEG-JELENTETIK A Z IS-

TENI DICSERETEKNEK ES ENEKLESEKNEK AZ AN YA-SZENT-EG Y-
HAZBAN hasznos és szükséges volta." Gönci György előszava,263 amelyhez 
közvetlenül csatlakozik Lorenz Brewer olvasókhoz szóló mentegetőzése.264 

C. ) : ( 4 v - ) : : ( 4 r : „MUTATÓ TABLA."265 

259 HELTAI János, 1987, 219, 226-227. 
260 Paradicsomnak te szép, élő fája", Feltámadt a mi életünk, Krisztus Urunknak. 
261 Dicsérlek, Uram, téged. 
262 A 'kis-graduál' elnevezést egy későbbi lőcsei kiadvány (RMNy 2532) címéből vettük át. 

de nem az ott található értelemben használjuk. Esetünkben azt jelenti, hogy a gyűjtemény nem-
csak himnuszokat tartalmaz, hanem egyéb szertartási énekeket is (verzikulusok, responzőri-
umok, Benedicamusok, Symbolum Athanasii etc.). 

263 Az aláírás: „GóNCZI GYÖRGY. Debreczeni Ecclesiának Lelki Pásztora". 
264 A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
265 2. rész: a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv, külön címlappal, kotta nélkül. 

„PSALTER1UM UNGARICUM. /Az az: /SZENT DA V1D K1-/RAL YNAK ES PROPHE-/TANAK 
SZAZ ÖTVEN / SOLTARI, / Az Franciai nótáknak és verseknek módgyokra / Magyar versekre / 
forditattak és rendel-Ztettek. / Szenei MOLNÁR ALBERT által. / [nyomdászjel] / Lőcsén, 
BREVER LóRINTZ Typographiájában." A címlap vérzőn magyar nyelvű bibliai idézet (Kol. 3, 
16), majd Szenei Molnár olvasókhoz szóló, magyar nyelvű ajánlólevele következik: „AZ 
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D. Énekek. 
Felépítés:4 

A. Címlap: IN EXEQUIIS DEFUNCTORUM. / HALÓT TEMETES-/KORRA 
VALÓ / ENEKEK. / Azoknak kedvekért, kik illye(n) utolsó szűk-/ sqgben 
szolgálnak, oszve szedegettettek és ki-/bocsáttattak. / Mostan pedig úyjobban meg-
tóbbitettek. / [címer] / Hebr. 9. v. 27. El-végezet dolog, hogy az emberek egyszer 
meg-/hallyanak, az után ítélet lészen. /L0CSEN. 

B. A|V: „Ecclesiastici 7. v. 40. In omnibus operibus tuis memorare novissima 
tua, & in s ternum non peccabis. 

Ibidem Cap. 30. Melior est mors quam vita amara, & requies ceterna quam 
languor perseverans. 

Augustinus de Disciplina Christiana. Latét unus dies, ut observentur omnes 
dies, Sero parantur remedia cum mortis imminet periculum." 

C. A2r-V: „ELőL-JARO RőVID BESZED". Ahogy a fenti bibliai idézetek, 
valamint az énekek, úgy az előszó is az Újfalvi-féle halottasra megy vissza (RMNy 
886/2). A jól ismert monogram - E. S. U. - azonban nem szerepel, sőt a dátum is 
aktualizált formát kap: „Lőcsén Boyt-eló hónak 28. napján. 1635. Esztendőben." 

D. Énekek. 
E. „INTÉS. Mivel-hogy e halót Enekek az élőt való Énekes könyvel eggyüt 

járnak: Ennek-okáért az mellyek abból ide-is néztenek vólna, itt azokat 
rövidségnek okáért el-hadtuk. Ugy-mint: 

Légy irgalmas Ur Isten mi-nékúnk: 

CHRISTUS [BEJSZEDE LAKOZZÉK [TI] BENNETEK BóSEGGEL, MINDEN 
BóLCSESEGGEL: TANITVAN ES INTVÉN EGY-MAST, TI MAGATOK ΚόΖόΤ PSAL-
MUSOKKAL, DICSERETEKKEL, ES LELKI ENEKEKKEL. NAGY KEDVEL 
ENEKELVEN AZ TI SZIVETEKBEN AZ URNÁK. Col. 3. v. 16." 

3. rész: a graduált helyettesítő szertartási ének-rész (himnuszok, responzóriumok. 
Benedicamusok stb.) külön címlappal, kotta nélkül. „ISTENES HYMNfUSOKJ / MELLYEKKEL 
AZ / MAGYAR REFORMA L-/TA TOT ECCLES1A K-/BAN ELNEK. / Mostan. / AZ EGYúGYüEB 
ECCLESIAK / kedve-ért, a' mellyekben az Gra-/duálnak szerit nem tehetik, a' Debre-/czeni 
Psalterium mellé róvi-/dede(n) adattattak / 1. Corinth. 14. v. 15. / Quid igitur? orabo spiritu, sed 
orabo etiam intelligen-/tiá: psallam spiritu, psallam etiam intel-/[\\]gentia. I [nyomdászjel] / 
L6CSEN BREVER LóRINTZ által." A címlap verzóján latin nyelvű bibliai idézet (Kol. 3, 16): 
„Coloss. 3. v. 16. Sermo Christi inhabitet in vobis copiose cum omni [s]apientia, docendo et 
admonendo vos mutuo psalmis. et hymnis, et cantionibus spiritualibus, cum [g]ratia canendo in 
vestro corde Domino." 
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Ismeg: Dőg-halálnak idején igen illendő mondania: 
Mi Urunk Jesus Christusnak: 

Ismeg: Az meg-szomorodot szívnek vigasztalására mondhatni: 
Hiszünk mind egy Istenben: etc." 

F. U,·: „MUTATÓ TABLA". A tartalomjegyzék a latin énekeket is megadja. 
Szerkezet:' I. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. toldalék. 
Szerkezet·.' 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3. sír felettiek. 
Énekversek számai cr. 287 gyülekezeti ének, ebből 35 a 17. századi. 
Az l /A sz. függelék táblázata megerősíti azt az állítást, mely szerint az 1635-

ös lőcsei énekeskönyv egyesíti a protestáns hagyományokat. Az egyelőre ismeret-
len lőcsei szerkesztő az 1602-es Ujfalvi-énekeskönyv ( R M N y 886) csaknem vala-
mennyi énekét közli. Mindössze 4 éneket hagy el belőle: egy úrvacsorait ( R P H A 
671) és 3 pünkösdit (RPHA 60, 697, 712). Elképzelhető, hogy ez utóbbiak azért 
maradtak ki, mert helyettük a csak evangélikus hagyományban továbbélők szere-
pelnek (RPHA 36, 44, 185). A szerkesztő 28 énekkel bővíti a debreceni anyagot. 
Ezek főképpen a korábbi evangélikus gyűjteményekben fordulnak elő. Elsősorban 
az ünnepi énekek (15 énekkel) és a zsoltárok (5) száma növekszik. A 17. századi 
pótlások esetében is az ünnepi énekek száma a legnagyobb. Míg tehát a reformá-
tus énekeskönyvek anyaga szinte hiánytalanul megtalálható a lőcsei kolligátum-
ban, addig az evangélikusok bővebb anyagából csak válogatás. Eszerint a szer-
kesztő célja nem az volt, hogy az 1635-ig megjelenő evangélikus és református 
énekek „összkiadását" készítse el. Fontosabb volt számára, hogy a mindkét fele-
kezet által használt törzsanyagot266 egy evangélikus válogatással kiegészítse. 

Az énekeskönyv végén található 17. századi énekek előtt a következő szer-
kesztői megjegyzés olvasható: , ,APPEND[IX] MlVEL-HOGY EZ NE[HA]NY 
ISTENES Enekek későn érkeBtenek k[ez]űnkhőz, ide hátra kelleték helyhez-
tetnűnk" (Fff2r). Ha megnézzük az itt található 18 éneket, azt látjuk, hogy közülük 
10 itt jelent meg először nyomtatásban, illetve, hogy a tízből 8 ének előfordult az 
Eperjesi gr aduálban (S ' 57) is. Elképzelhető, hogy nem az Eperjesi graduál hasz-
nálta fel forrásként az 1635-ös lőcsei énekeskönyvet, hanem fordítva történet az 
átvétel? Erre megint csak az énekek kritikai kiadása adhatja meg a választ. A füg-
gelék két éneke már az énekeskönyv korábbi részében is megtalálható, tehát eze-
ket az énekeket nem a törzsanyagot összeállító szerkesztő, hanem (mint az alcím 

266 Elég itt csak arra utalnunk, hogy az 1593-as bártfai (RMNy 713) énekkészletének 60 %-a 
megtalálható az 1602-es debreceniben is (RMNy 886). 
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is mu ta t j a ) a k iadó e m e l t e be a g y ű j t e m é n y b e . A to lda l ék énekei közö t t m i n d 
evangé l ikus , mind r e f o r m á t u s eredetűek e l ő f o r d u l n a k . 

Az 1635-ös lőcsei g y ű j t e m é n y , mint eml í t e t tük , e l h a g y j a a Jézus Krisztus, mi 
üdvösségünk (RPHA 6 7 1 ) kezde tű ú r v a c s o r a i ' é n e k e t . K ö z t u d o t t , hogy a 1 6 - 1 7 . 
s zázadban a z evangé l ikus é s r e fo rmátus f e l e k e z e t közöt t i k ü l ö n b s é g e t l e g j o b b a n 
az ú rvacso rá ró l vallott t a n o k muta t ják . A z a l á b b i táblázat a z ú r v a c s o r a - é n e k e k be -
fogadásá t tün te t i fel : 

RPHA 
-szám 

Incipit Evangélikus Református 
befogadás 

Protestáns Unitárius 
befoga-

dás 
260 Gálszécsi: Dicséretes és 

áldott legyen (evang.) 
RMNy 18 - -

444 Szegedi: Gyakran nekünk 
kellene (ref. vagy prot.) 

RMNy 353/2,267 

1438 
RMNy 264, 
886/1 

RMNy 1628/1, 
2254/2, 2532/2; 
RMK I. 1460/1 

-

17. 
század 

Szenei Molnár: Hallgasd 
meg, Úristen, kérésemet 
(ref.) 

-

A Zsoltár-köny\ 
kiadásaiban 

RMNy 2254/2268 

-

639 Batizi: Jer, dicsérjük az 
Istennek fiát (prot.) 

RMNy 353/2,713 RMNy 264, 
886/1 

RMNy 160/1. 1628/ 
etc. 

-

671 Jézus Krisztus, mi 
üdvösségünk (evang.) 

RMNy 353/1, 713 
RMK 1. 1589/A 

RMNy 886/1 - -

672 Gálszécsi: Jézus Krisztus, 
mi üdvösségünk (evang.) 

RMNy 18, 24 - - -

17. 
század 

Szenei Molnár: 0, én 
lelkem, dicsérjed Istenedet 

- A Zsoltár-köny\ 
kiadásaiban 

- -

1179 Gálszécsi: Pokoltól 
(explicit) 

RMNy 18 - - -

1290 Melius Juhász: Sokszor 
kellene (ref.) 

- RMNy 264, 429 - -

1347 Szükség megtudni 
mindennek 
(prot.) 

RMNy22M\, 
2532/1, RMK I. 
1460/1 

1351 Szükség nekünk Krisztus 
jótétéről (ref.) 

- RMNy 264 - -

1448 Úrnak végvacsorájáról 
(prot.) 

RMNy 353/1 RMNy 264 RMNy 160/2, 
2254/1,2532/1, 
1460/1 

RMNy 983 
RMK 1. 
1503 

267 Huszár Gál Melius Juhász Péter neve alatt közölte az éneket. 
2t'8 A kolligátumok gyülekezeti énekeskönyv-részében egy alkalommal. 
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RPHA 
-szám 

Incipit Evangélikus Református 
befogadás 

Protestáns Unitárius 
befoga-

dás 
1459 Valaki Krisztusnak 

vacsoráját veszed (evang. 
változat) 

RMNy 513 
- - -

1459 Valaki Krisztusnak 
vacsoráját veszed (ref. 
változat) 

-

RMNy 264, 
886/1, 1628/1 

RMNy 160/1, 
2254/2, 2532/2, 
RMK\. 1460/1 

-

A táblázat jól mutatja, hogy az úrvacsorai énekek alapján sem minden esetben 
dönthető el egy-egy énekeskönyv felekezeti hovatartozása. Az énekek befogadását 
nem akadályozta feltétlenül az adott ének felekezeti jellege. A szabad énekválasz-
tás, egy-egy versszak elhagyása éneklés közben az énekeskönyvek protestáns be-
fogadását elősegítette. 

Enekversek száma:' 46 temetési ének, amelyhez 8 latin ének járul (I. a 2. sz. 
függelékben). 

Kapcsolódás: Csak részben adhatunk igazat Caplovicnak, aki bibliográfiájá-
ban a fenti müvet, bár helyesen az evangélikus és református egyház számára is 
megfelelő gyűjteménynek nevezi, ugyanakkor csak Újfalvi szerepét emeli ki. Fel-
tételez a fenti címlap alapján egy 1635 előtti bártfai kiadást, amely nem folytatója 
az 1593-as evangélikus Bártfai énekeskönyvnek ( R M N y 713), és az 1635 előtti lő-
csei evangélikus énekeskönyveket is ( R M N y 1228 és 1438), helytelenül, az Új fal -
vi-hagyomány folytatóinak tartja. 

A kolligátum 3. részének esetében csak a vizsgálati körünkbe tartozó problé-
mát emeljük ki. A 3. rész címlapján a következő szerepel: „az együgyűeb 
ecclesiak kedve-ért, a ' mellyekben az Graduálnak szerit nem tehetik, a ' 
Debreczeni Psalterium mellé rövidede(n) adattattak" az istenes himnuszok. Mivel 
ez a 3. rész a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv után következik, így azt feltételez-
zük, hogy a 'debreceni psalterium' név nem a kolligátumnak első, hanem második 
részére utal. Emellett szól az is, hogy a fő címlap sem nevezi az 1. részt debreceni 
psalteriumnak, hanem csak közönséges énekeket, valamint debreceni és bártfai 
nyomtatványokat említ. Ez esetben tehát a psalterium „debreceni" jelzője valószí-
nűleg a „református" szó szinonimája.269 

Az 1635 előtti hagyomány két rétegét olvasztja egybe ez a gyűjtemény: 
1. Az Újfalvi általjavasolt énekeskönyv-részeket egy kötetben jelenteti meg: 

az ún. debreceni gyülekezeti énekeskönyv Újfalvi-féle átdolgozását, a Szenei 

269 Klaniczay Tibor (1961, 163) a „debreceni" szót a legteljesebb zsoltárgyűjtést tartalmazó 
Újfalvi-énekeskönyvre (RMNy 886) vonatkoztatja. 
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Molnár-féle teljes Zsoltárkönyvet, a graduált helyettesítő himnuszokat (s még né-
hány szertartási éneket) és az Újfalvi-féle temetési énekeskönyvet. 

2. A református és evangélikus énekeskönyvek énekkészletének bő válogatá-
sát adja. Bár a gyülekezeti énekeskönyv szerkezete, s énekeinek nagy része az 
1602-es debreceni, Újfalvi-féle rendet követi, ugyanakkor számos, csak az evan-
gélikus hagyományban élő énekekkel gyarapítja a kötetet. 

Ezáltal jön létre a protestáns énekeskönyveknek az a típusa, amelyet egyaránt 
használtak az evangélikus és a református hívek, sőt, énekeskönyv-hiány esetén az 
unitáriusok is. A lőcsei 1635-ös gyűjtemény után az énekeskönyv-történetnek egy 
új korszaka indult meg: a protestáns énekeskönyv-kiadásé. Bártfán, Debrecenben, 
Kassán, Kolozsvárott, Lőcsén és Váradon helyi jellegzetességekkel színezett, de 
lényegében azonos szerkezetű és törzsanyagú gyűjtemények láttak napvilágot. 
Ezek a kiadások némileg módosították az 1635-ös szerkezetét. Mindegyikben az 
első helyen a graduált helyettesítő himnusz-rész helyezkedik el - az 1636-os Öreg 
Graduál (RMNy 1643) után már nem a 16. századi himnusz-szövegekkel, hanem 
az 1636-os Keserűi Dajka János által javított változatban - , második a gyülekezeti 
énekeskönyv, harmadik a temetési gyűjtemény, negyedikként pedig általában 
csatlakozik hozzá egy rövid imádság-gyűjtemény, illetve a Szenei Molnár-féle 
Zsoltárkönyv. A Siderius János-féle református káté nem volt ugyan a kiadvány 
része, de a református befogadók/vásárlók használatára a kiadók hozzáköttethették 
a kátét a protestáns énekeskönyvhöz. Az 1560-asból induló ( R M N y 160), Újfalvi 
gyűjteményén ( R M N y $86) és az 1635-ös lőcsein átvezető egységesülési folya-
matnak alfejezete ez az 1636 utáni kiadvány-sorozat, amelyet valószínűleg a 
váradi énekeskönyvek ( R M N y 1981-től kezdődően) indítottak el. 

Az 1635-ös lőcsei gyűjtemény előzményeit és utóéletét táblázat ( l /A. sz. füg-
gelék) szemlélteti. (A korábbi énekeskönyvek esetében vagy a szakirodalomban 
már találhatóak hasonló táblázatok, vagy pedig nem indokolt ilyen részletes kimu-
tatás elkészítése. A 16-17. századi énekeskönyvek meghatározó kiindulópontja 
Huszár Gál 1560-as graduál-énekeskönyve, melynek utóéletéről szemléletes táb-

970 
lázatot közöl Bottá István." Az 1566-os váradi gyűjteményről Schulek Tibor ad 
összehasonlító táblázatot, sőt a 16. századi gyülekezeti énekeskönyvek leszárma-971 
zását is megrajzolja." Az 1574-es Huszár Gál-féle graduál-énekeskönyv énekei-
nek 16. századi továbbélését a facsimile kiadás kísérő tanulmánya mutatja be." 
Az 1593-as bártfai énekeinek előéletéről, a perikópával való összefüggéséről Oláh 

270 BOTTÁ István, 1991, 385-395. 
271 SCHULEK Tibor, 1975, 23-31. 
272 H. HUBERT Gabriella. 1986. 1023-1030. 
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Szabolcs elemzése és táblázata tájékoztat."'1 Kevésbé feltárt, illetve dokumentált 
a 17. századi gyűjtemények összefüggése, így az l/A. sz. függelékben közölt táb-
lázatban ez áll a középpontban.) 

Az egyes versek utóélete a nyomdánként elkülönülő típusok befogadókészsé-
gétől függött. A legtöbb éneket a lőcsei A- és B-típusú gyűjtemények vitték to-
vább őket. A többi nyomda kiadásában általában azok a versek muatkoztak nép-
szerűnek, amelyeket a váradi énekeskönyv is felvett. Az appendix énekeinek ese-
tében pedig megfigyelhető, hogy a későbbi kiadók gondosan besorolták az adott 
éneket a megfelelő ünnephez vagy témához. Az 1635-os kötetben található 17. 
századi énekek mintegy 55 %-a valamennyi későbbi gyűjteményben tovább élt, 
míg 26 %-uk csak a lőcseiekben. 

1640 Bártfa — RMNy 1816 

[1] KERESZT ENI / ISTENI DI-/CSIRETEK, / MELLYEKKEL AZ / Magyar 
Nemzetben refor-Zmáltatott Ecclesiákban Esztendő / által szoktanak élni. / MOS-
TAN PENIGLEN / uyjonnan, de mértekletessen és hel-/lyessen meg-őregbittetven, 
és illendőb / rendben hogi nem mint ez élőt az / Kereßtieneknek éppűletekre ő-
/tódfiőr ki-bocsáttattak. / [ - 2] Ezek mellé adattattanak fiép ren-/del az Halót 
Enekek-is. I BARTFAN, / Nyomtattatot KLŐSZ JAKAB / által 1640 EBtendóben. 

12° - [10+?] 809 [17] pp. - kotta n i n c s - o r n . 
2 csonka példány (Kolozsvár; MTA; olim: Lugossy Józsefnél, Debrecenben). 

A kiadó Mihálykó János imádságoskönyvével (RMNy 1818) együtt is forgalomba 
hozta. 

RMK 1. 698; Révész, 1640; Erdélyi 26. sz.; Caplovic 179. 

* 

Evangélikus énekeskönyv (5. kiad.). 
Az RMNy-csoporX az 1635 utáni énekeskönyvek felekezet-meghatározásánál 

egyetértöleg átvette tőlem a 'protestáns' elnevezést.274 Sőt, mint éppen ennél az 
énekeskönyvnél látható, olyan gyűjteményre is alkalmazta a 'protestáns' jelzőt, 
amelyet én evangélikusnak minősítek. A fenti, 1640-es bártfai énekeskönyvet az 
RMNy 111. kötete „evangélikus szerkesztésű protestáns egyházi és temetési éne-

273 OLÁH Szabolcs. 1998/1999. 225-238. 
274 RMNy, 2000. 300-301. 429, 497. 
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keskőnyv"-nek nevezi. Pavercsik Ilona utóbb tanulmányban is tárgyalja a kér-
A • »275 
dest. 

Mielőtt Pavercsik legfontosabb érveit röviden sorra vennénk, kiindulópont-
ként előre kell bocsátani: 

a. A 16-17. századi evangélikus és református énekeskönyv-történet, a 18-19. 
századival összehasonlítva, kezelhető (egy) egységes korszakként is: egyház által 
hivatalosan jóváhagyott és kötelezővé tett énekeskönyv nem jött létre egyik fele-
kezetnél sem.276 Többek között ezért is fordulhatott elő, hogy az egyik felekezetre 
jellemzőnek tartott jegyek a másik felekezetre jellemző szerkesztményben megje-
lenhettek. Szinte valamennyi gyűjteményt használhatta a másik felekezet is, azzal 
a megszorítással, hogy a helyi igényekre alkalmazta az egy-egy énekeskönyvben 
található énekkészletet. Ráadásul a 16-17. században - lásd Pavercsik Ilona hi-
vatkozását Csomasz Tóth Kálmánra" - minden gyülekezet azt a kiadást használ-
ta, amelyik éppen megvolt nála. Ha ezt a szempontot kiemeljük, akkor a 16-17. 
századi összes énekeskönyvet protestánsnak minősíthetjük. Legtöbb esetben kimu-
tatható azonban, hogy az énekeskönyvek szerkesztői milyen felekezetű befogadó-
kat szem előtt tartva szerkesztették és adták ki az adott gyűjteményt. 

b. A 16-17. századi énekeskönyvtörténet alkorszakokra osztható aszerint, 
hogy egy-egy időszakban milyen jegyek váltak uralkodóvá az énekeskönyvek-97g 
ben." Egy-egy énekeskönyvet tehát nem különállóan, nem is csak az őt megelő-
ző vagy követő énekeskönyvekkel összehasonlítva kell megvizsgálnunk, hanem a 
fejlődési folyamatban elfoglalt helyüket kell figyelembe vennünk. 

Pavercsik Ilona tanulmányában felvázol néhány szempontot, amely alapján 
eldönthetőnek tartja, hogy egy-egy énekeskönyv melyik felekezethez tartozik - az 
alábbi ellenvetések a Pavercsikétól eltérő nézőpontra hívják fel a figyelmet. 

1. „Az énekeskönyv megfelelő számban közli-e a nagy reformátor énekeit" 
(97). A Luther-énekek áttekintése után Pavercsik arra a megállapításra jut, hogy 
egyrészt nincs lényeges különbség az evangélikus és református énekeskönyvek 
között a Luther-énekek közlése tekintetében, másrészt a magyar evangélikusok vi-

275 PAVERCSIK Ilona, 2001, 105. Néhány helyesbítés a cikkben foglaltakhoz, pl. a 3. 
jegyzethez: A gyülekezeti énekek hálója a teljes vagy csaknem teljes kiadványokat tartalmazza, 
ezért nem szerepel benne RMNy 1228. A l i . jegyzethez: Gálszécsi fordításairól a legújabb ösz-
szefoglalás Ecsedi Zsuzsanna és H. Hubert Gabriella cikkeiben olvasható (Magyar Egyházzene, 
1999/2000A, 283-319). A 31. jegyzethez: Luther a kritikai kiadás szerint 45 éneket írt 
(LUTHER, Martin, 1985), 1. még a szakirodalmi összefoglalást az utolsó fejezetben. 

276 Az unitáriusoknál mutatható ki az énekeskönyv-kiadások feletti legnagyobb ellenőrzés. 
2 7 7CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1950, 160: PAVERCSIK Ilona, 2001, 112. 
278 Erről részletesebben I. a III. 4. 3. fejezetben. 
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szonylag kevés Luther-éneket vettek át. A magyarországi idegennyelvű és a 17. 
századi német, valamint cseh evangélikus énekeskönyvekben a magyarokénál 
sokkal nagyobb számban találhatóak meg Luther énekei (100-101). 

Ellenvetés: A Luther-énekek előfordulása a 16-17. században nem hozhat 
felekezetekhez köthető eredményeket. A Luther-énekek - a genfi zsoltárokon kí-
vül más énekeket is elfogadó - német reformátusok között ugyanúgy nagy tiszte-
letnek örvendtek, mint hazánkban. A viszonylag kis számú magyar Luther-fordítás 
nem az evangélikus jelleg gyengeségét bizonyítja. A 16-17. században (ha a 
Zsoltárkönyvet nem számoljuk) a magyar szerzők igen kevés német éneket fordí-
tottak le (1. ennek lehetséges okairól a könyv más helyén bővebben). A 16. század 
alig több mint egy tucat német fordításának azonban legnagyobb része Luther-
ének. A magyar éneklés más területen is önálló utat járt. A magyar reformátusok, 
eltérően a svájciaktól, még a 17. században is megőrizték a gregorián szertartási 
éneklést - ez erősen lutheránus vonásnak minősülhetne akkor, ha nem ismernénk 
a magyar református (és unitárius) éneklés fejlődését. 

2. Pavercsik tanulmányában második szempontként az úrvacsora-énekek elő-
fordulása, azon belül is a Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459) kez-
detű ének kálvinista változata szerepel (102). 

Ellenvetés: Ez az ének már más munkában, korábban is előfordult a 
->79 

'protestáns' énekeskönyvek melletti érvek sorában," illetve lásd még az 1635-ös 
lőcseinél (RMNy 1628) írtakat. 

3. Johannes Sauromanus és Johannes Stigelius Tízparancsolat verse, mint 
Pavercsik Ilona kimutatja, a református álláspontot tükrözi. Az ismeretlen bártfai 
szerkesztő Újfalvi iskolai énekeskönyvéből vette át. Csomasz Tóth Kálmán elem-
zése szerint a 45 latin énekből 32 megvolt Újfalvi iskolai énekeskönyvében is 
(RMNy 1528), amely így az énekek forrásaként is szóba jöhet (102-103). 

Ellenvetés: Elfogadva a fenti állítás helyességét, annyi megszorítást kell ten-
nünk, hogy a latin énekek esetében még nagyobb közösséget kell feltételeznünk a 
felekezetek között, mint az anyanyelvűek esetében. A humanista ódaköltés és ze-
nei kompozíciók, mint Csomasz Tóth Kálmán részletesen bizonyítja, „át tudott 
nyúlni a reformáció és a fokozatosan kibontakozó ellenreformáció késhegyig me-
nő harcaitól darabokra szabdalt Európa felekezeti korlátain és sövényein, és any-
nyira egyetemes hatású tudott maradni, hogy humanista énekgyüjtemények anya-
gában békésen megférnek egymás mellett a felekezeti vonatkozásban szemben 
álló felfogású költők versei."" Továbbra is kérdés, hogy az 1640-es bártfaiban 

279 H. HUBERT Gabriella, 1996, 84. 
280 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 52-53. 
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miért található olyan nagy számban latin ének. Az evangélikus hagyomány részé-
nek tekinthető ugyanis a magyar és latin énekek együttes szerepeltetése abban az 
esetben, ha az 1640-es énekeskönyv nemcsak iskolai, hanem istentiszteleti haszná-
latra is készült (a német evangélikus énekeskönyvek között több hasonlóval talál-
kozhatunk). Az istentisztelet, amelyen latinul énekeltek, mindenképpen evangéli-
kus lehetett. Nem tudjuk, hogyan juthatott hozzá az ismeretlen szerkesztő Újfalvi 
gyűjteményéhez, ill. hogy más, hasonló szerkesztmények voltak-e kezében. 

4. Az énekek hagyományozódásának kérdése: igaz-e Friedrich Károly megál-
lapítása, hogy a lőcsei és bártfai kiadások a református énekeskönyvből (a 
„Gönciből") merítették anyaguk legnagyobb részét? „Mutatnak-e a bártfai 1640-
es énekeskönyv 'saját ' újításai, az előző kiadáshoz képest újonnan felvett énekek 
valamilyen határozott irányt" (104). Pavercsik Ilona megállapítja, hogy a bártfai 
kiadó „készen véve egy korábbi kiadványt [ R M N y 1438J, nem hajtott végre olyan 
jellegű változtatásokat, amely azt az evangélikusokhoz közelebb hozta volna. ... 
Úgy tűnik, hogy ebben az időben az evangélikusok egyre inkább elvesztették még 
az önálló énekeskönyv-kiadásra való törekvést is, és kiadványaikat egyre inkább a 
debreceniekhez közelítették" (105). 

Ellenvetés: Elég nehéz kibogozni azt a bonyolult kölcsönhatást, amely az 
énekek átvétele esetében történt. Az RPHA adatbázisának keresőrendszere pl. ki-
mutatja, hogy Újfalvi gyűjteményéből ( R M N y 886/1) 24 éneket nem vesz fel a 
tárgyalt 1640-es bártfai énekeskönyv, s ebből 21 éppen a reformátusok által is ki-
emelt zsoltár. Pontosan lekereshető a csak evangélikus vagy csak református úton 
terjedő énekek aránya: eszerint az énekek hagyományozódása nem dönti el egyér-
telműen a felekezet kérdését. A korábbi énekeskönyvekkel összehasonlítva nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy gyűjteményünk éppen az 1629-es lőcsei evan-
gélikus kiadványt vette alapul. A debreceni kiadásoktól eltérő kiadványszerkezet 
önmagában valóban nem meghatározó (105). De ha a folytonosan megújuló evan-
gélikus énekeskönyv-vonulatot és a debreceni kiadások fejlődését nézzük, akkor 
az 1640-es bártfai (és az 1642-es lőcsei) mindenképpen az evangélikus fejlődés 
része. Az előző, 1629-es lőcsei kiadáshoz képest kiadott 94 többlet-ének (104) 
forrása nem egyértelműen a debreceni vagy az 1635-ös lőcsei énekeskönyv. A 
többlet-énekek nagy része mind az evangélikus, mind a református gyűjtemények-
ben előfordul. Az egyes szövegek textológiai vizsgálata közelebb vihetne a kérdés 
megoldásához. A káté-énekek egy kis része valóban debreceni közvetítéssel ér-
kezhetett az 1640-es bártfaiba (104), de mivel oda-vissza irányú folyamatok zaj-
lottak, ezt nem tekinthetjük döntőnek. Jellemző példa a Jézus Krisztus, (mi üdvös-
ségünk) egyedül üdvösségünk (RPHA 671) kezdetű úrvacsora-ének eljutása az 
1640-es bártfai énekeskönyvbe: az ének a 16. században csak evangélikus éne-
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keskönyvekben fordultelő, majd bekerült Újfalvi 1602-es gyűjteményébe, de nem 
talált további utat az 1616-os stb. debreceni gyűjtemények felé. A bártfai és lőcsei 
evangélikusok örökítették tovább. 

Több olyan kérdést nem érint Pavercsik tanulmánya, amelyek pedig további 
bizonytalanságokat okoznak: mit jelöl a címben feltüntetett „5. kiadás". Miért ad-
tak ki Bártfán, majd Lőcsén egy tematikus szerkesztésű énekeskönyvet akkor, 
amikor elindult egy más típusú protestáns énekeskönyv-kiadás ugyanebben az 
időszakban. 

A fentiek értelmében nem tartom indokoltnak a „református túlsúly" említését 
(106) az 1640-es bártfai énekeskönyvvel kapcsolatban. A gyűjteményt továbbra is 
az evangélikus hagyomány folytatójának, és elsősorban evangélikus befogadók 
számára készült kiadványnak értékelem. 

Kiadó: Valószínűleg Jákob Klöss, jun. 
Szerkesztő: Ismeretlen. Az evangélikus énekeskönyvek sorozatában ismételten 

egy újabb fejlődési szakaszt jelez ez a kötet. Az igényes szerkezetű és tartalmú 
gyűjtemény szerkesztőjéről egyelőre nem rendelkezünk adatokkal. 

Részei: [1] gyülekezeti ék. és [2] halotti énekek. 
Felépítés 
A. Címlap. A református és evangélikus gyűjtemények közötti nagyfokú köl-

csönhatás egyik bizonyítéka a gyűjtemények címadása. Igazat kell adnunk 
Pavercsik Ilonának, aki szerint az 1640-es énekeskönyv „túl általános" címe 

281 alapján nem lehet a felekezetet meghatározni:" 

O v á r - K a s s a -
Debrecen -
RMNy 160 

Debrecen 1616 - RMNy 
1107 

Lőcse 1629 -
RMNy 1438 

Bártfa 1 6 4 0 -
RMNy 1816 

A Keresztyéni 
Gyülekezetben 
VALÓ ISTENI 
DICHERETEC 

KERESZTYEN1 ENEKEK, 
Mellyek az Gradual 
melLET, S-ANNELKÜL IS 
AZ HOL azzal nem 
élhetnek, az Magyar 
nemzetben reformaltatot 
Ecclesiakban szoktanak 
mondattatni. MOSTAN 
UYONNAN, DE MER-
tekletessen , es helyessen 
tóbbitettek es illendőbb 
rendben, hogy nem mint ez 
előtt, ki bocsáttattak. EZEK 
MELLE ADA TT A TT ΑΝ A Κ 
ßep rendel az Halót 
Enekek. 

Kerefityéni ENEKEK. 
MELLYEKKEL AZ 
MAGYAR NEMZETBEN 
reformáltatott 
Ecclesiakban esztendő által 
szoktanak élni. Ezek mellé 
adattak ßep rendel az 
HALÓT Enekek-is. 
MOSTAN ISMÉT 
Egynéhány uy 
Dicséretekkel 
bóvebbitettek, és az 
Keresztyének épületire, 
tifitábban az előbbinél, ki-
bocsáttattak. 

KERESZTENI ISTENI 
DICSIRETEK, 
MELLYEKKEL /ÍZ Magyar 
Nemzetben reformáltatott 
Ecclesiákban Esztendő 
által szoktanak élni. 
MOSTAN PENIG LEN 
uyjonnan, de 
mértekletessen és 
hellyessen meg-
őregbittetven, es illendőb 
rendben hogi nem mint ez 
élőt az Kereßtieneknek 
éppületekre őtődfiör ki-
bocsáttattak. Ezek mellé 
adattattanak fiép rendel az 
Halót Enekek-is. 

2 8 1 P A V E R C S I K Ilona, 2 0 0 1 , 9 7 . 
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Β. )*(ιν: „PSAL. 147. & 149. Dicsirjétek az Urat, mert j ó dicsiretet mondani 
az mi Istenünknek: mert gyönyörűséges és illendő dolog a ' dicsiret. 

Enekellyetek az Urnák ny [!] éneket: az δ dicsireti zengjen az δ szentinek 
gyülekezetiben. 

Eőrvendezzen az Izrael az δ Teremptőjében: az Sionnak fiai örvendezzenek 
az ó Királyoknak." 

C. )*(2r-5v· „PR^EFATIO Az Keresztyén Olvasónak az Attya mindenható 
Istentül Sz. Fiaért a' Christus Jesusért lelki és testi jókban-való bőséges áldást 
kéván. Haßna és Büks?ges vólta az AnyaBentegiházban az Isteni Dicsireteknek." 
Gönci György 1590-es előszava, amelynek a vége hiányzik. 

D. Énekek; p. 734: „PSALM. 149. Dicsiretet mondgyatok Istennek, az Szen-
teknek gyülekezetiben." A kötet 1. részének lezárása. 

Felépítés:' 
A. Alcím; p. 735: „HALÓT TEMETESKORRA VALÓ VAlogatot Keresz-

tyéni Énekek." 
B. Énekek. 
C. p. 809: „VEGE Az Isteni Dicsireteknek és Halaadásoknak." 
D. Yyy3v - Zzz5v: „LAYSTROMA Ez Énekes könyvecskében be-foglaltatot 

Isteni Dicsireteknek és Énekeknek, mely az Alphabetum szerént a' leveleknek 
számára rendeltetet." A latin nyelvű énekek az ábécé egyes betűin belül kurzívval 
szedve. 

Szerkezet1. ünnepi énekek - 2. káté-énekek - 3. a templomba való beme-
néskor - 4. pönitenciáról - 5. megigazulásról - 6. hitbéli bizodalomról - 7. hálaa-
dások - 8. külső háborúságban - 9. ördög és bűn háborgatása ellen - 10. anya-
szentegyházról - 11. keresztyéni jámbor életről - 12. közönséges szép isteni dicsé-
r e t e k - 13. reggeliek - 14. estiek, étel utániak és útonjáróknak - 15. temetésiek. 

Enekversek száma: " cr. 247 gyülekezeti és 27 halotti ének. A 17. századi 
ebből 10 (ünnepi és temetési) ének." " Ezenkívül 45 latin nyelvű ének gazdagítja a 

, . 2 8 3 gyujtemenyt: 

28 : Mihálykó János: lm. a magas mennyből jövök; A Krisztus mennybe felmene. minden 
egeknek felette; Régi Pünkösdnek idején; Szegény fejem Uramhoz óhajt; Mennyei seregeknek 
Ura és szent Istene (először itt); Jertek hozzám. Krisztus mondja·, Pathai István: Sok rendbeli 
próbák: Miklós deák: Már elmegyek az örömben: Jézus Krisztus, mi megváltónk, haláltól meg-
mentőnk: Emlékezzünk, mi hívek, Urunknak haláláról. 

283 A latin énekekről való tudnivalókat 1. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 257-334. 
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Sor- Kezdősor RMNy RMNy RMNy Műfaj 
szám 1528 1816 1940 

Műfaj 

1. Veni redemptor gentium + 1 1 adventi himnusz 
2. Conditor alme syderum + 4 4 adventi himnusz 
3. Mittit ad virginem + 5 5 adventi szekvencia 
4. Magnificat anima mea Dominum 7 6 adventi kantikum 
5. Benedictus Dominus Deus Izrael + 10 9 adventi kantikum 
6. A solis ortus cardine + 28 23 karácsonyi himnusz 
7. Dies est Icetitix + 31 26 karácsonyi himnusz 
8. Grates nunc omnes + 36 28 karácsonyi szekvencia 
9. Puer natus in Bethlehem + 36 29 karácsonyi himnusz 

10. Angelus ad pastores ait 39 32 karácsonyi angyali ének 
11. Resonet in laudibus + 43 35 karácsonyi kanció 
12. Nobis est natus hodie 58 48 karácsonyi kanció 
13. Fit porta Christi pervia 59 49 karácsonyi himnusz 
14. Pan'ulus nobis nascitur 59 50 karácsonyi ének 
15. In natali Domini 70 59 karácsonyi ének 
16. Nunc angelorum glória 80 67 karácsonyi kanció 
17. Natus est nobis rex glória: + 98 82 karácsonyi kanció 
18. Hostis Heródes impie 103 86 vízkereszti himnusz 
19. Gloria, laus et honor + 108 90 virágvasárnapi himnusz 
20. Patris sapientia + 110 92 nagypénteki himnusz 
21. Laus tibi, Christe, qui pateris 115 96 nagypénteki ének 
22. Kyrie eleyson, qui passurus + 134 114 nagypénteki kanció 
23. Vexilla regis prodeunt + 135 115 nagypénteki himnusz 
24. Salve festa dies + 136 116 húsvéti ének 
25. Surrexit Christus hodie.... + 174 143 húsvéti Benedictus 

humano trópusa 
26. Vita sanctorum 178 147 húsvéti himnusz 
27. Ascendit Christus hodie... supra 185 154 áldozócsütörtöki himnusz 
28. Ascendens Christus in altum + 186 155 áldozócsütörtöki antifona 
29. Festum nunc celebre + 191 159 áldozócsütörtöki himnusz 
30. Veni Sancte Spiritus, reple + 205 171 pünkösdi antifona 
31. Spiritus sancti gratia 211 176 pünkösdi himnusz 
32. Veni creator Spiritus, mentes + 227 188 pünkösdi himnusz 
33. 0 lux beata Trinitas, tres unum + 236 197 Szentháromság-napi 

himnusz 
34. Ο lux beata Trinitas, et + 237 197 Szentháromság-napi 

principális himnusz 
35. Laus et perennis glória 239 198 Szentháromság-napi ének 
36. Non aliena tu is + 239 199 Tízparancsolat-ének 
37. Ista Dei vox est + 241 200 Tízparancsolat-ének 
38. Te Deum laudamus + 253 211 hitvalló himnusz 
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Sor-
szám 

Kezdősor RMNy 
1528 

RMNy 
1816 

RMNy 
1940 

Műfaj 

39. Credo in unum Deum + 258 216 Niceai hitvallás 
40. Quicumque vult salvus esse + 262 219 Athanasius-féle hitvallás 
41. Chare Pater siimmi + 282 237 Miatyánk-ének 
42. Author ο nostrce + 283 239 Miatyánk-ének 
43. Christus ad cethereas + 285 240 keresztelési ének 
44. Nocte Sacramentum + 306 260 úrvacsora-ének 
45. Auf er immens am + 351 296 bűnbánó könyörgés 

A temetési rész alcíme kiemeli, hogy válogatás történt: „Halott Temetes-
korra-vaió valogatot keresztyéni Énekek". 

Kapcsolódás: Schulek Tibor szerint az 1640-est megelőző 4 kiadás ismeret-
len.284 Nem zárhatjuk ki ezt a feltevést, mely szerint létezett egy hasonló szerkeze-
tű, és latin énekeket is tartalmazó kiadvány-sorozat. De az is elképzelhető, hogy a 
címben jelölt 5. kiadás az RMNy 713-mal kezdődő evangélikus (bártfai és lőcsei) 
kiadásokra vonatkozik. Míg a fenti 1640-es kiadás bártfai, addig a 6-diknak neve-
zett 1642-es kiadás ( R M N Y 1940) lőcsei, tehát a cím nem a kiadás helye szerint 
jelöli a sorozatot, hanem a típus alapján. Az RMNy 713, 965, 1228 [?], 1438, 1816 
és 1940 egy sorozatba tartozhat mind énekanyaga, mind - RMNy 965-tel kezdődő 
- felépítése és szerkezete alapján. A 17. századi pótlások 60 %-a is evangélikus 
gyűjteményből hagyományozódott át (RMNy 1438-ból). Amennyiben a fentitől 
eltérő szerkezetű első bártfait (RMNy 713) nem vette az ismeretlen szerkesztő fi-
gyelembe, akkor egy elveszett (talán az 1640-eshez hasonló szerkezetű lőcsei) ki-
adással kell számolnunk, hogy az öt kiadás meglegyen. További jellemző, hogy az 
1640-es himnuszai (a szövegek, a hagyományozódás) szintén az evangélikus vo-
nalat folytatják. Ugyanakkor a jól bevált Gönci-előszó átvételével kapcsolódik a 
református tradícióhoz is. Mindössze 27 olyan 16. századi gyülekezeti ének (s eb-
ből 22 a zsoltár!) hiányzik belőle, amely ugyanakkor megvolt a hozzá legközelebb 
eső debreceni énekeskönyvben (RMNy 1523). 

Csomasz Tóth «.álmán szerint" a kötet használói - az énekeskönyv 45 latin 
szövege alapján - értelmiségi, városi gyülekezetek lehettek, de még inkább az is-
kolák, vagyis a latinul értő és énekelni tudó diákok. Kettős célú, iskolai használat-
ra is alkalmas gyülekezeti énekeskönyvnek nevezhető a gyűjtemény. Ε feltevést 
megerősítik a hasonló - német és latin nyelvű énekeket egyaránt tartalmazó - né-

284 SCHULEK Tibor, 1969, 134. 
285 CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1967. 152. RMDT 11. 35, 61-62. ugyanezt a véleményt is-

métli meg. 
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met evangélikus énekeskönyvek, amelyeket mintaként követhetett az ismeretlen 
szerkesztő. Johann Spangenberg egyik énekeskönyv-előszava jól példázza, hogy 
az eltérő műveltségű befogadókat figyelembe vették a szerkesztők. Spangenberg a 
német nyelvű gyűjtemény kiadásának céljai között kiemeli: „Zum dritten der 
Christlichen gemein zur besserung, Denn weil der Allmechtige Gott inn allen 
sprachen vnd zungen, wil gelobt vnd gepreiset sein, Ist hie Lateinisch vnd Deutsch 
beyeinander gestelt. Das lateinisch vmb der schüler vnnd gelerten. Das deutsch 
vmb der leyen vnnd vngelerten willen.. ."2 8 6 

1642 Lőcse - RMNy 1940 

[1] KERESTYENI [!] / ISTENI / DICSIRETEK, / Mellyekkel az Magyar / 
Nemzetben reformáltatott Ec-/clésiákban Esztendő által szok-/tanak élni. / MOS-
TAN ΡENIGLEN / úyjonnan, de mértekletessen és hel-/lyessen meg-óregbittetvén, 
és illen-Zdőb rendben hogy nem mint ez elót / az Keresztyeneknek éppúletekre / 
hatodszor ki-bocsáttattak. / [ - 2] Ezek mellé adattattanak szép / rendel az Halót 
Enekek-is. /LóCSóN, [!] / Nyomtattatot Brever Lórincz / által, 1642. Esztend: 

18° - [2] 704 [ 14] pp. - kotta nincs - orn. 
7 példány (OSZK 2; Esztergom?, Győr/Schulek-gyüjtemény, Sárospatak, 

Késmárk, Kolozsvár). A kiadó Mihálykó János imádságoskönyvével (RMNy 
1942) együtt is forgalomba hozta. 

RMK 1. 726; Révész, 1642; Erdélyi 27. sz.; Caplovic 882. 

* 

Evangélikus énekeskönyv (6. kiad.), amely kisebb formátumban ugyan, de az 
1640-es bártfai (RMNY 1816) új kiadása. Szerkezetében, valamint énekanyagában 
teljesen megegyezik vele. A felépítésben annyi eltérés található, hogy Gönci 
György előszava hiányzik ebből a kiadásból. 

Felépítés:' 
A. Címlap. 
B. Aiv: „Psal: 147. & 149. Dicsírjetek az Urat, mert jó dicsíretet mondani az 

mi Istenünknek: mert gyönyörűséges és illendő dolog a' dicsíret. 
Enekellyetek az Urnák úy éneket: az δ dicsíreti zengjen az δ szentinek 

gyülekezetiben. 

286 SPANGENBERG, Johann, 1545B, [ ]2, 
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Örvendezzen az Jzrael az δ Teremptójében: az Sionnak fiai örvendezzenek az 
6 Királyoknak." 

C. Énekek; p. 644: „PSALM: 149. Dicsiretet mondgyatok Istennek, az Szen-
teknek gyülekezetiben." 

Felépítés: 
A. Alcím p. 645: Halót temeteskorra-való valogatot Keresztyéni Énekek. 
B. Énekek; p. 704: „VEGE Az Isteni Dicsíreteknek és Halaadásoknak." 
C. Rr4r: „LAYSTROMA Ez Énekes Könyvecskében bé-foglaltatot Isteni 

Dicsireteknek és Énekeknek, mely az Alphabetum szerént a leveleknek számára 
rendeltetet". A latin nyelvű énekek az ábécé egyes betűin belül kurzívval szedve. 

1642 Várad - RMNy 1981 

[3] [Az/SZ. DA VID PROFE-Ztának ékes Rhyth -/m usu / SÜL Τ A RIVAL, / [ - 2] 
Es / Azon Soltárokból sze-/reztetett / DICSIRETEKKEL; / S' egyéb / Istenes / 
EN EKEKKEL [- 1 ] és / HYMN USOKKÁ L / tellyes Könyv. / [ - 4] Ezek után vad-
nak edgy-néhány ahé-/tatos Imádságok. / VARADON, / SZENC1 ABRAHAM. 
1642.] 

12° - [?] 60+ ? pp. - kotta nincs. 
1 töredék az Ε ívből (MTAKK). 
RMK\. 73 l/A. 

* 

Már Stoll Béla figyelmeztetett arra, hogy az 1648-as váradi énekeskönyv 
{RMNy 2254) Szenei Kertész Ábrahám-előszavának a keltezése „1642", tehát 

987 

kellett lennie egy 1642-es váradi kiadásnak is." A fenti töredéket V. Ecsedy 
Judit a nyomdai jellegzetességek alapján ezzel az eddig ismeretlen 1642-es kia-
dással azonosította. 

Ebben az 1642-es váradi kiadásban, feltételezésem szerint, még nem kaptak 
helyet a temetési énekek. Erre a következő jelek mutatnak: 

a. A majdnem teljes példányból ismert 1647-es bártfai-kiadásban {RMNy 
2163), amely valószínűleg ennek az 1642-es kiadásnak a nyomán készült, nincse-
nek temetési énekek. 

b. A példányból ismert következő, 1648-as váradi kiadásban viszont már 
megtalálhatóak a temetési énekek is. 

287 S' 67. sz. Ugyanakkor a kéziratos Újnépi énekeskönyv másolója nem a váradi kiadások-
ból másolt, sőt ez a kézirat nem is 17. századi gyűjtemény, I. H. HUBERT Gabriella. 1996. 88. 
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c. Az első, címlappal is rendelkező példány az 165l-es váradi kiadásé (RMNy 
2406). A címlap szerint - „most újobban egynehány halott enekekkel meg-
bovitvén" - a halotti ének-rész az 1. kiadásban még nem lehetett benne, csak a ké-
sőbbiekben. 

A fentiekből az is következik, hogy 1642-1648 között legalább egy, példány-
ból egyelőre nem ismert, külön címlappal rendelkező váradi temetési énekes-
könyv-kiadást feltételezhetünk. 

Szenei Kertész tehát még háromszor, 1648-ban (RMNy 2254), 1651-ben 
(RMNy 2406) és 1655-ben (RMNy 2624) jelentetett meg saját előszóval és saját 
kiadásban gyülekezeti énekeskönyvet. Bár a váradi tipográfia tulajdonjogi helyze-
téről nincsenek pontos adatok, de bizonyosra vehető, mint ahogy V. Ecsedy Judit 
írja, hogy a református egyház „bizonyos fokú" ellenőrzést gyakorolt a nyomda 
fölött.288 Ez utóbbi három kiadás lapszámra megegyezik egymással (a 12° éne-
keskönyvek [12] 84, 372 [12] lapból állnak). Szenei Kertész a kötet újraszedése-
kor pontosan követte az előző kiadást. A lapszám akkor is változatlan maradt, 
amikor pl. RMNy 2254-ban a Hallgasd meg, Úristen, kérésemet kezdetű Szenei 
Molnár-éneket (p. 264) RMNy 2406-ben és 2624-ben a Mennyei Atyánk, Úristen, 
hálát adunk neked ezen kezdetű dicséret váltotta fel. Feltételezhető, hogy fenti tö-
redékünk teljes példánya szintén ilyen terjedelmű lehetett, de jelenleg a II. részből 
csak 6 zsoltár töredéke olvasható." Szenei Kertész 1654-ben is kiadta az éne-
keskönyvet (RMNy 2564), de abban nem a saját, hanem Gönci György előszava 
szerepel. A formátum is eltérő: 4°. Külön csatlakozik hozzá a temetési énekes-
könyv kiadása. Elképzelhető, hogy ez utóbbi gyűjtemény nem Szenei Kertész saját 
kiadásaként, hanem megrendelésre készült. 

Az összes fennmaradt 17. századi váradi kiadást áttekintve valószínűnek tű-
nik, hogy Szenei Kertész Ábrahám (vagy valaki az ő környezetéből) már ebben az 
1642-es, első váradi kiadásban kialakította azt az énekeskönyv-típust, amely nép-
szerűvé vált a 17. század második felében. Ε típus fő jellemzője, hogy módosított 
szerkezettel és énekanyaggal követi az 1635-ös lőcseit (RMNy 1628): első helyen 
állnak a himnuszok, melynek a szövegei már az 1636-os Öreg Graduál (RMNy 
1643) himnusz-verzióit adják; 2-3. részként következik a gyülekezeti énekes-
könyv, élén a zsoltárokkal és a temetési énekek. Külön részként a gyűjtemény 
tartalmazza a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyvel és egy kis imakönyvet is. Lénye-
gében ezzel a szerkezettel és törzsanyagában ezzel megegyezően jelentek meg 
Bártfán, Debrecenben, Kassán, Kolozsvárott, Lőcsén és Váradon a protestáns 

288 V. ECSEDY Judit, 1999, 119. 
289 H. HUBERT Gabriella, 1996, 85. 
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énekeskönyvek. A szakirodalom nagy része korábban ezeket, az előszót író Gönci 
György nyomán, egységesen református Gönci-félének jelölte. Később Gönci 
György szerepe tisztázódott, így elhagyták a nevét, és elkülönítették ezen énekes-
könyveknek ún. felvidéki, evangélikus vonalát.290 Az énekeskönyvek kölcsönha-
tása, törzsanyaga és szerkezete (az énekek sorrendjének azonossága) miatt a befo-
gadói szempontú vizsgálat tűnik helyénvalónak. Összehasonlításként és bizonyí-
tékként álljon itt az evangélikus nyomdában. Lőcsén 1654-ben megjelenő ( R M N y 
2532), és a református nyomdában, Váradon 1654-ben kiadott énekeskönyv 
{RMNy 2564) szerkezete (a halotti ének-részt itt figyelmen kívül hagyjuk) és éne-
keinek száma: 

Lőcse 1654 Várad 1654 

Részek Enekversek száma Enekversek száma Közös énekversek 
száma 

I. Himnusz-rész 86 himnusz 78 77 
(+Litánia, 
responzóriumok, 
verzikulusok, 
Benedicamusok, 
kották291) 

II. Dicséret-rész 
II. 1. Zsoltárok 103 99 99 
II.2. Ünnepi énekek 92 73 73 
II.3. Káté-énekek 15 14 12 
II.4. Különfélék és 

toldalék 
90 66 64 

Összesen: 386 330 325+3292 

Az énekeskönyvekben található énekek száma természetesen idővel fokozato-
san gyarapodott, a lőcseiek például kitűnnek nagyobb énekkészletükkel, s egyéb 
apró eltérések (pl. a címadásban, a halotti énekek kiadásában) is lehetnek az egyes 
nyomdák kiadásai között. Befogadói szempontból azonban ezeket az énekesköny-
veket protestáns énekeskönyvnek nevezhetőek, amelyen belül elkülöníthetőek az 
egyes nyomdák kiadásai (altípusa). Eszerint fenti töredékünk: 

Protestáns énekeskönyv (2. kiad., váradi A-típus 1. kiad.), külön himnusz-
résszel. 

2 9 0L. legutóbb MZTU, 1990, 193-194. 
291 Kotta a lőcsei kiadásokban RMK /. 1183-ban fordul elő még egyszer. 
292 A három ének mindkettő énekeskönyvben előfordul, de a gyűjtemények más-más részé-

ben. 
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[Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti énekeskönyv, [3] Zsoltárkönyv és [4] 
imakönyv.] 

Felépítés és szerkezet: Azonos lehet az 1647-es bártfai kiadással ( R M N y 
2163). 

Címlap: Nem maradt fenn. Az 1647-es bártfai cím áll talán legközelebb az 
eredeti címhez. 

A váradi énekeskönyv-típus már címével is jelzi, hogy a puritán mozgalom 
elkötelezettjei szerepet játszhattak a szerkesztésében. Bár a kolligátumokban nem 
az első helyen található a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv, a cím mégis első he-
lyen emeli ki azt. Ε tény eszmetörténeti hátteréhez tartozik, hogy Várad és kör-
nyéke (így Szenei Kertész is) a puritán mozgalom köréhez tartozott. Tolnai Dali 
János, a mozgalom egyik leghatékonyabb terjesztője a váradi egyház 
alumnusaként ment a leideni egyetemre. Tolnai Dali 1640-ben Váradon járt, ami-
kor találkozott II. Rákóczi Györggyel. Az 1638-1641 között váradi tanár. Kecs-
keméti Miklóst a Londonban 1638-ban keletkezett Formula singularitatis egyik 

793 
aláírójaként tartjuk számon. 

? 1642-1648 Várad 

<In exequiis defunctorum. / Halott temeteskorra való/ENEKEK. [...] Várad, 
Szenei Kertész Ábrahám, 1642—1648.> 

* 

Példányból nem ismert, feltételezett kiadás. 

* 

Valószínű, hogy 1640 után Szenei Kertész Ábrahám (vagy valaki más az ő 
környezetéből) újította meg az 1635-ös lőcsei protestáns énekeskönyv-típust 
(RMNy 1628). Az 1647-es bártfai és az 165l-es váradi kiadás címlapja alapján 
feltételezhető, hogy az 1642-es váradi énekeskönyvben ( R M N y 1981) még nem 
szerepeltek a halotti énekek.294 A temetési énekek önálló kiadásban, külön cím-
lappal, Újfalvi Imre előszavával és az 1602-es debreceni kiadás szerkezetével 
(RMNy 886/2) jelenhettek meg. 

293 CSERNÁK Béla, 1934, 166, 171. 
294 Λ részletesebb elemzést 1. ott. 
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1647 Bártfa - RMNy 2163 

[3 J Az/ SZ. DAVID PROFE-/tának ékes Rhyth-/musu / SOLT ARIVAL. / [ - 2] 
Es / Azon Soltárokból sze-/reztetett / DICS IRE Τ Ε Κ. KEL; / S' egyéb / Istenes / 
ENEKEKKEL [- 1 ] és / HYMNUSOKKAL / tellyes Könyv. I [ - 4] Ezek után vad-
nak edgy-néhány ahé-/tatos Imádságok, / Mellyeket most úyobban ki-bocsá-/tott 
és öregbített. / BARTFAN, / KLÓSZ JAKAB 1647 eszt. 

12° - [2] 450 [10] pp. - kotta nincs. 
1 kissé csonka példány (Sárospatak). Az 1647-es bártfai kiadás példánya so-

káig lappangott. Először Flórián Jakab az „eperjesi ág. ev. Collegium könyvtárá-
ból" adott hírt róla." " Szlávik Mátyás eperjesi teológiai professzor később írt cik-

296 

kéből kiderül," hogy a példány 1892-ben már az övé, s nem a kollégiumé volt, 
mint írja: „az eperjesi vásáron kezeink közé jutott". Mivel mindkét énekeskönyv-
leírás azonos, s mindkét esetben egy 428. lapon megszakadó, s a lajstrom F betű-
jénél folytatódó kötetről esett szó, a két híradás mindenképpen ugyanarról a pél-
dányról tudósított. Nehezen magyarázható, hogyan kerülhetett a könyv a híres 
eperjesi kollégium könyvtárából az eperjesi vásárba, ahol is Szlávik megvásárolta. 
Az énekeskönyvnek ezután nyoma veszett. Szlávik hagyatéka, halála után. az 
Evangélikus Országos Könyvtárba került, de ennek könyvei között nem található a 
fenti énekeskönyv. Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Nagykönyvtárának énekeskönyveit kutatva, a TT. 783-as jelzet alatt sikerült újra 
felfedeznem a lappangó példányt, Szlávik possessor- és ajándékozási bejegyzésé-
vel: „Dr. Szlávik Mátyás mk. / akad. tanár / Eperjesen, 1892. / A sárospataki 
főiskoládnak múltja, jelene és / jövője iránt tisztelettel, / bizalommal és remény-
ség-/gel szíves emlékül adja / Sárospatakon, 1898 febr. 5. / Dr. Szlávik Mátyás 
mk. / eperjesi ev. theol. professor / és collégiumi igazgató". 

RMK 1. 787/A; Sztripszky 1985/192 és 1986/193; Erdélyi 29. sz.; Caplovic 
198. 

* 

Protestáns énekeskönyv (3. kiad.; bártfai 1. kiad./váradi A-típus 2. kiad.).297 

Kiadó: Jákob Klöss, jun. 

295 FLÓRIÁN Jakab, 1884, 316-317. 
296 SZLÁVIK Mátyás, 1892, 574. 
297 Azok a kiadványok, amelyeknek nemcsak szerkezete, hanem énekkészlete is messzeme-

nően megegyezik a váradi kiadásokéival, váradi típusúnak nevezhetőek. 
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Szerkesztő·. A kötet szinte teljesen a Szenei Kertész-féle szerkesztmény átvéte-
le. 

Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti énekeskönyv, [3] Zsoltárkönyv és [4] 
imakönyv. Az RMNy szerint bibliográfiai egységnek, vagyis a kiadvány részének 
kell tekinteni a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyvet mindazon gyűjteményekben, 
amelyeknek a címe is jelzi azt. Az együttes megjelentetés szándékára mutat az is, 

->98 
hogy sokszor még önálló füzetjelzése sincs a Zsoltárkönyvnek." 

Felépítés:' 
A. Címlap. A címadás valószínűleg Szenei Kertész nevéhez fűződik, aki puri-

tán hatásra emelte ki a címben Dávid zsoltárait, illetve a Szenei Molnár-féle Zsol-
tárkönyvet. A későbbiekben a legtöbb kiadó (talán üzleti fogásból is) átvette ezt a 
címet. 

B. A]V: „Coloss. 3. ver. 16. A' Christusnak Beszéde lakozzék ti bennetek 
bőséggel, minden bólcseséggel tanítván és intvén edgymást ti magatok kózőtt, 
Psalmusokkal, Dicsiretekkel és lelki énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti 
szivetekben az Urnák." 

C. Először a himnuszok, majd a gyülekezeti énekek következnek. Az 1-2. 
rész vége csonka. 

D. „LA1STROM" [élőfej]. A tartalomjegyzék eleje hiányzik. 
Szerkezet·.' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - [5. Litania maior]. 
Enekversek száma:' cr. 250 gyülekezeti ének, melyből 24 a 17. századi, s ez 

?99 
utóbbiból csak 5 ének" nem jelent meg korábban az 1635-ös lőcseiben (RMNy 
1635). (A himnusz-rész énekeit ebben az összesítésben sohasem tüntetjük fel, mi-
vel egyelőre nincs adatunk arra nézve, hogy az egész gyülekezet énekelte-e, illetve 
tudta-e énekelni a himnuszokat is. A temetési énekeket viszont beszámítjuk a 
gyülekezeti énekek közé, mert bár elsősorban a lelkész, kántor és az iskolás gyer-
mekek énekeltek a temetésen, de egy idő után ebbe bekapcsolódott a gyülekezet 
is.) 

Kapcsolódás:" A kötet beosztása, tartalma, címei, nótajelzései, apró eltérése-
ket leszámítva, megegyeznek az 1648-as váradi énekeskönyvével (RMNy 2254). 
Mindkettőben 99 zsoltár és 72 ünnepi ének található. Káté-énekből a váradi kettő-
vel többet, 14-et ad. A különféle énekek-rész csonka a bártfaiban, csak 49 ének 
maradt fenn belőle. Ugyanitt a váradi csak annyiban különbözik, hogy elhagyja a 

298 RMNy, 2000, 497. 
"99 Tenéked, Uram, hálát adok; Hálát adok neked, mennybéli Isten; Dicsérlek, Uram, té-

ged; Istenem, Uram, néked hálát adok; Hálát adok neked, mennybéli Isten. 
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Mennyei Atyánk, Úristen kezdetű éneket, viszont közli a Minden embernek illik 
ezt megtudni kezdetűt, amely véletlenül maradhatott ki a bártfaiból. Ez a nagyfokú 
hasonlóság jól mutatja az 1642-es váradinál ( R M N y 1981) közölt megállapítást: 
református és evangélikus nyomdában, ugyanabban az időben, csekély eltérések-
kel hasonló énekeskönyveket nyomtattak a protestáns hívők számára. A bártfai F 
betűtől meglévő tartalomjegyzéke és az 1648-as váradi énekeskönyv alapján kikö-
vetkeztethetjük azt is, hogy a bártfai gyűjtemény 428. lapja utáni hiányzó részben 
19 ének és a Litania maior lehetett. 

A váradi 1648-asban ezután a Kyrie puerorum, majd a halotti énekek követ-
keznek, mely halotti rész hiányzik a bártfai 1647-esből. A 17. században a halotti 
énekek vagy az énekeskönyv végén helyezkednek el, vagy külön címlappal csat-
lakoznak az énekeskönyvhöz, vagy önálló kiadásban jelennek meg. Ez utóbbi 
esetben - akárcsak ennél a bártfai kiadásnál - a címlapon sincs utalás a halotti 
énekekre (ilyen pl. RMNy 1981, 2564, RMK 1. 1553, 1559/A). Nem tudjuk, hogy 
Bártfán ebben az időben kiadtak-e önálló temetési énekeskönyvet. 

1648 Várad - RMNy 2254 

[4] [Az / Sz. DA V1D PROFE-Ztának ékes rytmusu Ζ SOLTARIVAL\ / [ - 2] Es Ζ 
A' Soltärokbol sze-Zreztetett Ζ DITSERETEKKEL; Ζ S' egyéb Ζ Istenes 
ENEKEKKEL [- 1 ] és Ζ HY MN υ SOKKAL Ζ tellyes Könyv. / [ - 5] Ezek után 
vágynák egy néhány Ζ áhítatos Imádságok. / [- 3] Mellyeket most ujj óbban, egyne-
Zhány HALOTT ENEKEKKEL meg-Zbóvitvén, ki-botsátof, / VARADON, / 
SZENC1 ABRAHAM. 1648.] 

1 2 ° - [ 1 2 ] 84; 372 [12] pp. - kotta nincs. 
1 csonka, címlap nélküli példány (EK). Az imádságos könyv elé, a meglévő 

egyetlen példányban, nem tudni, hogy mikor, Siderius váradi 1649-es kátéját 
(RMNy 2303) kötötték. Mint az RMNy kifejti: „az eltérő nyomtatási év és hogy az 
összefoglaló címszöveg sohasem utal a kátéra, egyértelműen bizonyítják, hogy 
Siderius munkája nem tekinthető e kiadvány részének". 

RMK 1. 816-817; Révész, 1648; Erdélyi 30. sz. 

* 
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Protestáns énekeskönyv (4. kiad., váradi B-tipus i. kiad.). 
Kiadóm és szerkesztő: Szenei Kertész Ábrahám (vagy valaki az ő környeze-

téből).30 ' 
Részei: [1] himnuszok, [2-3] gyülekezeti ék. temetési énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), [4] Zsoltárkönyv és [5] imakönyv. 

Felépítés:' 3 

A. Címlapja az egyetlen példányból hiányzik, és azonos lehet az 165l-es kia-
dásból ismerttel (RMNy 2406). 

B. Az ajánlás302 írója Szenei Kertész Ábrahám, címzettje pedig az a kassai 
Váradi Pál, aki kétszer is támogatta őt, amikor, valószínűleg a Felvidéken keresz-
tül, hazatért külföldi útjáról. Váradi Pál a kassai tanács tagjaként református vallá-
sa miatt 1647-ben lemondott hivataláról.30 ' Az ajánlás kelte: 1642, amely arra 
mutat, hogy Szenei Kertész az ajánlást korábbi énekeskönyvéből (RMNy 1981) 
vette át. Az énekeskönyvek gyakori bibliai idézete (Kol. 3, 16-17; Ef. 5, 18-19) itt 
az ajánlás végén található. 

C. Először a himuszok, majd a gyülekezeti ék., melynek végén találhatóak a 
halotti énekek. 

D. Q7v i2v „MUTATÓ TABLA", mely az ábécé egyes betűin belül külön tar-
talmazza a gyülekezeti énekeket, himnuszokat és halotti énekeket. 

Szerkezet·.' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-
énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 

Enekversek száma:' cr. 267 gyülekezeti ének (ebből 15 a halotti ének). A 
17. századi énekekből mindössze 6"'04 nem szerepel az 1635-ös lőcseiben (RMNy 
1628) . 

Kapcsolódás: I. az 1642-es váradi és az 1647-es bártfai kiadásoknál írtakat 
(RMNy 1981 és 2163). 

300 V. ECSEDY Judit szerint: „Szenei Kertész, eleget téve annak a kikötésnek, hogy a Bib-
liát újra kiadja, és elismerve azt a szoros kapcsolatot, amely - már csak a kiadandó müvek jelle-
ge miatt is - a váradi református egyházhoz kötötte, nyomdáját független vállalkozásként vezet-
te: ezt kellően bizonyítja az általa kiadott művek impresszuma, amelyben következetesen csak a 
saját neve szerepel" (1992, 108-109). 

301 L. az 1642-es váradi kiadásnál írtakat (RMNy 1981). 
i o : A szöveget I. a 3. sz. függelékben. 
303 PAVERCSIK Ilona, 1996, 438. 
304 Hiszek a mennybéli egy Istenben; Hallgasd meg. Úristen, kérésemet; Tenéked, Uram, 

hálát adok\ Dicsérlek, Uram, téged; Istenem, Uram, néked hátát adok; Hálát adok neked, 
mennybéli Isten. 
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Megjegyzés. Tótfalusi Kis Miklós nyomdászati hagyatékáról 1702-ben felvett 
leltár szerint: „Az tizennegyedik castában, sub litera O. Szenczi uram régi kótái 
[hangjegyei] vágynák nyolc columnákban."305 Eszerint technikailag nem lett vol-
na akadálya annak, hogy Szenei Kertész hangjegyekkel együtt nyomtassa ki lega-
lább a Zsoltárkönyvet. Ennek ellenére egyik kiadványában sincs kotta, ami talán 
anyagi vagy zenei tehetség hiányára vezethető vissza. 

1651 Várad - RMNy 2406 

[4] Az / Sz. DA VID PROFE-Ztának ékes rytmusu / SOLT ARIVAL·, / ( - 2] Es / 
A' Soltárokbol sze-/reztetett / DITSERETEKKEL; / S' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL [ - 1] és / HYMNUSOKKAL / tellyes Könyv. / [ - 5] Ezek után 
vágynák egy néhány / áhítatos Imádságok. / [— 3] Mellyeket most újjobban, egyne-
/hány HALOTT ENEKEKKEL meg-/bövitvén, ki-botsátof, / VARADON, / 
SZENC1 ABRAHAM. 1651. 

1 2 ° - [12] 84; 372 [12] pp. - kotta nincs - orn. 
2 példány (EK, Göttingen). A göttingeni példányban a Zsoltárkönyv után 

Siderius 165l-es kátéját kötötték ( R M N y 2406A: valószínű, „hogy a példányok 
egy részét az énekeskönyvvel együtt, másik részét önállóan forgalmazták"). Az 
EK példánya csak az 1-3. részt tartalmazza. 

RMK 1. 852-854; Révész, 1648; Erdélyi 31. sz. 

* 

Protestáns énekeskönyv (5. kiad., váradi B-típus 2. kiad.). 
Kiadó·. Szenei Kertész Ábrahám. 
Részei: [1] himnuszok, [2-3] gyülekezeti ék. temetési énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), [4] Zsoltárkönyv és [5] imakönyv. 

Felépítés3 

A. Címlap. 
B. A 2 r -5 V : „DITSERETES ERTELEMMEL ES KEGYES NEMESséggel 

ékesittetett VARADI PAL URAMNAK, Cassai nemes Respublicának egygyik 
nevezetes tagjának, az Isten Anyaszentegyházának hivséges Pátronusának, nékem 

305 TÓTFALUSI KIS Miklós, 1974. 372. 
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tiszteletes Uramnak." Aláírás: „Váradon Szent György havának negyedik napján; 
1642. esztendőben. Kegyelmednek tiszta szivei igyekezik szolgálni SZENCZI 
KERTESZ ABRAHAM váradi Typographus." 

C. Először a himnuszok, majd a gyülekezeti énekek, amelynek végén a halotti 
énekek helyezkednek el. 

D. Q 7 r - i 2 v : „MUTATÓ TABLA." 
Szerkezet:2 3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum — 6. halotti énekek. 
Énekversek száma2 3 és kapcsolódás: cr. 267 gyülekezeti (ebből 15 a halotti) 

ének. 
A kötetet a korábbi váradi énekeskönyv ( R M N y 2254) nyomán szedték ki. 

Csak egy apró változtatás található benne: a 264. lapon nem a Szenei Molnár-vers 
(Hallgasd meg, Úristen, kérésemet), hanem a Mennyei Atyánk, Úristen kezdetű 
helyezkedik el. Ez a csere nem tűnik indokoltnak, ugyanis a reggeli ének megta-
lálható már a himnusz részben is (p. 65). Szenei Kertész ajánlása változatlanul, 
1642-es évszámmal szerepel. 

1654 Lőcse - RMNy 2532 

[2] KERESZTYENI / ISTENI DI=/TSIRETEK, / Mellyek az Magyar Nemzet-
ben refor-/máltatott Ecclesiákban szokta-/nak mondattatni. / Ezek mellé adattak 
szép rendel / [ - 4] ELÓSZÓR, / AZ SZENT DA VIDNAK FRANCIAI / Nótáknak és 
Verseknek módgyokra / rendeltetett / SOLTARI. / [- 1] MÁSODSZOR, / AZ 
EGESZ ESZTENDŐRE / tartozandó / HYMNUSOK / [ - 3] HARMADSZOR, / Az 
Halott temetéskorra való / ENEKEK. / Mostan újobban, de leg-kiváltképpen az 
Hymnusokat sokkal/szebben és bővebben, az Kó-/zónséges és Halott Enekeket-is, 
az / mennyire lehetett meg-jobbitván, (mellyel mint edgy / kis GRADUVALEVAL 
elhetz,) ki-/botsáttattak. / LóTSEN, / BREVER LŐR1NTZ által, 1654. 
esztendőben. 

4° - [8] 94 [2]; 338 [14J pp. - kotta a himnusz-résznél - orn. 
3 példány (MTAKK, Sárospatak: a példány jelenleg Nyizsnyij Novgorodban 

van, Kolozsvár). A kolozsvári példányhoz egy 18. századi Zsoltárkönyvet kötöttek 
negyedik részként. Az MTAKK-beli306 és a sárospataki példányhoz az 1652-es 

307 Zsoltárkönyv (RMNy 2424) csatlakozik, ezért az RMNy feltételezi, hogy ezt az 

306 Ε példányban a Zsoltárkönyv a kolligátum második darabja. 
307 RMNy, 2000, 721. 
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1654-es lőcsei kiadást az 1652-es kiadású Zsoltárkönyv\e 1 együtt hozták forga-
lomba. Egyelőre semmi adat nem támasztja alá, hogy az 1652-es Zsoltár könyvet 
egy 1652-es gyülekezeti énekeskönyvvel együtt is megjelentették volna, mint 
ahogy azt Szabó Károly feltételezi (vö. RMK I. 858), tehát ezt a kiadást egyelőre 
figyelmen kívül kell hagynunk.308 

Az MTAKK példányában a 17. századi tulajdonosokról énekeskönyv-
történetileg értékes bejegyzések találhatóak. A könyvet magánszemélytől vásárol-
ta meg egy református gyülekezet, s ebben szerepet játszott a kántor-tanító is : 
„Vétetett ez az Éneklő Könyv / 1.6.7.9. Esztendőben Füzes / Gyarmathon Lakó 
Szűcs / Janóstul Három Ma/gyar forintokon, ugyan / Füzes Gyarmathi Ekklesia / 
Gyarmathi. P. János / Mesterségeben." (elülső előzék 2r); „Füzes Gyarmath / 
ENEKES KÖNYVE / [...] vétetett. / 1.6.7.9. benn. / Ugyan Füzes Gyarmathi La-
kos / Szüts Jánosiul Három Magyar / Forintokon, Gyarmathi Pécsi János / Oskola 
Mesterségében." (elülső előzék 2v). A fentiek nemcsak a korabeli énekeskönyv-
árakra világítanak rá, hanem a lőcsei énekeskönyvek széleskörű - az 1635-ös lő-
csei énekeskönyvnél ( R M N y 1628) már részletezett - általános protestáns haszná-
latára is. Füzesgyarmat a hajdani Békés vármegyében található. Itt lakott 1673-
1679 között a Wesselényi-összeesküvés után bujdosni kényszerülő Szűcs Mihály 
mezei kapitány. j0:) Talán az ő köréből került az ekkor teljes egészében református 
vallású gyülekezethez az énekeskönyv. A török fennhatóság alatti Füzesgyarmat 
református gyülekezete nehezen juthatott a vallásgyakorlathoz szükséges köny-
vekhez. A lőcsei énekeskönyv evangélikus eredetű többletanyaga nem lehetett 
akadálya a könyv református használatának. 

RMK I. 890; Révész, Lőcse 1654; Erdélyi 33. és 57. sz.; Caplovic 1003. 

* 

Protestáns kis-graduál, valamint gyülekezeti- (6. kiad., lőcsei 1. kiad./A-
típus) és temetési (Ujfalvi-féle temetési 7. kiad.) énekeskönyv. 

Kiadó: Lorenz Bewer. 
Szerkesztő: Bár a kötet beleillik a protestáns énekeskönyvek sorozatába, az 

1635-ös lőcsei kiadáshoz közvetlenül, míg a váradi kiadásokhoz közvetetten 
csatlakozik. A lőcsei nyomdában 1635 után kétféle protestáns énekeskönyv jelent 
meg. Egyiknek sem tudjuk egyelőre, hogy ki volt a szerkesztője. Az ún. A-típust 
(RMNy 2532 és RMK 1. 1183) formátuma és az 1. rész igényesebb tartalma is 
megkülönbözteti az ún. B-típustól. Elképzelhető, hogy a 4° formátumú, jól olvas-

308 L. először: BARTHA Dénes, 1931, 73-74. 
309 KARÁCSONYI János, 1896, I, 279: II, 117. 
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ható betűkkel és az 1. részben kottákkal nyomtatott énekeskönyvet eredetileg az 
éneklő pulpitusra, a kórus használatára szánták. 

Részei'. [1] kis-graduál, [2] gyülekezeti és [3J temetési ék. és a [4] Zsoltár-
könyv 1652-es kiadása. 

Felépítés:' 
A. Címlap. Az 1635-ös lőcsei gyűjteményből ( R M N y 1628-ból) átvett címnek 

megfelelő szerkezeti egységek itt a váradi típusból ismert sorrendben találhatóak, 
vagyis nem a címlapon szereplő sorrendben. A szerkesztő szerint 'kis graduál ' -
ként is használható a gyűjtemény. Feltehető, hogy az igényesebben szerkesztett el-
ső rész - himnuszok kottával, responzóriumok, Benedicamusok, verzikulusok -
azoknak a gyülekezeteknek a számára készült, amelyek nem juthattak hozzá az 
Öreg Graduálhoz {RMNy 1643). 

B. *2r-3v· „Elöljáró beszéd". Gönci György előszava, aláírás: „Góntzi György 
debretzeni Eccles. lelkipásztora". 

C. *4r: Lorenz Brewer: „AZ KEGYES OLVAsohoz való intés". 
D. Himnuszok, responzóriumok, Benedicamusok és verzikulusok, a végén 

mutató tábla. A kották az Öreg Graduál hangjegyzését követik,3 , 0 de nem 4 vona-
las, hanem 5 vonalas lejegyzésben. 

E. Enekek. 
Felépítés:3 

A. p. 285, címlap: In Exequiis / DEFUNCTORUM. / HALOTT / 
Τ Ε MET ES KOR-/RA -VALO ENE-/KEK. / Mellyek mostan helyesben és bővebben, 
/hogy sem mint az előtt, ki-/botsáttattak; / Hebr. 9. v. 27. / El-végezett dolog, 
hogy az emberek egyszer meg-hal-/lyanak, az után Ítélet lészen. I LóTSEN, / 
BREVER LóRINTZ által. Anno 1654. 

B. p. 286: „Ecclesiast. 7. v. 40. 
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in asternum non 

peccabis. 
Ibidem Cap. 30. 
Melior est mors quam vita amara, & requies aeterna quam languor per-

severans. 
Augustinus de Disciplina Christiana. 
Latét unus dies, ut observentur omnes dies. 
Serö parantur remedia cum mortis imminet periculum."311 

C. Énekek. 

310 BÁRDOS Kornél-CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1977, 141. 
311 L. RMNy 886/2, de Újfalvi Imre halottas előszava hiányzik. 
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D. Vv2r: „INTÉS. Mivel hogy ez Halott Énekek ez előtt való Énekes könyvel 
edgyüttt [!] járnak: Ennek-okáért az mellyek abból ide az Halott Énekekhez 
tartoztanak volna, itt azokat, rövidségnek okáért el-hadtuk. Ugy-mint: Ur Isten ir-
galmazz &c. SOLI DEO GLORIA." 

E. Vv3i—Xx4r: A gyülekezeti és halotti énekek közös mutató táblája. 
Szerkezet:" 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. toldalék. Törzsanyaga és szerkezete azonos az 1635-
ös lőcsei és a váradi énekeskönyvekéivel (I. az l/A. sz. függelékben közölt táblá-
zatot). 

Szerkezet:3 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 
- 3. sír felettiek. 

Enekversek száma.' cr. 302 gyülekezeti ének. A legtöbb új ének a különféle 
csoportban és a toldalékban található. Ez az énekeskönyv, illetve az ezt hűen kö-
vető 1675-ös lőcsei ( R M K 1. 1183) több olyan 16. századi és 17. század eleji éne-
ket tartalmaz, amely korábban a református gyűjteményekben is előfordult már, de 
később, a két fenti lőcsein kívül, a többi lőcsei kiadás sem vette már át (1. az l/A. 
sz. függelékben közölt táblázatot). Látható tehát, hogy még az azonos nyomdából 
kikerülő gyűjtemények sem egyszerű módon, pusztán bővítés útján építették to-
vább a megelőző kiadásokat. Több esetben, egy ma már nyomon követhetetlen 
megrendelői igényhez igazodva, az énekeskönyvek különböző altípusait hozták 
létre. 

Énekversek számaA temetési énekek száma 48. A temetési énekeskönyv 
csaknem pontosan követi az 1635-ös lőcsei halottast. Kijavítja annak hibáját, 
vagyis nem közli újra a gyülekezeti énekek közt már szereplő Úristen, irgalmazz 
kezdetű (RPHA 1436) éneket. Az énekkészlet a Siralmas nekünk minden életünk 
kezdetű magyar és két latin énekkel kibővül. 

Kapcsolódás:' 4 Közvetlenül az 1635-ös lőcsei kiadás (a címadás is ezt hang-
súlyozza), közvetetten pedig a módosított váradi kiadás a minta. A lőcsei énekes-
könyvek fenti Α-tipusäx mindössze egy kiadvány követte pontosan, a lőcsei 1675-
ös ( R M K I. 1183), míg a többi lőcsei kiadás mind címlapjában, mind szerkezeté-
ben az egyszerűbb protestáns változatot adja, énekanyag-bővítésében pedig önálló 
utat jár. Ez utóbbiakat a továbbiakban lőcsei B-típusként jelöljük. 

* 

Megjegyzés. Általában a 18. század elejétől kezdve hívják impressumnzk az 
énekeskönyveket. A következő, 18. század eleji kézirat vagy erről a kiadványról 
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(vagy RMK i. 1183-ról), vagy valamelyik kottás Zsoltárkönyvről tudósít: „Szabó 
312 Mihály Uram ... ajándékozott a' Templomba(n) égy Lötsei kótás Impressumat." 

1654 Várad - RMNy 2564 

[3] A ' Ζ SZ. DA VID PROFE-Ztának ékes rytmusu Ζ SO LT ARIVAL, / [ - 2] Es Ζ 
Α' Soltárokbol szereztetett Ζ DICSERETEKKEL, Ζ S' egyéb Istenes / 
ENEKEKKEL, [ - 1] ES / HYMNUSOKKAL, / tellyes könyv. / [nyomdászjel] / 
VARADON, / Nyomtattatott SZENC1 ABRAHAM által. 1654. 

4° - [6] 56; 335 [5] pp. - kotta nincs - sign. - orn. 
4 példány (OSZK, MTAKK, EOK: töredék, Kolozsvár). A kolozsvári és az 

MTAKK példányában 3. tagként található meg a temetési énekeskönyv ( R M N y 
2565) és 4.-ként a Zsoltárkönyv. Az Evangélikus Országos Könyvtár tulajdonában 
lévő 1683-as kolozsvári kiadvány (Szathmárnémethi Mihály Halotti centuria -
RMK 1. 1301) makulatúrájából sikerült azonosítanom a fenti énekeskönyv egy kis 
töredékét. A váradi nyomda először Várad elfoglalása (1660) után, majd pedig 

313 
Szenei Kertész halála után (1667) Kolozsvárra került. A nyomdai felszerelés 
mellett valószínűleg olyan bekötetlen váradi énekeskönyv-példányok, esetleg pró-
banyomatok is érkezhettek Kolozsvárra, amelyeket később, a különböző kolozs-
vári kiadányok bekötésekor makulatúraként hasznosítottak. Enekeskönyv-
töredékünk így kerülhetett az 1683-as kolozsvári kiadvány kötésébe.314 

RMK I. 895-896; Révész, Várad 1654; Erdélyi 34. sz. 

* 

Protestáns gyülekezeti énekeskönyv (7. kiad., váradi A-típus, 3. kiad.?). 
Kiadó: Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Szenei Kertész maga adta-e 

ki, vagy megrendelésre nyomtatta a gyűjteményt. 
Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti ék. és a [3. Zsoltárkönyv]. 
Felépítés:' 
A. Címlap. 

3,2SZT, V, 589. Eszerint Mezőbándra (Maros-Torda) eljutott a lőcsei kiadvány! 
3 ,3 V. ECSEDY Judit, 1999, 120. 
314 A makulatúra ezenkívül még egy váradi nyomtatvány - RMK II. 929 - töredékét tartal-
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Β · *2 r -3v · „ELÓL-JARO BESZED AZ ISTEni dicséreteknek az Anyaszentegy-
házban hasznos voltokrol." Gönci György 1590-es előszava, aláírás: „GÓNCZ1 
GYÖRGY, Debreczeni Ecclesiának Lelki Pásztora". 

C. *3V: „JO AKARO ENEKLÖ; Sietvén más munkára, mellyet ugyan ezen 
betűvel kellett nyomtatnunk, estek e' könyvben aprólék fogyatkozások, mellyeket 
mindazonáltal magadtol-is könnyen el-igazithatsz." Szenei Kertész Ábrahám 
mentegetőzése. 

D. Himnuszok. 
E. Énekek. 
F. p. 335: ,,A' HYMNUSOKNAK ES DICSERETEK [!] TABLAJA." 
Szerkezet1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék. 
' 9 

Enekversek száma ' cr. 252 gyülekezeti ének, ebből 26 a 17. századi. A sze-
dés során, valószínűleg tévedésből, kimaradt A mi mesterünk (RPHA 25) kezdetű 
ének. A Szenei Molnár-vers (Hallgasd meg, Úristen, kérésemet) helyett itt is a 
Mennyei Atyánk, Úristen kezdetű ének helyezkedik el, akárcsak az 1651 -es kia-
dásban ( R M N y 2406). Az index elé nyomtatva először jelenik meg gyülekezeti 
énekeskönyvben Pécseli Király Imre ma is népszerű karácsonyi verse (Krisztus 
Urunknak áldott születésén). 

Kapcsolódás.' 
Szenei Kertész az A-típusú váradi énekeskönyvet követve (a temetési énekes-

könyvet ugyanis nem tartalmazza a kiadvány), és a korábbi váradi énekesköny-
vekből ismert szerkezettel, de azoktól eltérően nem saját, hanem Gönci előszavá-
val és 4° formátumban nyomtatta ki a gyűjteményt. Elképzelhető, hogy Szenei 
Kertész nem saját költségén, nem saját kiadásában, hanem valamelyik (talán a 
debreceni?) gyülekezet megrendelésére nyomtatta ki az énekeskönyvet. Ugyan-
csak megrendelői igény lehetett az is, hogy a temetési énekeket külön kötetben 
(RMNy 2565) nyomtassa ki. 

1654 Várad - RMNy 2565 

IN EXEQVIIS DE-/FUNCTORUM. / HALÓT TEMETES-/KORRA VALÓ / 
ENEKEK. / Azoknak kedvekért, kik Hlyen utolso szűkség-/ben szolgálnak, őszve-
szedegettettek, és / ki-bocsáttattak. / [dísz] / Hebr. 9. v. 23. / El-végeztetet dolog, 
hog az emberek egszer meg-hal-/lyanak, az után itélet lészen / Nyomtattatott 
VARADON, 1654. 

4 ° - 6 6 [2] pp. - o r n . 
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3 példány (OSZK, MTAKK, Kolozsvár). 
RMK I. 897. 

* 

Református (protestáns) temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési 8. kiad.; 
1. átdolgozott kiad.). A református kiadású halottas valamennyi protestáns között 
befogadóra találhatott. 

Kiadó: Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Szenei Kertész maga adta-e 
ki vagy megrendelésre nyomtatta a könyvet. 

Felépítés: 
A. Címlap. 
B. Aiv_2r: „ELőL-JARO BESZED." Aláírás: „Kőit Debreczenben, Pünkóst 

havának 12 napján, 1598. E. S. U." Újfalvi Imre előszava. 
C. Énekek. 
D. l|r_v: Az halotti énekeknek táblája. 
Szerkezet: 1. testnek felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandó-

ak - 3. sír felettiek - 4. új énekek. 
Énekversek száma: er. 54 ének. Jelentősen, 19 énekkel gyarapodott a meglévő 

16. századi anyag. Ezek egy része a lőcsei énekeskönyv temetési részében is sze-
repel (RMNy 2532). 

Kapcsolódás: Az RMNy felhívja a figyelmet arra, hogy bár ez a temetési éne-
keskönyv külön kiadványként jelent meg, mégis valószínű, hogy a gyülekezeti 
énekeskönyvvel együtt is használták. Hozzátehetjük még ehhez a megállapításhoz: 
a temetési rész külön kiadása tovább erősíti azt a feltevést, hogy a 4° váradi kiadá-
sok megrendelői igényt tükröznek. Mind a formátum (egyszerre több ember szá-
mára is olvasható a szöveg), mind a kis terjedelem könnyebbé tette az énekes-
könyv temetéseken való használatát. Másfajta befogadói magatartásra mutat 
ugyanakkor az, hogy a kötet későbbi tulajdonosai mégis a megszokást követték, 
vagyis egybeköttették a gyülekezeti és temetési énekeskönyvet. 

A 2. sz. függelékben közölt táblázat szemlélteti a 17. századi különböző típu-
sú (önálló kiadású vagy a gyülekezeti énekeskönyv utolsó részeként megjelent) 
temetési énekeskönyveknek a változásait: szinte minden kiadó továbbfejlesztette 
az Újfalvi-féle alap énekkészletet, és a különböző nyomdák átvették egymás bőví-
téseit. 

Az evangélikus és református nyomdákban kiadott halotti énekeskönyvek két 
fő típusa különíthető el: 
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1. Az önállóan kiadott halottasok (a táblázatban csillag jelöli) - Várad (1654), 
Kolozsvár (1680 k., 1692), Lőcse (1682) - kisebb eltérésekkel, de hasonló éneka-
nyaggal bővítették a 16. századi énekkészletet. Helyi jellegzetesség, hogy a ko-
lozsváriak bővebb válogatást és a Szenei Molnár-zsoltárokat is adják. 

2. Az énekeskönyvhöz közvetlenül csatlakozó halotti ének-rész, mely a váradi 
(1648), kolozsvári (1680) és lőcsei (1694) kiadásokban - valószínűleg éppen az 
önálló kiadásokra tekintettel - kevés halotti éneket tartalmaz. 

A 16. századi halotti énekkészlet megduplázódott a 17. században. Ehhez já-
rult még a temetési énekként használt Szenei Molnár-zsoltárok száma. A halotti 
énekek nagyszámú 17. századi gyarapodása igazolja Csomasz Tóth Kálmán 
megállapítását, miszerint a halotti énekek az éneklésünk legnépszerűbb és legné-
pibb rétegét képezték.315 

1655 Várad - RMNy 2624 

[4] [Az / Sz. DA VID PROFE-Ztának ékes rytmusu / SOLTARIVAL·, / [ - 2] Es Ζ 
A' Soltárokbol sze-Zreztetett Ζ DITSERETEKKEL; Ζ S' egyéb Ζ Istenes 
ENEKEKKEL [- 1] és Ζ HYMNUSOKKAL Ζ tellyes Könyv. / [ - 5] Ezek után 
vágynák egy néhány Ζ áhítatos Imádságok. / [— 3] Mellyeket most újjobban, egyne-
Zhány HALOTT ENEKEKKEL meg-Zbövitvén, ki-botsátof, / VARADON, / 
SZENC1 ABRAHAM. 1655.] 

1 2 ° - [ 1 2 ] 84; 372 [12] pp. - kotta nincs - orn. 
Egy címlap nélküli példány (Kolozsvár, a Zsoltárkönyv nélkül) és egy Zsol-

tárkönyv-példány (Nagyszeben). Az énekeskönyvhöz, mint a cím is mutatja, csat-
lakozott egy Zsoltárkönyv, amely valószínűleg azonos azzal az 1655-ös kiadású-
val, amelynek egyetlen példánya ma Nagyszebenben található. Az RMNy feltéte-
lezése szerint316 elképzelhető, hogy csak a zsoltárok nyomtatása húzódott át 1655-
re, de az is lehetséges, hogy 1654-ben és 1655-ben is megjelent a Zsoltárkönyv a 
gyülekezeti énekeskönyvvel együtt. A 18. században a kötet a kolozsvári jezsuiták 
könyvtárába került. A mikrofilmről nem állapítható meg, hogy a „Kmita András" 
beírás (valószínűleg azonos a Kolozsvárra menekült lengyel unitárius Kmita And-
rással) possessor-bejegyzés-e. vagy ami valószínűbbnek látszik, hogy Kmita kia-
dásának tulajdonították a későbbi tulajdonosok a kötetet. 

RMK 1. 898 és 905/A; Révész, Várad 1654; Erdélyi 35. sz. 

3,5CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1953, 288. 
316 2000, 789. 
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Protestáns énekeskönyv (8. kiad., váradi B-tipus 3. kiad.). 
Kiadó: Szenei Kertész Ábrahám kiadása. 
Részév. [1] himnuszok, 12-3] gyülekezeti ék. temetési énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), [4] Zsoltárkönyv és [5] imakönyv. 

Felépítés:' 3 

A. A címlap hiányzik. 
B. A2r-5V: „DITSERETES ERTELEMMEL ES KEGYES NEMESséggel 

ékesittetett VARADI PAL URAMNAK; Cassai nemes Respublicának egygyik 
nevezetes tagjának, az Isten Anyaszentegyházának hűséges Patrónusának, nékem 
tiszteletes Uramnak." Aláírás: „Váradon Szent György havának negyedik napján; 
1654. esztendőben. Kegyelmednek tiszta szivei igyekezik szolgálni SZENCZI 
KERTESZ ABRAHAM Váradi Typographus." 

C. AÖ,-: „Coloss. 3. v. 16. 17. 
A' CHR1STUSNAK BESZEDE LAKOZZÉK TI BENNETEK BőSEGGEL, 

MINDEN B6LTSESEGGEL, TAN1TVAN ES INTVÉN EGYMÁST TI MAGA-
TOK KóZőTT, PSALMUSOKKAL, D1TSERETEKKEL ES LELKI 
ENEKEKKEL, NAGY KEDVEL ENEKELVEN A TI SZIVETEKBEN AZ 
URNÁK. 

A6v: „TELLYESSEDGYETEK BE SZENT LELEKKEL, SZOLVAN TI 
* MAGATOK KóZT ENEKLESEK ES ISTENI D1TSERETEK ALTAL, ES 

LELKI ENEKEK ALTAL, ENEKELVEN ES D1TSERETET MONDVÁN AZ 
URNÁK SZIVETEKBŐL. Eph. 5. v. 18. 19." 

D. Először a himnuszok, majd a gyülekezeti énekek, amelynek végén a halotti 
énekek helyezkednek el. 

E. Q7r-i2v: „MUTATÓ TABLA." 
Szerkezet:2 3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 
Énekversek száma2 3 cr. 267 gyülekezeti (ebből 15 a halotti) ének. 
Kapcsolódás·. Szerkezetében és terjedelmében is hűen követi a korábbi váradi 

énekeskönyveket ( R M N y 2254, 2406), mint az RMNy kimutatja, az 165l-es kiadás 
újraszedett változata. 
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1660 előtt Kolozsvár - RMK 1. 942/B 

<ln exequiis defunctorum canendce. ... Kolozsvár, typ. Heltai, 1660 előtt.> 
Példány nem maradt fenn. 
Erdélyi 109. sz. 

* 

Unitárius temetési énekeskönyv (1. kiad.). 
Az 1660-as unitárius halottas ( R M K I. 956) címlapja (Mostan uyjonnan...) 

alapján feltételezett kiadás. A korábbi unitárius graduál-énekeskönyvekben 
(RMNy 983, 1541) nem található temetési-rész. 

* 

Uzoni Fosztó István híradása e - példányból nem ismert - temetési énekes-
könyvről a következő: 

Cím: „In exequiis defunctorum canendce. Halott temetéskorra való énekek. 
Mostan újonnan, szép, ékes és több halotti énekekkel három karban állatván 
megjobbittatott. Colosvárban Helthus Gáspár mühélyében nyomtattatott Abrugyi 
György által" 

Szerkezet: „Első kar, melyben vágynák a' ház előtt mondando enekek. 
Második kar, melyben vágynák a' vitelközben, halkal-halkal mondandó enekek. 
Harmadik kar, melyben vadnak azok az vállogatott külömb külömbféle szép éne-
kek, melyeket az sir, avagy temetés felett kell mondani. Locus Latiné subditus 
Ecclesiastici 7. vs. 40.: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in 
asternum non peccabis.'"317 

Enekversek száma: 30 magyar és 2 latin ének. 
Az Uzoni Fosztó által megadott adatok az Ujfalvi-féle temetési énekeskönyv 

(RMNy 886/2) unitárius kiadására utalnak. Eszerint az első példányból ismert kia-
dás (RMK I 956) előtt az Ujfalvi-szerkesztményt használták az unitáriusok. Egye-
lőre nem tudjuk sem bizonyítani, sem cáfolni Uzoni Fosztó István adatainak a he-
lyességét. Uzoni Fosztó nem pontosan idézheti forrását: az Ujfalvinál használt 
' rész' szó helyett - a 17. század második felében kimutatható 'csoport ' jelentés-
ben318 - a 'kar ' szó szerepel. 

3l7KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ István, I, 2002, 696. 
318 SZT, VI, 161. 

213 



1660 Kolozsvár - RMK 1. 956 

In exequijs defuncto-/rum canendce. / Halott Te=/METÉSKORR.4 / való Éne-
kek. / Mostan uyjonnan ßqp he-/lyes, és tob. Halotti Enekek-/kel az Abece rendi 
sze-/rént, meg jóbbitatot. / [dísz] / COLOSVARBAN, / Nyomtattatot Helthus 
Gáspár Mü-/helyeben 1660. esztend. 

12° - [2] 102 [4] pp. - kotta nincs. 
1 példány (Kolozsvár, olim: Székelykeresztúr, 1. RMK 1. 956 kimutatását). 
Erdélyi 110. sz. 

* 

Unitárius temetési énekeskönyv (2. kiad.), a korábbi kiadás(ok)ból nem ma-
radt fenn példány. 

Kiadó és szerkesztő'. Az unitárius egyház megrendelésére készülhetett a gyűj-
temény. Szerkesztője valószínűleg lelkész lehetett (az unitárius magyar lelkész 
ekkor Járai János volt, de a deákos végzettségű nyomdász, Abrugyi György szere-
pe sem zárható ki). Az igen kopott betűkkel nyomtatott, kis terjedelmű halottasnak 
a kiadása valószínűleg ekkor már nem ütközött akadályba. 

Felépítés'. 
A. Címlap. 
Β. A ιv: „Eccles: 7. v. 40. In omnibus operibus tuis me memorare novissima 

tua, & in aeternum non peccabis. 
C. Enekek. 
D. E5r-E6r: „MVTATO TÁBLA." 
E. E4vkolophon: Apud lohannem Ravium impressit Georgius Abrugi, 1660. 
Szerkezet: Mint a címlap is jelzi, a temetési énekek ábécérendben követik 

egymást. Az ábécérend szerinti szerkesztői elv a korábbi unitárius gyülekezeti 
énekeskönyvből eredeztethető. 

Énekversek száma: 35 magyar nyelvű énekéből 25 a 16. századi. Három latin 
éneke: Cur mundus miiitat, lam moesta, Media vitce. 

Kapcsolódás: Az énekeskönyv szerkezetén kívül a három Thordai-zsoltár utal 
az unitárius jellegre. Ugyanakkor a többi 30 magyar és 3 latin ének a közös protes-
táns örökségből származik. Külön unitárius halotti ének-szerzés valószínűleg nem 
indult meg a 17. században.1 '9 

319 RMKT 17. század, 4, 536. 
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1662 Kassa - RMK 1. 990-991 

[3] Az/ SZENT DA VID PROFE-Ztánac ékes rythmusi / SOLTARIVAL, / [ - 2] 
Es / A' Soltárokbol szeresztetett, / DITSIRE/TEKKEL; / S' egyéb Istenes / 
EN EKEKKEL [- 1 ] és HYMNU-/sokkal tellyes / Könyv. / [ - 4] Ezek után vadnak 
egynéhány áhi-/tatos IMÁDSÁGOK. / Mellyeket mostan újabban / ki botsátott; / 
CASSAN, / SEVERINUS MARCUS. / 1662. esztendőben. 

12° - [2] 81 [1 ]; 479 [15] pp. - kotta nincs - orn. 
3 példány (OSZK, Debrecen, Eger). Az OSZK-beli és a debreceni példányhoz 

Siderius 1662-es kátéját (RMK 1. 992) kötötték. A debreceni példányban a Zsol-
tárkönyv a kolligátum első darabja. 

Sztripszky 2033/240; Révész, 1662; Erdélyi 36. sz.; Caplovic 579. 

* 

Protestáns gyülekezeti énekeskönyv (9. kiad., kassai 1. kiad./váradi B-típus). 
Kiadó\ A városi nyomdát működtető Severini valószínűleg megrendelésre 

adta ki a kötetet. De az is elképzelhető, hogy az üzleti haszon reményében, saját 
kockázatára másolta le a váradi kiadást. 

Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti ék. a végén a halotti énekekkel (a te-
metési énekrész — Újfalvi-féle — a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön 
címlap és előszó nélkül), [3] Zsoltárkönyv és [4] imakönyv. 

Felépítés:11 

A. Címlap. 
B. a]V: „Coloss. 3. v. 16. A ' Christusnac beszéde lakozzéc ti bennetec 

bőséggel, minden bóltsességgel tanítván és intvén egymást ti magatoc kőzótt, 
Psalmusokkal, Ditsireteckel és lelki Enekeckel, nagy kedvel énekelvén a' ti 
Szivetekben az Urnac." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti ék. 
E. V|2v, Χ ι -6, Y|! „MUTATÓ TABLA", a himnuszok, gyülekezeti és halotti 

énekek közös tartalomjegyzéke. 
Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 
Enekversek száma: cr. 266 ének (ebből 15 a halotti). 
Kapcsolódás: A cím „újobban" szava nem egy, ma már elveszett kassai kia-

dásra vonatkozhat, hanem a váradi énekeskönyvek címének átvételét jelenti, anél-
kül azonban, hogy a halotti énekekről (amelyeket pedig a kötet tartalmaz) megem-
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lékeznék. Elképzelhető, hogy egyszerű sajtóhiba történt. A kassai kiadvány szer-
kezete, énekkészlete csaknem teljesen megegyezik az 1648-as váradi ( R M N y 
2254) gyűjteményével. Eltérés, hogy kimaradt, valószínűleg véletlenül, Milotai 
Nyilas István éneke (Gyakorta való, buzgó könyörgést). 

1667-1668 Kassa - RMK 1. 1613/C 

[Énekeskönyv ... Kassa, Johann David Türsch, 1667-1668. 3 - 0] 
12° - [?] 318 [+?] pp. 
1 töredék (Kolozsvár). 

* 

Protestáns énekeskönyv (10. kiad., kassai 2. kiad./váradi B-típus). Csak az Ο 
ív maradt fenn: 12 húsvéti, mennybemeneteli és pünkösdi ének. 

1673 Kassa - RMK 1. 1145/A321 

[5] A ' / SZENT DAVID PROFE=/tának ékes Rhythmusu / SOLTARIVAL; / 
[ - 2] Es / A ' Sóltárokbol szereztetett / DICSIRETEKKEL; / S' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL. [- 1 ] és / HYMNUSOKKAL / te Ilyes Könyv. / [- 4] Ezek után vad-
nak edgynéhány / szép Imádságok. / - [3] Mellyet most az HALOTT E-
/NEKEKKEL meg bövétvén / ki-botsatott / CASSAN, / ERICUS ERICH. / 
M.DC.LXX11I: eszten: 

1 2 ° - [ 2 ] 88; 521 [12] pp. - orn. 
1 csonka példány (Debrecen). A debreceni példányban egy címlaptalan, cson-

ka Zsoltárkönyv (Kolozsvár 1670-1680) nyitja a kötetet. Nem tudni, hogy eredeti-
leg a kötet mely részében szerepelt a Zsoltárkönyv. 

Sztripszky 2075/282; Erdélyi 37. sz.; Caplovic 680. 

# 

Protestáns énekeskönyv (11. kiad., kassai 3. kiad./váradi B-típus). 

320 V. Ecsedy Judit betűkészlet-elemzése szerint. 
321 Az OSZK-ban tanulmányozható mikrofilmen csak a himnusz-rész, és a gyülekezeti éne-

keskönyv-részből egy zsoltár található. Az RPHA adatfelvétele ennek nyomán készült, ezért a 
számítógépes adatbázisba utólag be kell vezetni a többi éneket is. 
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Kiadó: A városi nyomdát működtető Eric Ericson vagy megrendelésre, vagy 
saját kiadásában nyomtatta ki a gyűjteményt. 

Részei:[ 1] himnuszok, [2-3] gyülekezeti ék. a halotti énekekkel (a temetési 
énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), [4] imakönyv és valószínűleg a [5] Zsoltárkönyv. 

Felépítés} 3 

A. Címlap. 
B. A|V: ,,A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden 

bóltsességgel tanítván és intvén egymást ti magatok kőzött, Psalmusokkal, 
Ditsiretekkel és lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti Szivetekben az 
Vrnak." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti ék. 
Ε. Ζ6v-I2p „MUTATÓ TABLA" (a himnuszok, gyülekezeti és halotti énekek 

közös tartalomjegyzéke). 
Szerkezet·?"' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 
Enekversek száma: cr. 266 ének (ebből 15 a halotti). 
Kapcsolódás·. A kassai kiadás ( R M K 1. 990-991) új szedésű változata. 

1673 Lőcse - RMK I. 1155/B 

[5] Az/SZ. DA V1D PROFE-/tának ékes rytmusu / SOLTARIVAL\ / [ - 2] Es / 
A' SÜLTAROKBÓL / szereztetett / DITSIRETEKKEL; / S' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL / [- 1] és / HYMNUSOKKAL / tellyes Könyv. / Kit mostan 
egynehány szép új / ENEKEKKEL, meg-job-/bitott, [ - 3] s' az / HALÓT 
ENEKEKKEL / meg bővített; / [ - 4] Az utollyán osztán szép áhítatos / 
IMADSAGOKAT-IS / hozzája adott, és ki-/botsátott\ l LóTSEN, / BREWER 
SAMUEL, 1673. 

12° - 673 pp. - kotta nincs - orn. 
32") 

1 példány (Túrócszentmárton), " a Zsoltárkönyv 1675-ös és a Siderius-káté 
1672-es lőcsei kiadásával egybekötve. 

Caploviő 1340. 

322 A példányt az OSZK-ban mikrofilmen tanulmányozhattam, s a filmen nem szerepel a 
címben jelzett Zsoltárkönyv. Az RPHA hibajavító könyv-változatából hiányzik ez a kiadás. 
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Protestáns énekeskönyv (12. kiad., lőcsei 2. kiad./B-típus). 
Kiadó: Samuel Brewer. Nem tudjuk, hogy a protestáns énekeskönyveknek ezt 

a bővített kiadását ki rendezte sajtó alá. 
Részév. [ÍJ himnuszok, [2-3] gyülekezeti ék. a halotti énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle — a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), [4] imakönyv és a [5] Zsoltárkönyv. 

Felépítés:' 3 

A. Címlap. 
B. Címlap verzón: „Coloss. 3. v. 16. A ' Christusnak beszéde lakozzék ti ben-

netek bőséggel, minden bóltseséggel tanítván és intvén edgymást ti magatok 
kőzött, Psalmusokkal, Ditsiretekkel és lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' 
ti Sziveitekben az Urnák." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti ék. 
E. Cc, l r -Dd 6 r : „ M U T A T Ó TABLA" (a himnuszok, gyülekezeti és halotti 

énekek közös tartalomjegyzéke). 
Szerkezet:2~3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. reggeli és esti dicséretek, asztali áldások - 5. különfélék - 6. Litania 
maior és Kyrie puerorum - 7. halotti énekek. 

Énekversek száma?'7' cr. 286 gyülekezeti ének, ebből 241 a 16. századi, ill. 19 
a halotti ének. Az új énekek mind a megfelelő helyre kerültek. 

Kapcsolódás'. Az énekeskönyv a közös, protestáns jegyeken kívül 2 típus: a 
váradi és a lőcsei jellegzetességeit mutatja: 

- váradi jellegzetességek: a szerkezet azonossága; a 16. századi énekek azo-
nossága; majdnem mindegyik 17. századi éneket, amelyet a váradi a megfelelő 
helyekre betoldott, ez a lőcsei kiadás is ugyanazokon a helyeken közli; a gyüleke-
zeti énekeskönyv végén van a Litania maior és a Kyrie puerorum\ a himnusz-rész 
is azonos a váradival. nincsenek benne az 1654-es lőcseiből ismert egyéb szertar-
tási énekek; nincs külön címlappal és beosztással ellátott temetési rész; nincsenek 
előszavak; formátumuk is (12°) megegyezik. 

- lőcsei jellegzetességek: nagyobb számú az új, 17. századi ének-pótlás: 45 új 
ének; ezek egy része evangélikus eredetű, és kizárólag a lőcsei kiadás B-típusú 
gyűjteményeiben öröklődött tovább; módosított szerkezet. 

Az l/A. sz. függelék táblázata azt a közismert tételt bizonyítja, hogy a lőcsei 
gyűjtemények - összehasonlítva a váradi, kolozsvári, debreceni, kassai és bártfai 
kiadványokkal - a leggazdagabb énekanyagot adták a 17. században. A lőcsei ki-
adványok 1673-1696 között mintegy 47 énekkel gyarapították az énekek számát, 
és gondosan beillesztették mindegyiket az énekeskönyv megfelelő helyére. 

218 



Ugyanakkor, a három protestáns felekezet gyakorlatát követve, elsősorban az ün-
nepi énekek számát növelték: a pótlások csaknem fele az egyházi év ünnepeivel 
kapcsolatos ének. Két-két kiadás csak újraszedett változata az előzőnek. Valószí-
nű, hogy ebben a folytonos gyarapodásban üzleti szempontok is szerepet játszot-
tak: miközben a reformátusok minden számukra fontos éneket megtaláltak a lőcsei 
énekeskönyvekben, addig a többnyire evangélikus eredetű énekek fölvétele az 
evangélikusok számára lehetett vonzó. Ha ismételten a befogadói szempontot 
emeljük ki, akkor ezek a lőcsei kiadású gyűjtemények mindenképpen olyan gyü-
lekezetek számára készültek, amelyek fejlettebb zenei életet éltek. Ekkora meny-
nyiségü ének lehetőséget adott arra, hogy az egyes istentiszteleteken egész évben 
változatos éneklés folyjék. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy ezek az evangéli-
kus körben keletkezett 17. századi énekek azért kerülhettek bele a gyűjtemények-
be, mert több gyülekezet már énekelte őket, sőt lassanként felváltották a régi. 16. 
századi énekeket. Ez esetben a lőcsei kiadó mind a régihez, mind az újhoz ragasz-
kodók igényeit ki akarta elégíteni, s tág befogadói kör szerepelt a vasárlóik kö-
zött. 

1675-1676 Lőcse - RMK 1. 1183 

[2] KERESZTYEN! /ISTENI DI-/TSIRETEK, / Mellyek az Magyar Nemzetben 
/ reformáltatott Ecclesiákban szok-/tanak mondattatni. / Ezek mellé adattak szép 
Rendel / [ - 4] ELŐSZÖR, / AZ SZENT DA VIDNAK FRANCIAI / Nótáknak és Ver-
seknek módgyokra / rendeltetet / SO LT ARI. / [- 1 ] MÁSODSZOR, / AZ EGESZ 
EZT EN DÓRÉ / tartozandó / HYMNUSOK. / [ - 3] HARMADSZOR, / Az Halott 
temetéskorra való / ENEKEK. / Mostan újobban, de leg-kiváltképpen az 
Hymnusokat na-/gyobb bőtúvel és bővebben, az Közönséges és Halott Eneke-/ket-
is, az mennyire lehetett meg-jobbitván, (mellyel mint edgy / kis GRADUVALEVAL 
elhetz,) ki-/botsáttattak. / LÓTSEN / BREWER SAMUEL által 1675. 
ESZTENDŐBEN. 

4° - [8] 94, [2]; 501 [10] pp. - kotta a himnusz-résznél - orn. 
7 példány (MTAKK, OSZK, Ráday K.: 3 példány, Eperjes, Sárospatak). 
A sárospataki példányhoz az 1682-es lőcsei kiadású Szenei Molnár Zsoltár-

könyvei. (RMK I. 1288) kötötték. Emiatt a címlap nélküli sárospataki példány 
gyülekezeti énekeskönyv-részét Szabó Károly 1682-re datálta, s RMK 1. 1287-es 
szám alatt felvette. Ez a címlap nélküli sárospataki példány azonban valószínűleg 
azonos az 1675-ös, fenti címlapú lőcsei énekeskönyvvel. Az OSZK-példány és a 
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Ráday Könyvtár egyik példánya" ' is az 1682-es Zsoltároskönyvet tartalmazza, 
ezért elképzelhető, hogy a fenti énekeskönyvet az 1682-es Zsoltárkönyvve 1 együtt 
is forgalomba hozták. A Ráday Könyvtárban még két példány található. Az egyik-
ből, amely 1753-ban a szegedi Kecskés András iskolamester tulajdonában volt, 
hiányzik a Zsoltárkönyv-rész. A másik példányhoz pedig egy évszám nélküli 
Zsoltárkönyv-kiadás járul. 

Révész, 1675; Erdélyi 39. sz.; Caplovic 1359. 

* 

Protestáns kis-graduál, gyülekezeti (13. kiad., lőcsei 3. kiad./A-típus) és teme-
tési (Újfalvi-féle temetési 9. kiad., 2. átdolg. kiad.) énekeskönyv. 

Kiadó: A Brewer-cég megrendelésre adhatta ki az 1654-es kiadást követő A-
típusú énekeskönyvet. 

Részei: [1] kis-graduál, [2] gyülekezeti és [3] temetési ék. és a [4] Zsoltár-
könyv. 

Felépítés:' 
A. Címlap. Az 1635-ös lőcsei gyűjteményből ( R M N y 1628-ból) átvett címnek 

megfelelő szerkezeti egységek itt a váradi-típusból ismert sorrendben találhatóak, 
vagyis nem a címlapon szereplő módon. 

B. )(2r^v: ..ELÓL-JARO BESZED. Mellyben meg-jelentetik AZ ISTENI 
D1TSIRETEKNEK ES ENEKEKNEK AZ ANYA-szentedgyházban hasznos és 
szükséges vólta." Gönci György előszava, aláírás nélkül. 

C. )(4r-v: A Lorenz Brewer-féle intés.324 

D. Himnuszok, responzóriumok, Benedicamusok és verzikulusok, a végén 
mutató tábla. 

E. Énekek. 
Felépítés:3 

A. Címlap: Jn Exequiis / DEFUNCTÜRUM / HALOTT / TEMETES-
/KORRA VALO ENE-/KEK. / Mellyek mostan helyesben és bó-/vebben. hogy sem 
mint az előtt, / ki-botsattatak; / Hebr. 9. v. 27. / El-végezett dolog, hogy az embe-
rek egyszer meg-hal-/lyanak, az után ítélet lészen. / [dísz] / LŐTSEN, / BREWER 
SAMUEL által. ANNO 1676. 

B. p. 419: „Ecclesiast. 7. v. 40. 

3:3 1718-ban a váchartyáni református gyülekezet használta. 
324 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
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In omnibus operibus tuis memorare novissima tua. & in aeternum non 
peccabis. 

Ibidem, Cap. 30. 
Melior est mors, quam vita amara, & requies aeterna, quam languor per-

severans. 
Augustinus, de Disciplina Christiana. 
Latet unus dies, ut observentur omnes dies. 
Sero parantur remedia, cum mortis imminet periculum."325 

C. Enekek. 
D. p. 501 [recte 502]: „INTÉS. Mivel hogy ez Halott Enekek ez előtt való 

Énekes Könyvel edgyűtt járnak: Ennek-okáért az mellyek abból ide az Halott 
Énekekhez tartoztanak vólna, itt azokat, rövidségnek okáért el-hadtuk. Ugy-mint: 
Ur Isten irgalmazz, &c. SOLI DEO GLORIA." 

Ε. Ffff4r-Gggg4V: „Az Isteni Ditsireteknek MUTATO-TABLAJA AZ HA-
LOTT ÉNEKEKKEL edgyűtt." 

Szerkezet.' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-
énekek - 4. különfélék - 5. toldalék. 

Szerkezeti 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 
- 3. sír felettiek. 

' Ί 

Enekversek száma:' cr. 302 gyülekezeti ének. 
Énekversek számai A temetési énekek száma cr. 48. 
Kapcsolódás: A gyűjtemény mindenben (részek, felépítés, szerkezet, énekek 

száma) követi az 1654-es lőcsei kiadást ( R M N y 2532), annak új szedésü változata. 

1680-1681 Kolozsvár - RMK 1. 1244 

[4] AZ/Sz. DA VID PRÜPHE-/TANAΚ ékes Rythmusu / SOLTARIVAL, / [ - 2] 
ES / A · SOLTÁROKBÓL / szereztetett / DICSIRETEKKEL, / S' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL, / [- 11 és HYMNUSOKKAL / tellyes Könyv. / [ - 5] Ezek után van-
nak egy néhány / áitatos Imádságok. / [— 3] Melly most ujj óbban, egy néhány 
Halott Énekekkel, és egyéb Istenes /Énekekkel és Imádságokkal / meg-bővittetett. 
/ [d ísz] / KOLOSVARATT, / VERESEGYHÁZI Szentyel / MIHÁLY, 1680. 

1 2 ° - [2] 82; 382 [12] pp. - kotta nincs - orn. 
6 példány (MTAKK, Alsósebes, Debrecen 2 csonka példány, Győr/Schulek-

gyüjtemény, Kolozsvár). 

325 L. RMNy 886/2. de Újfalvi Imre halottas előszava nélkül. 
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A győri és a kolozsvári példány Siderius János 1681 -es kátéjával ( R M K 1. 
1265) kolligálva került forgalomba. 

A kolozsvári példány Zsoltárkönyvének szokásos külön címlapján az 168l-es 
dátum szerepel. A fő címlap szerint az 1-5. részt együtt jelentették meg. 1680-as 
Zsoltárkönyv-kiadás valószínűleg nem jelent meg, ezért a gyűjtemény az 1680-
168l-es dátum alatt kerül bele az énekeskönyv-történetbe. 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) egyik 
címlap nélküli kolozsvári énekeskönyvét326 Szabó Károly 1675-ös kiadásként írta 
le (RMK I. 1175/B). " A példányok összevetése alapján, valamint az RMNy-
csoport ún. betanított RMK-ja szerint is, ez az énekeskönyv-példány azonos az 
1680-as kolozsvári énekeskönyvvel (RMK 1. 1244), így külön tételként nem kerül 
be az énekeskönyv-kiadások közé. (Egy részletes betűkészlet-elemzés tisztázhatja 
megnyugtatóan a kérdést.) A debreceni példány tartalmazza Siderius 1675-ös kia-
dású kátéját is. Az MTAKK. példányában csak az 1-3. rész található meg. 

Sztripszky 2081/288; Révész 1675, 1680; Erdélyi 40. sz. 

* 

Protestáns énekeskönyv (14. kiad., kolozsvári 1. kiad./A-típus/váradi B-típus). 
Kiadó\ A kolozsvári református egyház kiadásában jelenhetett meg az éne-

keskönyv. A váradi nyomda kényszerű megszűnése után a kolozsvári nyomda 
kezdte el nyomtatni az énekeskönyveket, és valószínűleg ellátta Erdély és a Parti-
um nagy részét ezzel a vallásgyakorláshoz nélkülözhetetlen könyvvel. 

Szerkesztő·. A címlap szerint a szerkesztő „egynéhány" énekkel bővítette a 
váradi énekeskönyvek anyagát. A bővítésben vagy az akkori kolozsvári lelkész-
nek, Szathmárnémethi Mihálynak (1638-1689), vagy a nyomdásznak. Veresegy-
házi Szentyel Mihálynak lehetett szerepe. Ez utóbbi ugyanis rendelkezett teológiai 
végzettséggel.328 

Részei: [1] himnuszok, [2-3] gyülekezeti ék. halotti énekekkel (a temetési 
énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap 
és előszó nélkül), - [4] Zsoltárkönyv és [5] imakönyv. 

Felépítés'} 3 

A. Címlap. 
B. Címlap verzó: „COLOS. 3. V. 16, 17. 

326 Jelzet: Η 1039 mm. Lugossy József könyvtárából. 
327 SZABÓ Károly. 1882, 88. 
328 HEREPEI János, 1963, 174. 
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A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden bölcsességgel, 
tanítván és intvén egymást ti magatok kózótt, Psalmusokkal, Dicsiretekkel és lelki 
énekekkel nagy kedvel énekelvén a' ti Sziveitekben az Urnák. 

EPHES. 5. V. 18, 19. 
Tellyesedgyetek-bé szent Lélekkel, szólván ti magatok közt éneklések és is-

teni dicsiretek által, és lelki énekek által, énekelvén és dicsiretet mondván az Úr-
nak szivetekből." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti ék. halotti énekekkel. 
E- Qi2r_Rí>v: „MUTATÓ TABLA" (a himnuszok, a gyülekezeti és a halotti 

énekek közös tartalomjegyzéke). 
Szerkezet:' 3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania maior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 
Énekversek száma} 3 cr. 275 gyülekezeti (közötte 15 halotti) ének, ebből 244 

a l ó . századi. 5 ének ebben a gyűjteményben jelent meg először (1. az 1 /A sz. füg-
gelékben). Közülük kettőről bővebb adatokkal rendelkezünk. Miskolci Csulyak 
Gaopár református lelkész fordítása, a Magasztallak én téged, Isten kezdetű ének, 
amelyet rögtön a megírása után, 1610-ben Miskolci Csulyak megtanított és éne-399 
keltetett a saját, szerencsi gyülekezetében. " A vers kéziratát elküldte barátainak, 
később pedig Lorenz Brewernek is. Az evangélikus német szerzőtől származó 
ének fordítása először imádságos könyvekben, illetve kéziratokban jelent meg, és 
csak 1680-ban került bele ebbe a kolozsvári kiadású protestáns énekeskönyvbe. 
Később az evangélikus Zöngedözö mennyei kar (RMK 1. 1589/A) is átvette.1"'0 

Fáy Mihály versének (Magas hegyén...) megjelenései újra arra figyelmeztet-
nek, hogy az énekeskönyvek morfológiai vizsgálata mellett a szövegek kritikai ki-
adása nyomán adható meg pontosan a gyülekezeti énekek vándorútja. A legtöbb 
esetben kiderülhet, hogy az új énekek egy ma már ismeretlen kéziratból is beleke-
rülhettek a nyomtatott énekeskönyvekbe. A szövegek összehasonlító vizsgálata 
során kiderült, hogy a kolozsvári szöveg nem a korábban nyomtatott ( R M N y 1628) 
vagy kéziratos gyűjteményből (S] 58 - Kecskeméti graduál) származik, hanem 
valamilyen ismeretlen kéziratból. Fáy énekének típusa331 a 17. században német 
közvetítéssel honosodott meg a magyar énekköltészetben. Ezekben a versekben 

n9RMDTl 1. 27. 
330 RMKT 17. század, 2, 389-390. 
331 Ilyen típusú vers még pl. a No, földnek minden népei kezdetű. 
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dramatizált módon Jézus és egy elbeszélő mondja el a nagypénteki történetet. Jé-
3 3 9 

zus emberként, a zsoltáros Dávid király panaszolkodó-könyörgő hangján szól. " 
Kapcsolódás: Már Papp Géza felhívta a figyelmet arra, hogy a kolozsvári 

gyűjtemény énekéi az 1648-as váradival ( R M N y 2254) azonos lapon találhatóak, 
ezenkívül az előbbinek a végén csak csekély mértékű bővülés történt. „Ennek ma-
gyarázatát egyelőre abban kereshetjük, hogy a kolozsvári nyomdász a váradi kia-

333 

dás hű utánnyomására törekedett." Annyiban egészíthetjük ki a fenti megállapí-
tást, hogy - mint azt már RMNy 2564-nél írtuk - nemcsak a váradi énekeskönyvet 
használták ebben az időben Kolozsvárott, hanem a váradi nyomdakészletet is, 
ugyanis ez, a krúdában maradt váradi nyomtatványokkal együtt, szintén Kolozs-
várra került. A váradihoz képest a következő új énekek szerepelnek ebben a ko-
lozsvári kiadásban: Fáy: Magas hegyén, ím, az olajfáknak; Jöjj el hozzánk, Szent-
lélek, mennyből; Miskolci Csulyak: Magasztallak én téged, Isten; En híveim, én 
szent népem; Mire bánkódol (RPHA 999); Krisztus, ki vagy..., mennyországra 
[RPHA 802); Szenei Molnár: Engem igazgat az egeknek Ura; Maradj velünk, mi 
Krisztusunk. 

1680 körül Kolozsvár - RMK 1. 1244/B 

[In exequiis defunctorum... Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1680 
körül. J 

8° - [8] 300 [4] pp. - kotta nincs - orn. 
3 csonka példány (Debrecen, Kolozsvár, Székelykeresztúr). A debreceni pél-

dány az RMNy-csoport ún. betanított RMK-]ában, Zoványi nyomán,334 külön té-
telként, RMK 1. 1618/P-jelzettel szerepel, de ezt a tételt valószínűleg onnan törölni 
kell, akárcsak a vers-repertóriumból (RPHA). 

332 A katolikus forrás, Kájoni 1675-ös Cantionale catholicuma (RMK I. 1188: 197-204) a 
nagyheti lamentációba illesztve, más változatban (új fordításban?) közölte a verset. Szövegünk-
kel hasonló gondolatmenetet közöl a Petri András-énekeskönyvben (S1 50: 38r_v) található, Az 
Olajfának nagy magos hegyén kezdetű 13 versszakos ének is. Holl Béla feltételezése szerint a 
szöveg forrása liturgikus latin szöveg: nagycsütörtöki responzórium és verzikulus (RMKT 17. 
század, 7. 600). Szövegünk közvetlen idegen nyelvű mintáját egyelőre nem ismerjük, valószínű-
leg egy, a latint felhasználó német feldolgozás lehet az eredetije. 

m RMDTII. 59. 
334 ZOVÁNYI Jenő, 1938,383. 
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Az MTAKK-nak a kolozsvári példányról készült fotómásolatát (Mf. A 
248/11.) V. Ecsedy Judit - a betűkészlet elemzése alapján - datálta 1680 körüli 
kolozsvári nyomtatványnak. 

* 

Református (protestáns) temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési 10: kiad., 
3. átdolgozott kiad.). 

Kiadó és szerkesztő: Mint a gyülekezeti énekeskönyv esetében (I. RMK 1. 
1244-nél) is, az egyház lehetett a kiadó, a kötet szerkesztője pedig vagy a lelkész 
(Szathmárnémethi Mihály) vagy a nyomdász. 

Felépítés: 
A. A címlap hiányzik. 
B. A2 r^ r : „RőVID ElóL-JARO BESZED." Újfalvi Imre előszava, melynek 

aláírása: „Kőit Debreczenben, Pünkösd havának 12. napján. 1598. Esztend. E. S. 
U." 

C. Énekek. 
D. T l l r_,2v: „MUTATÓ TABLA". 
Szerkezet·. 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3. sír felettiek - 4. egynéhány zsoltárok - 5. új énekek. 
Enekversek száma: cr. 68, ennek fele 16. századi. 
Kapcsolódás: Az 1602-es kiadás ( R M N y 886/2) szerinti hármas felosztás után 

pótlásként Szenei Molnár-zsoltárok, majd nagy mennyiségű új, főleg 17. századi 
temetési ének található benne. A kötet az 1602-es Újfalvi-féle {RMNy 886/2), il-
letve az 1654-es Szenei Kertész-féle ( R M N y 2565) önálló temetési énekeskönyv-
kiadás hagyományát folytatja (I. a 2. sz. függelékben közölt táblázatot). 

1682 Lőcse -RMK I. 1288/A 

In Exequiis / DEFUNC TOR UM Ζ HALÓT / TEMETES-Zkorra való / 
EN EKEK. / Mellyek most egynehány / ide tartozó szép Soltá-Zrokkal és új Enekek-
Zkel meg-jobbit-Ztattak. / [dísz] / LőTSEN, / Brever Samuel altal, / 1682. 

8° - [6] 228 [6] pp. - kotta nincs - orn. 
1 csonka példány (Debrecen). 
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Református (protestáns) temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési 11. kiad., 
4. átdolgozott kiad.). 

Kiadó és szerkesztő: Samuel Brewer saját kiadása lehetett, s az énekpótlásokat 
is valószínűleg ö tetette bele a gyűjteménybe, hiszen ezzel a kötet eladhatóságát 
növelte. 

Felépítés'. 
A. Címlap. A cím - amennyiben valóban a kolozsvári kiadás (RMK1. 1244/B) 

megelőzte ezt a lőcseit - valószínűleg a kolozsváriból származik. A címlap szerint 
a Szenei Molnár-féle zsoltárokkal és egyéb új énekekkel bővített kiadás készült. 

B. A ]v: „Eccles. 7. v. 40. 
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in aeterna non peccabis." 
C. A2r_v: „RÖVID ELÓL-JARO BESZED." Újfalvi Imre előszava, végén: 

„Kőit Debrecenben, Pűnkóst havának 12. napján. 1598. E. S. U." 
D. Énekek (a 188-200. lapok hiányzanak, az utolsó vers a 224. lapon találha-

tó). 
Ε. A vége csonka, a számozatlan leveleken mutató tábla lehetett. 
Szerkezet'. 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3. sír felettiek - 4. egynéhány zsoltárok - 5. új énekek. 
Énekversek száma'. 70 éneket ismerünk, amelyből 34 a 16. századi. 
Kapcsolódás'. Az 1680 körüli kolozsvári halottassal (RMK I. 1244/B) mutat 

rokonságot, de apró eltérések előfordulnak (I. a 2. sz. függelékben közölt tábláza-
tot). 

1690 Kolozsvár - RMK 1. 1384-1385 

[3] AZ / Sz. DAVID PROPHE-/TANAK ékes Rythmusu / SOLTARI-/VAL, / 
[ - 2] Es a' SOLTAROKBÓL /szereztetett/DICSIRETEKKEL, /S' egyéb /Istenes 
ENEKEKKEL, / [ - Í J és HYMNUSÜKKAL / tellyes Könyv. / [ - 4] Ezek után van-
nak egy-né-/hány áhítatos IMÁDSÁGOK, / Melly most ujobban jó rend-/ben 
vétettetett, és az elébbeni fo-/gyatkozásoknak meg-jobbittatásá-/val ki-
bocsáttatott. / [dísz] / KOLOSVARATT, / VERES-EGYHÁZI ISTVÁN / által, 
M. DC. XC. 

12° - [2] 67 [3J; 350 [10] pp. - kotta nincs - orn. 
4 példány (OSZK: 2 csonka példány, Debrecen, Kolozsvár). A debreceni és 

az OSZK 1. példány tartalmazza Siderius 1690-es kátéját is (RMK 1. 1386). 
Révész, Kolozsvár 1690; Erdélyi 41. sz. 

* 
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Protestáns énekeskönyv (15. kiad., kolozsvári 2. kiad./A-típus/váradi B-típus). 
Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti ék. halotti énekekkel (a temetési ének-

rész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén szerepel külön címlap és 
előszó nélkül), [3] Zsoltárkönyv és [4] imakönyv. 

Felépítés:'~3 

A. Címlap. 
B. A l v : „Coloss. 3. v. 16, 17. 
A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden bölcsességgel, 

tanítván és intvén egymást ti magatok kózőtt, Psalmusokkal, Dicsiretekkel és lelki 
énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti sziveitekben az Urnák. 

Ephes. 5. v. 18, 19. 
Tellyesedgyetek-bé Szent Lélekkel, Bolván ti magatok kózt éneklések és is-

teni dicsiretek által, és lelki énekek által, énekelvén és dicsiretet mondván az 
Urnák szivetekből." 

C. Himnuszok, külön tartalomjegyzékkel. 
D. Gyülekezeti ék. halotti énekekkel. 
E. P8r-Pi2v: „MUTATÓ TABLA". 
Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különfélék - 5. Litania niaior és Kyrie puerorum - 6. halotti énekek. 
Énekversek száma: ' cr. 280, amelyből 18 a halotti ének. 
Kapcsolódás: A cím is jelzi, hogy a gyűjtemény az előző kolozsvári kiadás 

(RMK I. 1244) javított és némileg bővített változata. így pl. kezdő énekként, az 
ünnepi énekek elé került a templomba menéskor éneklendő dicséret (El-
bemegyünk, RPHA 329) és, a gyülekezeti énekrész végére fohászként pedig az Adj 
békességet kezdetű antifona; az előző kiadásból kimaradt Pécseli Király-féle kará-
csonyi éneket (Krisztus Urunknak áldott születésén) a szerkesztő felvette a gyűj-
teménybe; a toldalék-részben mindössze két ének szerepel33 ' stb. 

1690 Lőcse - RMK I. 1389-1390 

[5] Az/Sz. DA V1D PROFE-ítának ékes Rhytmusu /SÜLTARIVAL; / [ - 2] Es / 
A' SOLTAROKBÓL / szereztetett / D1TSIRETEKKEL, / s' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL / [- 1] és / HYMNUSÜKKAL / tellyes Könyv. / Kit mostan 
egynehány szép uj / ENEKEKKEL meg-job-/bitott, [ - 3] s' az / HALOTT ÉNE-
KEKKEL / meg-bövitett, / [ - 4] Az utollyan osztán szép áhita-ftos 

3 '5 Fáy Mihály: Magas hegyén; Dicsérd, lelkem. Istenedet (először itt). 
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IMADSAGOKAT-is / hozzája adott, és ki-/botsátott; / LóTSEN, / BREWER 
SAMUEL, 1690. 

1 2 ° - [ 2 ] 640 [18] pp. - kotta nincs - o r n . 
1 csonka példány (Pannonhalma, olim: Rakovszky-könyvtár, Lontó, 1. RMK 

1). 1690-ben Lőcsén a Siderius-kátét is kiadtak ( R M K I 1391). Elképzelhető, hogy 
református vásárlók azámára az énekeskönyvhöz csatolva is forgalomba hozták a 
kátét. 

Sztripszky 2132/339 és 2132a.; Révész, Lőcse 1690; Erdélyi 42. sz.; Caplovic 
1511. 

* 

Protestáns énekeskönyv (16. kiad., lőcsei 4. kiad./B-típus). 
Kiadó'. Samuel Biewer. Az új énekek a kiadó kívánságára kerülhettek bele a 

gyűjteménybe. 
Részei: [1] himnuszok. [2-3] gyülekezeti ék. halotti énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén, külön címlap és elő-
szó nélkül szerepel, [4] imakönyv és [5] Zsoltárkönyv. 

Felépítési 3 

A. Címlap. 
Β. A ι v: „Coloss. 3. v. 16. 
A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden bőltses^ggel 

tanítván és intvén edgymást ti magatok kózőtt, Psalmusokkal, Ditsiretekkel és 
lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti Sziveitekben az Urnák." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti énekek, a végén halotti énekekkel. 
E. Ddior~v: ,.Az időnek s' az dolgoknak alkalmatossági szerint, igy énekelyed 

a' Soltárokat." A temetési énekek után először szerepel gyülekezeti énekeskönyv-
ben a Macsonkai Miklós aláírással készített zsoltármutató, amely a zsoltárokat 
aszerint osztja be, hogy milyen alkalommal lehet őket énekelni. Macsonkai Mik-
lóst 1683-ban mint kántort említik Thököly Imre udvartartásában.336 Talán köze 
volt a lőcsei énekeskönyvek kiadásához. A német énekeskönyvekben Macsonkai 

337 bőven találhatott mintát zsoltármutatójához. ' 

336 ΜΖΓII, 124. 
337 A Johannes Fabricius szerkesztette énekeskönyvben (DKL 162302, (:)(:)4r8v) többféle 

mutató létezik: az egyházi év vasárnapjain és ünnepnapjain éneklendő zsoltároké; házi tábla: a 
különböző hivatalú emberek melyik zsoltárt énekeljék: az élet különböző alkalmaihoz tartozó 
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F. Ddn r -Ee 6 v : „MUTATO-TABLA" (a himnuszok, gyülekezeti és halotti 
énekek közös tartalomjegyzéke). 

Szerkezeti~3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. esti és 
reggeli dicséretek, asztali áldások - 4. káté-énekek - 5. különfélék - 6. Litania 
maior és Kyrie puerorum - 7. halotti énekek. 

Énekversek száma.' 3 cr. 298 ének, ebből 241 a 16. századi, ill. 22 a halotti 
ének. 

Kapcsolódás: A kötet tartalmában és szerkezetében megegyezik az 1673-as 
lőcsei kiadással ( R M K 1. 1155/B). Eltérés, hogy itt további 17. századi énekek is 
bekerültek az énekeskönyvbe (1. az l/A sz. függelékben). 

1691 ? Kolozsvár? — RMK 1. 1408/A . 

[In Exequiis Defunctorum. Halott Temetes-korra való Enekek; Mellyeket most 
helyesben, egynéhány Ide tartozó szép Soltárokkal és Énekekkel egyetemben, 
(meg-is jobbítván) ki-bocsátott, Kolosvaratt, Veres-egyházi István, 1691.] 

24° - [14] 328 [+?] pp. - kotta nincs - orn. 
1 csonka példány (OSZK). Az OSZK példányát kötéstáblából áztatták ki. 

338 

Sztripszky (2134/341), Szabó Károly Magyar Könyvszemle-beli cikkére hivat-
kozva, 169l-es kiadási évvel írta le azt a debreceni halottast,3 '9 amely az Mn-nél 
megszakad, s a 95-1 10. és 143-158. lap között hiányos. Megállapítható azonban, 
hogy a debreceni példány és a fenti tételben leírt OSZK-töredék nem azonos kia-
dásból származik. Már Zoványi Jenő340 felhívta a figyelmet a tévedésre, megál-
lapítva, hogy a debreceni példány címlapján nem 169l-es, hanem 1692-es dátum 
szerepel. Eszerint RMK I. 1408/A alatt csak az OSZK-töredék sorolható fel, de az 
is csak feltételesen: egy tipográfiai vizsgálat döntheti csak el, hogy ez a töredék 
melyik nyomdában és mikor készült. 

Sztripszky 2134/341; Erdélyi 59. sz. 

* 

zsoltárok; „Register vber die Bitte, Gebet, Fürbitte vnd Dancksagungen, auß dem lieben Psalter 
gezogen." L. még Cornelius BECKER evangélikus zsoltárfordításai mellett (DKL 1661 l2. X6r). 

338 SZABÓ Károly, 1882,91. 
339 Jelzete: Η 1035/f. 
340 ZOVÁNYI Jenő, 1938, 383. 
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Református (protestáns) temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési 12. kiad., 
5. átdolgozott kiad.). 

Felépítés: 
A. A címlap hiányzik. 
Β. A csonka előszó Újfalvié, 1598-as keltezéssel. 
C. Enekek. 
D. Tartalomjegyzék. 
Szerkezet: 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3. sír felettiek - 4. egynéhány zsoltárok - 5. új énekek. 
Énekversek száma: Pontosan nem tudjuk meghatározni, cr. 70 lehet. 
Kapcsolódás: A korábbi kolozsvári temetési énekeskönyvet követi ( R M K 1. 

1244/B). A kötet töredék volta miatt nem tudjuk, hogy bővítette-e annak anyagát. 

1691 Lőcse - RMK 1. 1410-1411 

[5] Az/Sz. DA VID PROFE-Ztának ékes Rhytmusu / SOLTARIVAL; / [ - 2] Es Ζ 
A' SOLTAROKBÓL Ζ szereztetett / DITSIRETEKKEL, / Λ·' egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL / [- 1] és / ΗYMNUSOKKKAL Ζ tellyes Könyv. Ζ Kit mostan 
egynehány szép új / ENEKEKKEL meg-job-Zbitott, [-3 ] s ' az Ζ HALOTT ÉNE-
KEKKEL / meg-bövitett; / [ - 4] Az utollyán osztán szép áhita-Ztos 
IMADSAGOKAT-is- Ζ hozzája adott, és ki-Zbotsátott; Ζ LőTSEN, / B R E W E R 
SAMUEL, 1691. 

1 2 ° - [ 2 ] 640 [18] pp. - kotta nincs - orn. 
4 példány (OSZK: 2, EK, Debrecen). Az OSZK első példánya mind az öt 

részt tartalmazza. Az OSZK 18. századi kötésű második példánya Siderius 1690-
es kátéját is magába foglalja, vagyis református tulajdonosa is lehetett a kötetnek. 

Az OSZK második példányának egyik korai tulajdonosa valószínűleg evan-
gélikus volt: ő ugyanis háromszor áthúzta a Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed 
(RPHA 1459) kezdetű úrvacsora-ének egyik versszakát, amely a református úrva-
csoratanra mutat: „Nem eszed itt száddal a Krisztusnak testét. . .". Ez a befogadói 
használat is azt a feltevést erősíti meg, hogy a 17. sz. második felének énekes-
könyveit mindkét felekezet használhatta, és azokat a részeket, amelyek hittanilag 
nem feleltek meg, az éneklésből elhagyták. Ugyanez a példány Siderius 1690-es 
kátéját is magába foglalja (RMK 1. 1391). Egyelőre nem dönthető el, hogy a 18. 
századi kötésű kolligátumot eredetileg a Siderius-kátéval együtt is forgalomba 
hozták-e. A példány történetét tovább színesíti, hogy 1952-ben a pápai ferences 
kolostor könyvtárából került az OSZK-ba. 
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Az EK-beli példány szintén az 1690-es Siderius-kátéval együtt kerülhetett 
forgalomba. A debreceni példány tartalmazza a Zsolt ár könyvei. 

Révész, 1691; Erdélyi 43. sz. 

* 

Protestáns énekeskönyv (17. kiad., lőcsei 5. kiad./B-típus). 
Kiadó\ Sámuel Brewer. 
Részel·. [ÍJ himnuszok, [2-3J gyülekezeti ék. halotti énekekkel (a temetési 

énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén, külön címlap és elő-
szó nélkül szerepel, [4] imakönyv és [5] Zsoltárkönyv. 

Felépítés'} 3 

A. Címlap. 
B. A|V: „Coloss. 3. v. 16. 
A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bóseggel, minden bőltseseggel 

tanítván és intvén edgymást ti magatok kőzött, Psalmusokkal, Ditsiretekkel és 
lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti Sziveitekben az Urnák." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti énekek, a végén halotti énekekkel. 
E. Ddior-v" ,-Az időnek s' az dolgoknak alkalmatossági szerint, igy énekelyed 

a' Soltárokat." Macsonkai Miklós zsoltár-mutatója. 
F. Dd| | r-Ee 6 v : „MUTATO-TABLA" (a himnuszok, gyülekezeti és halotti 

énekek közös tartalomjegyzéke). 
Szerkezet}~3 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. esti és 

reggeli dicséretek, asztali áldások - 4. káté-énekek - 5. különfélék - 6. Litania 
maior és Kyrie puerorum - 7. halotti énekek. 

Énekversek száma:' 3 cr. 298 ének, ebből 241 a 16. századi, III. 22 a halotti 
ének. 

Kapcsolódás: Az 1690-es lőcsei énekeskönyv ( R M K 1. 1389) felépítését, 
szerkezetét, énekszámát követi, annak lapszámra is megegyező, új szedésü kiadá-
sa. 

1692 Kolozsvár - RMK I. 1425/A 

In Exequiis / DEFUNCTORUM. / HALOTT / Τ EME TES-/KORRA VALÓ / 
ENEKEK; / Mellyeket most hel-/lyesben, egynéhány ide / tartozó szép Sóltárokkal 
/ és Énekekkel egyetem-fben, (meg-is jobbítván) / ki-bocsátott, / [dísz] / 
KOLOS VARATT, / Veres-egyházi István, / 1692. 
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24° - [6] 302 [4] pp. - kotta nincs - orn. 
2 csonka példány (OSZK, Debrecen). 
Révész, 1692. 

* 

Református (protestáns) temetési énekeskönyv (Újfalvi-féle temetési 13. kiad., 
6. átdolgozott kiad.). 

Kiadó: A kolozsvári református egyház. 
Felépítés-. 
A. Címlap: a korábbi kiadások címét ismétli meg. 
B. Aiv: „In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in seternum non 

peccabis." 
C. A2r-4r· „Rövid elól-jaro beszed". Újfalvi Imre előszava, de a végén nem 

szerepel nevének monogramja, csak a dátum: „Kőit Debreczenben, Pűnkőst hav. 
12. napj. 1598. Esztend." 

D. Enekek. 
Ε. A kötet vége csonka, ezért a mutató tábla hiányzik. 
Szerkezet'. 1. halott felvétele előtti énekek - 2. halott kivitelekor mondandóak 

- 3. sír felettiek - 4. egynéhány zsoltárok - 5. új énekek. 
Enekversek száma: cr. 72 ének. 
Kapcsolódás'. Az előző kolozsvári kiadást követő, de az énekek sorrendjét 

kissé módosító változat (1. a 2. sz. függelékben). 

1692-1696 - RMK 1. 1589/A 

a. ω. / Zőngedőző / MENNYEI KAR. / Λζ az: / Németből Magyarrá / 
forditatott szép Isteni Ditsi-/reteket és háláado Énekeket, / más magyarul szerezte-
tett / kegyes énekekkel ed-/gyűtt magában foglaló / KÓNYVETSKE. / [dísz] / 
Nyomtata[tott] / LŐTS[EN] / 1692-1696. [Brewer-nyomda.] 

12° - [2] 191 [9] pp. - kotta nincs - orn. 
1 csonka példány (OSZK, a címlapja csonka, és az Α π levél hiányzik). 
Erdélyi 143. sz. 

* 
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Evangélikus énekeskönyv (1. kiad.). 
Kiadó: A címlapon nem szerepel a Brewer-cég neve. így egyértelműen nem 

lehet a kiadót megállapítani. A kiadást valószínűleg támogatta Telekesi Török Ist-
ván, aki a dunántúli értelmiségi kör több művének kiadását is segítette. Payr Sán-
dor az egyik vers341 akrosztichonjából kiolvasható személyt, Bodrogi [?] László-
nét szintén támogatónak gondolja: „Győri lehetett az a Botroci (Bodrogi) Lászlóné 
matróna is, talán a lelkészek pártfogója, akinek nevét egy hosszabb halotti ének-
ben a versfők őrizték meg. Ennek az özvegy matrónának elhalt férje iránt való 
szeretete s utána való vágyódása oly részletesen és költői szépséggel van festve, 
hogy egy kisebb terjedelmű énekeskönyvbe csakis helyi érdekből, a családra való 
tekintettel lehetett felvenni. Már inkább búcsúztató ez, melyet csak az ismerősök, 
a győriek értettek meg. Akit a könyv szerkesztői ennyire megtiszteltek, az egyike 
lehetett a könyv kiadására adakozó matrónáknak."342 A kiadás költségeinek egy 
részét azonban valószínűleg Biewer fedezte, hiszen a kötet végére az énekes-
könyvhöz egyáltalán nem illő versezetet illesztett be.343 A hosszú ének egy 1692-
ben Sziléziában történt csuda esetet mesél el. A kiadó a kötet eladhatóságát akarta 
e betoldással elősegíteni. Az 1692-es dátum egyben a kötet nyomtatásának a post 
quemje. Egy másik, a címlap szerint „Lőcse 1696"-os kötet, hamis impresszu-
mú,344 valójában 18. századi kiadású, és a fenti ZMK új szedésü másolata. Az 
1692-1696 közötti keltezés ezért egyelőre elfogadható. V. Ecsedy Judit a betű-
készletnek erre az időre datálását elfogadhatónak tartja (szíves szóbeli közlés). 

Szerkesztő'. A szakirodalmi közmegegyezés szerint a szerkesztők többen lehet-
tek, köztük id. Ács Mihály nemescsói, Lövei Balázs győri és Tatai István téti lel-
kész. 

341 Látván e világnak, címe: Megholt matróna fölött való. Az özvegyi panasz eredetileg 
Bodrogi [?] Lászlóné nevében íródott, de a kiadás idején már meghalhatott ő is, mint a cím 
mutatja. 

342 PAYR Sándor félbemaradt, gépírásos tanulmánya A „Zengedező Mennyei Kar". 4. Le-
lőhelye: EOK. 

343 Jer, férfiak és asszonyok', címe: Igaz meg-irtatása [!] egy Csuda-termetnek, mellyel eb-
ben az 1692. esztendőben, Boldog-Aszszony havának harmadik napján Bol Schveiszteritz nevi5 
faluban Schweinitztól fél mőrfőldnyire edgy juh ellet; ez mit jelentsen, csak Istén tudgya a ' mint 
bővebben meg érthetnyi ez Énekből, melynek notaja: Kompt her zu mir spricht Gottes etc. 
Avagy: Szolit minket Christus Urunk, etc. 

344 V. ECSEDY Judit, 1996, 29. sz. 
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Felépítés'. 
A. Címlap: utal a kötet újdonságára, a német énekfordításokra, valamint 

„könyvecskének" nevezi a gyűjteményt, ami ez esetben nemcsak a terjedelmet je-
löli, hanem, mint bizonyítható, a kötet „kiegészítő" jellegét is. 

Β. A címlap verzóján latinul és magyarul: „Qui cantat, bis orat. Az az. A' ki 
buzgoságossan énekel, kétszer imádkozik."345 

C. Énekek. 
D. A kötet végén az eredeti német források és magyar nyelvű énekek tarta-

lomjegyzéke található. 
Szerkezet'. 1. reggeli énekek - 2. étel és úrvacsora utániak - 3. estiek (amit egy 

imádság zár le) - 4. ünnepiek (Advent, Karácsony, Szent István napja. Böjt, Szent 
Gergely napja, Húsvét, Aldozócsütörtök, Pünkösd) - 5. különféle (közte Szent 
Márton és Szent Katalin napjára) - 6. halotti énekek. 

Énekversek száma'. 99[+2] ének, s ebből mindössze 18 a 16. századi (1. az 1/B 
sz. függeléket). 

Kapcsolódás'. A kötetnek nem ismerjük magyar előzményét, és a 17. század-
ból sem maradt fenn több kiadás. Bár más Zöngedözö mennyei kar (a továbbiak-
ban: ZMK) is megjelent „Lőcse 1696"-os impresszummal, ezekről kiderült, hogy 
hamis kiadási hellyel és dátummal látták el őket, s valójában 18. századiak.146 

Csak ez a fenti, egyetlen példány minősíthető 17. századinak. Pukánszky Béla,347 

és az ő nyomán Friedrich Károly, '48 Papp Géza"'49 az 1686-ös lőcsei német éne-
keskönyvet ( R M K 11. 1583) jelölte meg forrásként. Másik lehetséges forrásként 
Schulek Tibor350 egy 1694-es lőcsei német nyelvű énekeskönyvet (RMK II. 
1778/B) adott meg - a ZMK német énekeiből 36 szerepel ebben (egyetlen példá-
nya a Győri Evangélikus Gyülekezeti Könyvtárban található3" ). Egyelőre a pon-
tos minta meghatározása lehetetlen. Az 1686-os lőcsei német énekeskönyv csak 
Nagyszebenben tanulmányozható, és az 1694-es sem tekinthető egyértelműen 
közvetlen forrásnak. 

345 Latin mondás. 1. a 3. sz. függelékben (a Szathmárnémethi Mihály-féle szöveg jegyzetei 
között). 

346 SZELESTEI N. László (1983) hívta fel először a figyelmet a hamis impresszumú evan-
gélikus énekeskönyvekre; 1. legutóbb V. ECSEDY Judit, 1996. 101-102. 

347 1926, 271. 
348 1944, 91. 
WRMDT\\. 172. 
350 SCHULEK Tibor, 1966, 177. 
551 Valószínűleg már a 17. században is a győri gyülekezet, vagy annak egyik lelkésze 

(tanítója) birtokolta a példányt. 
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A szakirodalomban általánosan elterjedt az énekeskönyv pietista minősítése. 
Payr Sándor35" a ZMK-1 a magyar pietisták új énekeskönyveként tárgyalja.3 '3 

Szent-lványi Béla szerint Ács Mihály működése pietista: „Nem teológiai munká-
kat, hanem kizárólag érzelmi jellegű intelmeket, imádságos könyveket és énekeket 
írt."354 Ő is, akárcsak a fent említett szerzők, az 1686-os lőcsei német énekes-
könyvet (RMK II. 1583) sorolja fel a ZMK forrásaként. Ács Mihályt a pietizmus 
hívének tartja, aki „a német énekkincsből is a pietista énekekhez nyúlt a legszíve-
sebben." A pietizmust mint kegyességi jelenséget értelmezi, s az énekek fő jelleg-
zetességei közé sorolja a lelki újjászületés iránti igényt, a lélek és Jézus közötti 
szerelmi misztikát, valamint a világtól való menekülést a lélek bensőségeibe.35 ' 
Csomasz Tóth Kálmán „nem hivatalos egyházi énekeskönyvül használt kiad-
vány"-nak nevezi a ZMK-1.°6 Az akadémiai irodalomtörténet „pietista szellemű" 

357 

gyűjteménynek minősíti. A pietizmus-kutatás fellendülésével a pietizmus-
fogalmak pontosabbá váltak. Csepregi Zoltán a pietizmus szűkebb definícióját 
használja (vallási reformmozgalom, mely mögött a vallási élet megjavítására tö-
rekvő közösség áll). Lövei Balázs pietista beállítódását művei alapján nem tartja 
igazolhatónak, s joggal állapítja meg: „nem valószínű, hogy az 1677-től 
[tübingeni] Stift-lakó Lövey Balázs ... pietista eszméket vitt innen haza (és az 
teljesen kizárható, hogy egy évtizeddel korábban az idősebb Ács Mihály ugyanin-
nen kész pietistaként tért volna haza)." A későbbi evangélikus énekeskönyvekre 
vonatkozóan hangsúlyozza, hogy ezek „elsősorban nem a pietizmus terjesztésére, 

358 

hanem a betűínség enyhítésére szolgáltak." A ZMK-elemzésben a fenti vélemé-
nyeknek és a kötet pietizmushoz való viszonyának az árnyalását kíséreljük meg. 

Fontos kérdés, hogy a szerkesztők minek alapján válogatták ki éppen ezt a 99 
gyülekezeti éneket, hiszen például az 1694-es német nyelvű lőcseiben 178 német 
ének található, s ebből a ZMK csak 36-ot vett át. Az 1690-es évekre egy-egy ma-
gyar protestáns énekeskönyv már több száz éneket közölt, s a német evangéliku-
soknál az is előfordult, hogy ezer éneket meghaladó gyűjteményt jelentettek 

352 Payr ugyan egy hamis impresszumú, ezért tévesen 1696-ra datált ZMK-ró\ ír, de ennek 
énekanyaga az egyetlen 17. századi kiadással nagyrészt azonos, tehát a megállapítások érvényét 
nem befolyásolja. 

353 PAYR Sándor, 1898, 64; 1936, 417 skk. 
354 SZENT-IVÁNYI Béla, 1936, 35. 
355 FRIEDRICH Károly, 1944A, 93 skk. L. Szent-lványi Béla pietizmus-felfogását (1936, 

16). 
356 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1984, 6. 
357 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, 1964. 456. 
358 CSEPREGI Zoltán. 2000, 19. Szent-lványi nézetének (1936, 35) cáfolata: 39. 
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meg.359 A ZMK viszont mindössze 101 éneket tartalmaz, amelyből 99 a gyüleke-
zeti ének.360 Az is kérdés lehet, hogy miért épp ekkor jelent meg a ZMK. Az 
evangélikusok évtizedek óta használták a közös (protestáns) énekeskönyveket. A 
német és magyar protestáns gyülekezetek lassan két évszázada éltek egymás mel-
lett a Nyugat-Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben. A magyarok mégsem fordí-
tottak le nagyobb számú német éneket. 

A ZMK énekeinek a magyar és német gyűjteményekkel való viszonya választ 
adhat a feltett kérdésünkre: a ZMK és a pietizmus milyen kapcsolatban áll egy-
mással. illetve, hogy áttekintve az énekeket, a gyűjtemény jellegét hogyan minő-
síthetjük. Alábbi összegzésünkkel két tételt igyekszünk bizonyítani: 

1. A ZMK-1 a szerkesztők a meglévő nagy protestáns (elsősorban a lőcsei B-
típusú) gyűjtemények evangélikus toldalékaként jelentették meg. Eszerint az 
evangélikusok között az első ZMK megjelenése még nem jelentette a protestáns 
énekeskönyvek használatának megszűntét, hanem a ZMK azoknak csak kiegészí-
tése akart lenni. 

2. A pietizmus mint a vallási élet megreformálására törekvő mozgalom (tehát 
a fogalom szűkebb értelmében), a ZMK befogadástörténetében mutatható ki. 

A ZMK 99 gyülekezeti énekéből 18 keletkezett a 16. században. Ezek szinte 
mind kizárólag evangélikus körben hagyományozódtak tovább, és az 1635 utáni 
protestáns énekeskönyvekből hiányoztak, vagy csak a lőcsei A-típusúakban for-
dultak elő. A hagyományozódásnak ez a módja nemcsak a 16. század óta folyama-
tos evangélikus használatot tanúsítja, hanem azt is, hogy a szerkesztők kifejezetten 
evangélikus eredetű énekeket válogattak ki az ekkor már nagyszámú magyar 
énekkészletből. 

A ZMK-ban a kötet énekeinek csaknem fele (46) először jelent meg nyomta-
tásban. Ezek a gyülekezeti énekek (ill. fordítások) vagy a dunántúli evangélikus 
értelmiségi körben a 17. század második felében keletkeztek, vagy hosszabb ideje 
kéziratban terjedtek. A többi (53) ének egy része 16. századi eredetű (18). Több 
(8) ének csak magán-énekeskönyvekben és imakönyvben jelent meg a ZMK előtt, 
6 éneknek pedig katolikus az eredete. Vannak még lőcsei (6) és kolozsvári (3) 
nyomdában először megjelenő 17. századi énekek. A ZMK 12 új éneke kimutatha-
tó a lőcsei 1694-esben is ( R M K 1. 1460). Ha összeolvassuk ez utóbbi szövegeit a 
ZMK szövegeivel, azt látjuk, hogy több esetben eltérnek egymástól. Az ugyanabba 
a szöveghagyományba illeszkedő énekek egymáshoz való pontos viszonyát a kri-

359 TRE, 12, 552. 
360 Az énekek részletes elemzését 1. az RMKT 17. század készülő gyülekezeti ének-

kötetében (sajtó alá r. Vadai István, szerk., bev., jegyzetek: H. Hubert Gabriella, dallamok: 
Ecsedi Zsuzsa). 
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tikai kiadás tisztázhatja majd. (Egyelőre úgy tűnik, hogy a ZMK szerkesztői nem 
ismerték az 1694-es lőcsei B-típusú énekeskönyvet. A szövegek kritikai kiadása 
nyomán a ZMK-r\ak az 1694-es lőcsei énekeskönyvhöz való viszonya pontosíthat-
ja a ZMK 1692-1696 körüli megjelenési dátumát.) Azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy mindegyik kiadvány a lőcsei nyomdában jelent meg. Brewer időről 
időre részint utánnyomást, részint bővített kiadást, annak is két típusát (A és B) 
készítette. A ZMK énekeinek kis száma azt bizonyítja, hogy a szerkesztők csak 
szűk válogatást - ahogy a cím is jelzi: könyvecskét - akartak készíteni. Ekkora 
mennyiségű ének nem lett volna elég az év valamennyi istentiszteletére. Az éne-
kek egy részének változatos elterjedtsége pedig arra mutat, hogy esetleg a kiadás 
helyén. Lőcsén is betoldhattak egy-két éneket a meglévő kézirathoz (ilyenek lehet-
tek pl. a katolikus eredetű énekek). 

Ha a ZMK szerkezetét összehasonlítjuk bármelyik protestáns énekeskönyvé-
vel, akkor szintén a toldalék-jelleghez kapunk bizonyítékokat: a zsoltár-rész telje-
sen hiányzik belőle, hiszen mind a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv, mind a pro-
testáns énekeskönyv parafrázisai elegendő zsoltárt adtak az énekléshez. A reggeli 
és esti énekek viszont a protestánsokban szerkesztetlenül és kis számban találha-
tóak, tehát kellhettek újak is. Ezután következnek az ünnepi énekek, amelyek igen 
kis számban (20) szerepelnek. A többi ének egyszerűen a különféle és a halotti 
énekcsoport16 ' alatt .található a ZMK-ban. Pedig a német énekeskönyvek nyomán 
járó 17. század eleji magyar evangélikus énekeskönyvek már szolgáltattak példát 
arra, hogy alkalmi-tematikus csoportosítás szerint és alcímekkel világosan elkü-
lönítve is lehet énekeskönyvet szerkeszteni. Az 1694-es lőcsei német énekes-
könyvben szintén erre láthatunk példát. Ezzel szemben a ZMK szerkesztője ugyan 
egy-egy téma köré csoportosította az énekeket, mégsem különítette el őket, hanem 
ugyanúgy szerkesztette őket, mint a többi protestáns gyűjtemény: a „kiilönb-
különbféle" alcím alatt. Payr Sándor magyarázata szerint azért nincsenek Luther 
legkedveltebb énekei a ZMK-ban, mert „ez énekek ismeretét könyv nélkül is min-
denkiről feltételezték, ők pedig új énekeket akartak adni."362 Szerintünk a kedvelt 
Luther-énekek és más énekek hiányát a kötet toldalék-jellege magyarázza: ugyanis 
ezek a nagyobb protestáns lőcsei énekeskönyvben többnyire megvoltak. A ZMK 
szerkezete és énekanyaga tehát azért igazodik a protestáns gyűjteményekéhez, 
mert azok kiegészítéséül szánták. 

j61 Sok benne a kisgyermekek temetésére szolgáló ének, mely csekély számban fordult elő 
a korábbi halottasokban. 

362 PAYR Sándor, 1936,419. 
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A fentiek ismeretében feltételezzük, hogy a ZMK-X és a protestáns énekes-
könyveket csak egymás kiegészítéseként értelmezhetjük. A ZMK szerkesztői kö-
rében a lőcsei B-típusú gyűjteményt használták. A szerkesztők a nagy énekes-
könyv mellé egy tisztán evangélikus eredetű, illetve használatú „toldalékot", 
vagyis egy kiegészítő kötetecskét akartak adni. Ez azután kiindulópontjává vált 
egy új, csak evangélikus befogadók számára készített énekeskönyv-sorozatnak. A 
18. század jóval több éneket tartalmazó ZMK-jait és az Új zengedező mennyei kar 
különböző kiadásait minősíthetjük olyan új énekeskönyveknek, amelyek már tel-
jesen felváltották a 17. századi protestáns gyűjteményeket. A 18. századi kiadvá-
nyok pedig már „pietista hátterű"363 énekeket is közöltek. 

A német eredetű énekek legnagyobb részét ma is éneklik a német evangéliku-
sok. Ez a máig vezető tradíció arra mutat, hogy ezek az énekek a német énekkész-
let legtöbbet énekelt darabjai közé tartoztak bizonyos korokban. Az egy-egy né-
met gyülekezet által évente használt kb. 400 ének mintegy tizedét fordították le e 
kötet számára a magyarok. S ehhez még hozzátehetjük azt is, hogy mind a ma-
gyarországi, mind a külföldi német gyűjtemények jóval nagyobb számú éneket 
tartalmaznak. Először tehát arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy mi okozta 
egy új énekeskönyv iránti igény megjelenését. Majd pedig arra, hogy a hatalmas 
német énekkészletből miért éppen ezt a 40 éneket választották ki a szerkesztők, és 
mi ezeknek az eszmetörténeti helye. 

Az evangélikus lelkészjelöltek korábban is német egyetemekre jártak, még-
sem számolhatunk nagyobb énekeskönyv-hatással sem a németországi, sem a ma-
gyarországi német gyűjtemények felől. A magyar protestánsok 1671 utáni helyze-
te miatt sürgetővé vált az evangélikus összefogás. A magánházakba szorult isten-
tiszteleti alkalmak egyben a gyülekezeti élet intenzitását is növelték, amelyben az 
énekek nagy szerepet játszottak. Ehhez a megváltozott istentiszteleti formához 
már nem bizonyultak elegendőnek a protestáns énekeskönyvben megtalálható, a 
gyülekezeti 'mi ' nevében elmondott könyörgések és hálaadások. További levéltári 
adatok előkerülése talán megvilágíthatná, hogy- a szerkesztőket milyen 
himnológiai hatások érték külföldi tanulmányújukon. Mindhárom eddig feltétele-
zett szerkesztő egyben énekszerző is volt. Lövei Balázs például megfordult szilé-
ziai városokban, s róla írja Torkos András: „német és magyar nyelven egyaránt 
imádkozik, prédikál, énekel és evangéliomot olvas."364 Tehát a magyar és német 
nyelvtudás ekkorra már megfelelőnek tűnik egy-egy fordítás elkészítéséhez. Ez a 
meginduló versfordítási folyamat azonban mutatja a kezdeti nehézségeket is: a 

363 CSEPREGI Zoltán, 2000, 35. 
364 Idézi KOVÁCS Géza, 1999, 210. 
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fordításokról általában annyit elmondhatunk, hogy a magyar általában hűen követi 
az eredetit, bár sokszor látszik, hogy a fordítók nehezen birkóznak meg a fordí-
tandó szöveggel. A németben lévő rejtett utalásokat (akrosztichonban stb.) vagy 
nem veszik észre, vagy nem tudják (akarják?) magyarra átültetni. A dallamsor és 
verssor nem mindig egyezik. A verselés többször bizonytalan, de a fordítók igye-
keztek a forrást követni, s ezáltal a magyar énekkészletben eddig az időpontig rit-
ka vagy elő sem forduló metrumot honosítottak meg. 

A szerkesztőket a válogatásban egyrészt gyakorlati célok vezették. Az isten-
tiszteleten addig hiányzó énekeket akarták pótolni evangélikus eredetű alkotások-
kal (ilyen pl. a nagy doxológia német parafrázisa, az esőért mondott könyörgés 
vagy a kisgyermekek temetésére való 6 halotti ének). Ugyancsak gyakorlati meg-
fontolásból a szerkesztők a környezetükben használt régi, de a protestáns énekes-
könyvekben már nem szereplő énekeket újra felelevenítették. A szlovák gyüleke-
zetekkel való együttélés jele, hogy 7 új szlovák fordítás is kimutatható a ZMK-
ban. Másrészt a szerkesztők olyan énekeket választottak ki a 16-17. századi ma-
gyar és német anyagból, amelyek a pietizmus „tágabb" fogalmi köréhez köthető-
ek: misztikus kegyesség (s ennek virágszimbolikája), szeretet-teológia. Jézus-
szeretet, megszentelődés, bűnbánat, benső vallásosság, egyes szám első személy-
ben írott könyörgések, önmegszólítás (pl. a könyörgő saját lelkéhez vagy szívéhez 
fordul), párbeszédes forma jellemzik ezeket a sokszor barokk stílusban megfor-
mált énekeket. A szerkesztők éppen ezeket a pietisztikus vonásokat mutató éneke-
ket hiányolták elsősorban a magyar protestáns énekeskönyvekből. 

A közvetett német hatások pontos meghatározása további kutatást igényel. 
Több jel mutat a sziléziai, így például az 1644-es breslaui énekeskönyv felé (DKL 
1644°'), amely 743 éneket tartalmaz, s melynek forrása az 161 l-es görlitzi gyűj-
temény (DKL 161106).1(0 Ugyancsak meg kell majd vizsgálni Crüger énekes-
könyvét. Német nyelvterületen a 17. század 50-es éveitől kezdve sorra jelentek 
meg a házi áhítatot, a „Privat-Gottesdienst"-et szolgáló énekeskönyvek. Először 
1653-ban jelent meg Johann Crüger Praxispietatis c. gyűjteménye (DKL 165304), 
amelynek címe utal a használatra is: uch zu Beförderung des so wol Kirchen-
ais Privat-Gottesdienstes...". Ennek 29. kiadása elé maga Philipp Spener írt elő-
szót ( D K L 170211). 1667-től kezdve Paul Gerhardt énekei jelentek meg Geistliche 
Andachten (DKL 166705) címmel, szintén a „Kirch- und Hauß-Gottesdienst" 
használatára. Mindezen gyűjteményekkel találkozhattak bel- és külföldi útjukon a 
ZMK szerkesztői, s a német himnológiai megújulás hozzájárulhatott egy új magyar 
énekeskönyv iránti igény felébredéséhez. A ZMK közvetlen német mintája egy 

365 ZAHN, Johannes, VI, 1893. 118, 161. 
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magyarországi német énekeskönyv lehetett. A pontos kiadást, mint fentebb rámu-
tattunk, egyelőre nem tudjuk meghatározni. A szakirodalomban az 1686-os lőcsei 
német énekeskönyv forrásaként a sziléziai Hirschberg énekeskönyvét adják 
meg.'6 6 A sziléziai hatás azért is valószínűsíthető, mert a szepességi német gyüle-
kezetek általában a boroszlói (breslaui) német énekeskönyvekbői énekeltek.367 A 
ZMK szerkesztői ugyanakkor mind az észak-dunántúli evangélikus értelmiségi 
körből kerültek ki. A magyarországi német énekeskönyv felhasználását elősegítet-
te az, hogy Győrben az istentisztelet egészen a Türelmi Rendeletig vegyes, német 
és magyar nyelven folyt,368 így önként adódott a szoros kölcsönhatás lehetősége. 

A ZMK német énekfordításaiból 25 a 16. századból, a többi pedig a 17. szá-
zadból származik. Az átvett 17. századi német énekek nagy része a 17. század első 
felének „új kegyességi" irányzatához tartozik: a személyesen megélt és gyakorolt 
hit, a Jézus-szeretet, a bűnbánat erősen jelentkezik ezekben az énekekben. A né-
met mozgalom kezdetét olyan költők jelzik, mint a sziléziai Martin Moller, 
Philipp Nicolai, és az ő követőik: a sziléziai Valerius Herberger, Johann Hermán, 
Johann Franck, valamint Paul Gerhardt, Paul Fleming és Johann Rist. A ZMK 
szerkesztői legtöbbször e szerzők műveiből fordítottak. Az egyes német tartomá-
nyok hivatalos énekeskönyvei szinte kanonizált gyűjtemények voltak, s ezért e 
szerzők művei csak hosszú idő után kerültek bele az istentiszteleti éneklésbe, mi-
közben a házi áhítatokon már énekelték őket, és szerzői gyűteményekben külön-
külön megjelentek.369 A magyarok először ilyen alkalmakkor találkozhattak ezek-
kel az énekekkel. A 18. századi pietizmus később segítette ezeknek az énekeknek 
a széleskörű, gyülekezeti befogadását. 

A kötet eszmetörténeti hátteréről a fentiek fényében a következőt állapíthatjuk 
meg: a ZMK énekei nem a pietizmus énekkészletéből származnak, hiszen a gyűj-
teményben két évszázad különböző evangélikus teológiai irányait képviselő szer-
zők versei jelentek meg. Az énekek, stílusuk alapján, csak a pietizmus fogalmának 
tág értelmében, mint kegyességi irányzathoz tartozó szövegek, minősíthetőek pie-
tistának. S mint ilyenek, az üldöztetések hatására a magánházakba szorult isten-
tiszteletekhez szükséges és hiányzó énekanyagot pótolták. Ez azonban akaratlanul 

366 Pl. PUKÁNSZKY Béla. 1926, 271; FELLERER. Karl Gustav, 1935, 38, 41. Sajnos 
nem sikerült annak a kéziratos disszertációnak a nyomára bukkannom, amely valamennyi szaki-
rodalmi hivatkozásnak a forrása: QUANDT Alice, A protestáns német egyházi ének Felsőma-
gyarországon: I: Az 1686-i lőcsei énekeskönyv, disszertáció, Budapesti Egyetem, 1918/19, kézi-
rat. Egyelőre hirschbergi énekeskönyvet sem láttam. 

367 PUKÁNSZKY Béla, 1926, 159. 
368 KOVÁCS Géza, 1999, 199-200. 
369 BLANKENBURG, Walter, 1986, 73-75. 
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is hozzájárult, illetve segített egy újfajta közösségi élet kialakításában. Ugyanak-
kor, a fogalom szűk értelmében csak befogadástörténeti leg minősíthetjük pietistá-
nak a ZMK-1. A vallási élet megreformálása felé mutat, hogy a szerkesztők - meg-
szakítva a több mint 50 éve megjelenő protestáns énekeskönyv-sorozatot - egy ki-
egészítő kötet létrehozását határozták el, és tervszerűen hozzáfogtak a német éne-
kek lefordításához. Később ez a munkájuk - hasonlóan a németekhez - a 18. szá-
zadi pietizmus képviselői között befogadóra talált, és a pietisták által elfogadott, 
megőrzésre érdemesített hagyománynak a részévé vált. Az Új zengedező mennyei 
karban szinte valamennyi ZMK-ének megtalálható. 

1694 Lőcse - RMK I. 1460-1461 

[4] Az/Sz. DA VID PROFE-ftának ékes Rhytmusu /SOLTARIVAL; / [ - 2] Es / 
A · SOLTAROKBÓL / szereztetett / DICSIRETEKKEL, / 5' egyéb / ISTENES sok 
rendbéli szép új / ENEKEKKEL / [- 1 ] és / HYMNUSOKKAL / meg-bóvitett 
tellyes / Könyv. / Most ujjonnan ez ékes for-/mában [ - 3] MANUALE hellyet egy / 
szép áhítatos / IMÁDSÁGOS / Kőnyvetskével / ki-bocsátta-/tott. / LőTSÉN, / 
BREWER SAMUEL által, 1694. 

12° - [2] 91; [2] 746 [22] pp. - kotta nincs - orn. 
1 példány (Késmárk). Az RMK 1. szerint a kötet megvolt a Rimaszombati 

Egyesült Protestáns Főgimnázium könyvtárában is. Debrecenben vagy ennek, 
vagy a következő lőcsei kiadásnak (RMK I. 1492/B) található egy elöl-hátul cson-
ka példánya (jelzete: Η 1039x). 

Révész, 1694; Erdélyi 44. sz.; Caplovic 1562. 

* 

Protestáns énekeskönyv (18. kiad., lőcsei 6. kiad./B-típus). 
Kiadó: Samuel Brewer. Lehetséges, hogy ő bővíttette ki az énekeskönyv 

anyagát. 
Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti ék. halotti énekekkel (a temetési ének-

rész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén, külön címlap és előszó 
nélkül szerepel, [3] imakönyv és [4] Zsoltárkönyv. 

Felépítés:' 2 

A. Címlap: Először került be a címlap szövegébe a „manuale helyett" amely 
azt hangsúlyozza, hogy ez a gyűjtemény imádságoskönyv helyett is használható. 

B. A )v: „Coloss: 3. v. 16. A ' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek 
bőséggel, minden bőlcses?ggel tanítván és intvén edgymást ti magatok kőzött, 
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Psalmusokkal, Dicsiretekkel és lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a ' ti 
Sziveitekben az Urnák." 

C. Himnuszok. 
D. Gyülekezeti énekek, a végén halotti énekekkel. 
Ε. 1 Í3r-v· Macsonkai Miklós: „Az Időnek s' az dolgoknak alkalmatossági sze-

rint, igy énekellyed a' Soltárokat". 
F. Ii4r-i2v·· „MUTATO-TABLA" (a vége csonka). 
Szerkezet1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (élén az El-bemegyünk kezdetű 

énekkel, a végén: invokációk) - 3. káté-énekek - 4. esti és reggeli dicséretek, 
asztali áldások - 5. különfélék - 6. Litania maior és Kyrie puerorum - 7. halotti 
énekek. 

Énekversek száma.' cr. 369 ének, ebből 264 a 16. századi, ill. 22 a halotti. 
Kapcsolódás·. Az énekeskönyv nemcsak átvette a korábbi lőcsei énekesköny-

vek ( R M K I. 1389, 1410) 17. századi pótlásait, hanem jelentősen ki is bővítette 
azokat. Apróbb eltérések találhatóak az előbbi lőcsei kiadásokhoz képest. Ilyen pl. 
az, hogy - a régi evangélikus hagyományt (1. RMNy 965-nél) és az 1690-es ko-
lozsvári énekeskönyvet ( R M K I. 1384) követve ezzel - az El-bemegyünk nagy 
örömmel (RPHA 329) kezdetű ének az egyházi év kezdetére került. A gyülekezeti 
énekrész végét, fohászként, az Adj békességet kezdetű antifona zárja. Ezenkívül 
több olyan 16. századi ének újra megjelent a lőcsei kiadásokban, amely korábban 
csak a két lőcsei A-típusúban (RMNy 2532/2 és RMK I. 1183/2) fordult elő. A 16-
17. századi énekekkel való bővítés egy része megtalálható a Zöngedözö mennyei 
karc. gyűjteményben is (RMK 1. 1589/A). 

Az új énekek esetében többször a Szenei Molnár-féle zsoltárok szerepelnek 
nótajelzésként, amely a genfi zsoltár éneklésének szélesebb körű elterjedésére 
mutat. 

1694 Lőcse - RMK I. 1462 

[Az Szent Dávid... Lőcse, Biewer- nyomda, 1694.] 
8 ° - 7 7 4 [14] pp. 
A példány lappang. 
Révész, 1694; Erdélyi 45. sz.; Caplovie 1563. 

* 
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[Protestáns énekeskönyv (19. kiad., lőcsei 7. kiad./B-típus).] 
Csak az RMK 1-ből ismert ez a tétel, amely szerint Néhrén, a Mednyánszky-

könyvtárban (amely később a Czóbel István-féle könyvtár lett) található. Tudomá-
sunk szerint ez a kötet jelenleg lappang. Kiadástörténeti érdekesség, ami eddig 
nem fordult elő az énekeskönyv-történetben, hogy ugyanabban az évben ugyanaz 
a kiadó kétszer is kiadott énekeskönyvet. Ráadásul 1690-1696 között egymás után 
jelentek meg a lőcsei kiadások. Ennek lehetséges egyháztörténeti oka, hogy az ún. 
gyászévtized (1671-1681) után lassan újra megindult az istentiszteleti élet, s nagy 
igény mutatkozott az énekeskönyvek iránt. Megrendelői igényt tükrözhet, hogy 
két, egymással lapszámra megegyező kiadás közé ( R M K 1. 1460 és 1492/B) beé-
kelődött egy más terjedelmű és formátumú kiadás. 

1696 Lőcse — RMK 1. 1492/B-C 

[3] Az/Sz. DAVID Ρ ROP Η ETA -/nak ékes Rhytmusu / SOLTARIVAL; / [ - 2] 
Es / A' SOLTAROKBOL szereztetett / DICSIRETEKKEL, /s' egyéb / Istenes sok 
rendbéli szép / UJ ENEKEKKEL / [- IJ és / ΗYMNUSOKKÁL / meg bővített 
tellyes / Könyv. / Most újjonnan ez ékes For-/mában, [ - 4] MANUALE hellyet / 
egy szép áhítatos / IMÁDSÁGOS KóNY-/vetskével ki-bocsát-/tatott. / LóTSEN, / 
BREWER SAMUEL által, 1696. 

12° - [2] 746 [22] pp. - kotta nincs - orn. 
4 csonka példány (OSZK). Az 1697-es Siderius-kátéval (RMK 1. 1509/A) is 

forgalomba hozták, mint erre az 1. példány mutat. A z egyik példány csak a Zsol-
tárkönyvex tartalmazza (RMK I. 1492/C). Az OSZK 1. példányának tulajdonosa. 
Szakái György, 1701-ben összeszámolta a kötet énekeit . A számoknál érdekesebb 
a 18. század eleji terminológia: „Eben az gradvalban 6 szász 19. ének vagyon, a 
Soltarok Szas ötven a hymnus 4 szaß 6 1 " (előtáblán belül). 

Sztripszky 2150/356 és 2151/357; Erdélyi 46. sz.; Caplovic 1590. 

* 

Protestáns énekeskönyv (20. kiad., lőcsei 8. kiad./B-típus). 
Részek, felépítés, szerkezet, énekszám, kapcsolódás'. Az előző lőcsei énekes-

könyvvel (RMK I. 1460) megegyező kiadás, annak ú j szedésű, lapszámra mege-
gyező változata. 
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1697 Debrecen - RMK I. 1499-1500 

[3] A ' / Sz. DAVID PROPHE-/TANAK ékes Rythmusu / SOLTARI-/VAL, / 
[ - 2] Es a' SOLTAROKBÖL / szereztetett / DITS1RE Τ EK KEL, / Istenes 
ENEKEKKEL, / [- 1) és HYMN 11 SOKKAL / tellyes Könyv. / [ - 4] Ezek után vad-
nak egy-né-/hány áhítatos IMÁDSÁGOK, / Melly most újjobban sok hibás Ver-
/seknek jó rendben való vétetések-/kel, és az Énekekhez illő Nótáknak / eleikben 
való tételekkel meg-jobbitta-/tott és ki-botsáttatott. / [dísz] / DEBRECZENBEN, / 
VINTZE GYÖRGY által. / M. DC. XCV1I. 

12° - [ 2 ] 51 [3]; 294 [10] pp. - kotta n incs - orn. 
2 példány (EK: kézírásos ének-bejegyzésekkel, Pozsony). 
Révész, 1697; Erdélyi 47. sz. 

* 

Protestáns énekeskönyv {21. kiad., debreceni 1. kiad./A-típus/váradi B-típus). 
Kiadó: Valószínűleg a debreceni református egyházközség. 
Szerkesztő: Ismeretlen.170 Ebben az időben debreceni lelkészként tevékeny-

kedett Rápóti P. Mihály (1691-1726), Patai K. István (1695-1711) és Veresegyházi 
Tamás (1686-1709, majd 1711-től püspök). Mint alább látni fogjuk, a legvalószí-
nűbb az, hogy hármójuk közül Veresegyházi felügyelte ezt a debreceni kiadást. 

A kötet címe a nótajelzések és a hibás „versek" megjavítását ígéri. E z utóbbi-
nak mértékét és minőségét mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni, hiszen 
esetleg a verstörténethez is adalékul szolgálhat. A kötet másik ú jdonsága : a nóta-
jelzések, az „illő nóták" megválasztása. A 16-17. századi gyülekezeti énekes-
könyveinkben előforduló énekek dallamainak némelyike ismeretlen, némelyike 
pedig csak 18. századi lejegyzésben maradt ránk. Csomasz Tóth K á l m á n szerint 
„a leíratlan vagy késői leírású dallamok hitelességének é s hovatartozásának kibo-

371 

gozásában a legnagyobb segítséget a nótajelzések nyúj t ják." A 17. században a 
protestáns énekeskönyvek sok 16. századi énekhez már egyáltalán n e m adnak nó-
tajelzést, vagy megelégednek a jól ismertek megismétlésével. Az egyik lehetséges 
magyarázat az lehet, hogy a gyülekezetek ekkorra már jó l megtanulták, hogy me-
lyik szöveghez melyik dallam tartozik. Ezt a szokást törte meg az 1697-es debre-
ceni gyűjtemény. Az énekeskönyv névtelen szerkesztője és kiadója m á r a címla-
pon jelzi, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít a dallamoknak. Ö n k é n t adódik 
az a feltételezés, hogy a debreceni református lelkészek között keressük az éne-

170 Az ekkori püspök. Diószegi K. István nem hozható összefüggésbe ezzel a kiadással. 
371 RMDTI. 32. 
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keskönyv jobbítóját. Talán Veresegyházi Tamás felügyelte ezt a kiadást. Ot 
ugyanis foglalkoztatta az énekeskönyv megreformálásának gondolata. Az általa írt 
hibajegyzék nem maradt fenn, amire Zoványi György a következőképpen hivatko-
zott az 1729-es körlevélben: „Szeretném látni azokat az errorokat, melyeket 
idvezült Veresegyházi Tamás uram feltalált volt, ha kinél találtatnék, 
communicálná vélem."372 Zoványi körleveléből többek között megtudjuk, hogy ő 
az énekeskönyv himnusz-részét, valamint a 11. rész 16. századi gyülekezeti éneke-

373 

inek nagyobb részét is elhagyta volna. Révész később már túlzó megállapítást 
tesz, szerinte ugyanis Veresegyházi „több mint 400 botrányos, szarvashibát fede-
zett fel és mutatott ki" az éppen használatos énekeskönyvben.374 Zoványi terve 
nem valósult meg a 18. században. Elképzelhető, hogy Veresegyházi a Zoványi és 
a kolozsvári nyomdász, Telegdi Pap Sámuel által szorgalmazott revíziós folya-
matnak akaratlanul lett az egyik elindítója. Veresegyházi csak az énekeskönyv 
javítását, nem pedig a teljes felülvizsgálatát szorgalmazta. Az 1697-es énekes-
könyv mindenesetre gondosan elkészített és nyomdadíszekkel tagolt kiadvány. Vi-
szonylag kevés a nyomdahiba benne, és több szövegjavítás kimutatható. Lehetsé-
ges az is, hogy a szerkesztő egy hosszabb ideje élő énekes-gyakorlatot rögzített 
kiadványában. Ha a nótajelzéseket37 ' értékeljük, akkor a következő főbb pontokra 
kell rámutatnunk: 

- egy részüket már 16-17. századi korábbi forrásból ismerjük; 
- egyesek korábban csak katolikus gyűjteményben fordulnak elő; 
- számos nótajelzés itt jelenik meg először. 
A legtöbb új nótajelzés a Csomasz Tóth Kálmán által feltárt adatokat376 iga-

zolja. Ugyanakkor az ismert dallam vagy dallamcsalád köré szerveződő szövegek 
közötti kapcsolatot és hálót az 1697-es nótajelzéseinek segítségével tovább ár-
nyalhatjuk. Az új nótajelzések közül többet eddig csak a 18. századból - legko-
rábban 40 évvel későbbről - tartottunk számon. Az 1697-es mü tehát egy jóval ko-
rábbi szokásrend emléke, s ekként tovább erősíti a kései feljegyzésű dallamok hi-
telességét. 

Ez a debreceni kiadás a kutatás egyik további lehetséges irányára is fe lhívja 
figyelmünket. Csomasz Tóth az RMDT l-ben valamennyi 16. századi dallamnak a 
legfontosabb nyomtatott és kéziratos előfordulásait regisztrálta. Az RPHA-ban ez 
a két irányú folyamat jól követhető: külön szerepel az, hogy egy adott éneknek 

372 Idézi CSÁJI Pál, 1957, 172. 
373 A tervezet értékelését 1. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1950, 161 skk. 
374 CSÁJI Pál, 1958, 170, 172. L. még RÉVÉSZ Imre sen., 1866, 9. 
375 Felsorolásukat és a példatárat I. H. HUBERT Gabriella. 1996, 186-190. 
376 RMDT I. 
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milyen nótajelzései vannak, illetve hogy az adott ének mely énekeknél szerepel 
nótajelzésként. Ezenkívül több énekeskönyv kézírásos nótajelzés-bejegyzése is 
szerepel az adatbázisban. Ugyanakkor a repertóriumban a nótajelzések mellett 
nincsenek feltüntetve a hozzá tartozó kézírásos és nyomtatott gyűjtemények. 
Szükséges tehát egy olyan adatbázis elkészítése, amelyben a nótajelzések előfor-
dulásai összeköthetőek a gyűjteményekkel, s ezáltal a változások könnyebben 
nyomon követhetővé válnának, s választ kapnánk arra a kérdésre, hogy az evan-
gélikus-református-unitárius gyakorlat mennyiben tért el egymástól, és milyen 
helyi úzus mutatható ki. 

Részei: [1] himnuszok, [2] gyülekezeti ék. és temetési énekek (a temetési 
énekrész - Újfalvi-féle - a gyülekezeti énekeskönyv végén, külön címlap és elő-
szó nélkül szerepel), [3] Zsoltárkönyv és [4] imakönyv. 

Felépítés}2 

A. Címlap. 
B. Címlap verzón: „Coloss. 3: v. 16, 17. 
A' Christusnak beszéde Lakozzék ti bennetek bőséggel, minden 

Bóltsességgel, tanítván és intvén egymást ti magatok kózőtt, Psálmusokkal, 
Ditsiretekkel és Lelki Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a ' ti Sziveitekben az 
URnak. 

Ephes: 5. v. 18, 19. 
Tellyesedgyetek-bé Sz. Lélekkel, szólván ti magatok kőzt Éneklések és Isteni 

ditsiretek által és Lelki énekek által, énekelvén és Ditsiretet mondván az URnak 
szivetekből." 

C. Himnuszok, külön tartalomjegyzékkel. 
D. Gyülekezeti énekek halotti énekekkel. 
P8r-i2r: „MUTATÓ TABLA." 
Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (élén az El-bemegyünk kezdetű 

énekkel, a végén: invokációk) - 3. káté-énekek — 4. különfélék - 5. esti és reggeli 
dicséretek, házasénekek, asztali áldás - 6. Toldalék, zárásként: az Adj békességet 
kezdetű antifona - 7. Litania maior és Kyrie puerorum - 8. halotti énekek, a végén 
3 nem halotti ének betoldásával. 

Énekversek száma:' cr. 292 ének, ebből 249 a 16. századi, iil. 17 a halotti. 
Kapcsolódás: Szerkezetében a korábbi lőcsei kiadások változtatását követi. 

Macsonkai Miklós zsoltár-mutatója a Zsoltárkönyv-részbe került. 
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1697 Kolozsvár - RMK 1. 1503 

ISTENI / DICSIRETEK, / IMÁDSÁGOS, / ES / VIGASZTALÓ / ENEKEK / 
Mellyek most ujjobban jó=/rendben vétettek, és az elébe-/ni fogyatkozásoknak 
meg job-/bittatásával ki-botsáttattak / KMITA ANDRASNE / költségével. / [dísz] / 
KOLOSVARATT, / Az Unitaria Ecclesia betűivel, / LISZKA1 MIHÁLY által, / 
Anno 1697. 

12° - [24] 538 [23] pp. - kotta nincs - orn. 
6 példány (Kolozsvár: 5, Székelykeresztúr). 
Erdélyi 68. sz. 

* 

Unitárius graduál-énekeskönyv (3. kiad.). 
Kiadó: A kolozsvári unitárius egyház. Az erdélyi unitárius rendek és az egy-

ház 1692-ben kérelemmel fordult Bánffy György gubernátorhoz, hogy „a vallás 
377 

gyakorlata, káték, énekeskönyvek nyomtatása szabad legyen." A hosszú idő 
(1660) óta nyomda nélkül maradt unitáriusok a nyomda beszerzése után elsőként a 
gyakorlati teológiába tartozó műveket, így az énekeskönyvet és a kátét nyomtatták 378 

ki. A kiadás költségeit a Lengyelországból Kolozsvárra menekült Kmita And-
rásné viselte. V. Ecsedy Judit lehetségesnek tartja, hogy Kmita Andrásné „már 
Danckából való áttelepülésekor - férje jogán - tulajdonosa volt a nyomdának, és 
valószínűleg továbbra is részese maradt, amíg az az unitáriusok használatában 
működött."379 

Szerkesztő·. A kötet szerkesztője, de még inkább a kiadás felügyelője az uni-
tárius püspök, Almási Mihály (1645-1724) lehetett, aki az egyházi rendtartást is 
újra kiadta. 

Részei: [1] graduál és [2] énekeskönyv (temetési énekek nélkül). 
Felépítés'. 
A. Címlap. A korábbi kiadás {RMNy 1541) kijavítását ígéri. 
B. )(]v: „Psal. 150. Minden lélek dicsirje az URat. 
Psal. 80. URam Seregeknek Istene, meddig haragszol az te népednek 

könyörgésére? Seregeknek Istene, vigasztaly-meg minket, és fénlyék mi nékünk te 
ortzád: és meg szabadulunk." A korábbi kiadásban a 150. zsoltár szerepelt latinul 
a címlapon. 

377 GÁL Kelemen, I, 1935, 158. 
378 KÉNOSI TŐZSÉR János, 1991. xx-xxi. 
379 V. ECSEDY Judit, 1999, 112. 
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C. )(2r-3v- Az előszó valószínűleg Almási GergelyMihály munkája.380 

D. )(4r_6r: A graduális részhez tartozó mutató. 
E. Szertartási énekek. 
F. Gyülekezeti énekek. 
G. Z6r_I2r: „INDEX. ENEKEK MUTATÓ TABLAJA." A végén: 

„D1CSŐSSEG ISTENNEK." 
Szerkezet: [1. invokációk] - 2. ünnepi é n e k e k - 3 . zsoltárok és különb-különb 

időkre való énekek, ábécérendben - 4. toldalék - 5. rövidebb prédikáció előtti és 
utáni énekek ábécérendben - 5. toldalék. 

Enekversek száma: 196, ebből 136 a 16. századi. A gyűjtemény Thordai János 
381 

teljes Zsoltároskönyvé bői 25-öt elsőként jelentetett meg nyomtatásban. Az elő-
szó szerint a versek szövegét a Bibliához igazították. Gondosan szerkesztett, a 
nótajelzéseket mindenütt feltüntető gyűjtemény. 

Kapcsolódás: A korábbi unitárius énekeskönyvek ( R M N y 983, 1541) javított 
és bővített kiadása. Hatását jól mutatja, hogy azok a gyülekezetek, amelyek nem 
jutottak példányhoz, kéziratos másolatot készíttettek róla, 1. például a Komjátszegi 
graduálX, az Unitárius graduálX, a Graduale sacrumot stb. " Az Uzoni Fosztó-
féle egyháztörténet szerint az 1698-as zsinaton elrendelték, hogy a gyülekezetek 
az 1697-es javított énekeskönyv szerint korrigálják a tulajdonukban lévő 

383 graduálokat. 

1697 Kolozsvár - RMK I. 1504 

In exequiis defunctorum / canendce. / HALÓT TE-/METESKORRA / VALÓ 
ENEKEK. / Mellyek mostan ujjonnan / szép hellyes, és több, Halotti / Énekekkel 
és Sóltárokkal, az / Abece rendi szerént, meg jobbit-Ztattak, és ki botsáttattak. / 
KMITA ANDRASNE / költségével / KOLOSVARATT, / Az Unitaria Ecclesia 
Typussival, / L1SZKAI MIHÁLY altal, / Anno 1697. 

12° - [2] 124 [4] - kotta nincs - orn. 
4 példány (OSZK, Kolozsvár: 2, Székelykeresztúr). A kolozsvári unitárius 

kollégium példányának végére három halotti éneket másoltak be. 
Erdélyi 111. sz. 

380 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
381 L. RMDTU. 64. 
382 RMKT 17. század, 4, 538. S2 137., 138. és 140. sz. 
383 Idézi KANYARÓ Ferenc, 1895, 330. KÉNOSI TŐZSÉR János-UZONI FOSZTÓ Ist-

ván, II, 2002, 1180: „Gradualium ad correctum psalterium confirmatio praecepta." 
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Unitárius temetési énekeskönyv (3. kiad.). 
Kiadó: A kolozsvári unitárius egyház. A kiadás költségeit ez esetben is Kmita 

Andrásné fedezte. 
Szerkesztő: Almási GergelyMihály intézhette az énekpótlásokat. 
Felépítés: 
A Címlap. 
Β. A címlap verzóján: „Eccles. 7. v. 40. In omnibus operibus tuis me 

memorare novissima tua, & in aeternum non peccabis." 
C. Énekek. 
D. MUTATÓ TABLA. 
Énekversek száma: 42, közte több Szenei Molnár-zsoltár és 25 ének a 16. szá-

zadból. Ezenkívül 7 latin nyelvű ének (ebből 5 nem más, mint Andreas Spethe la-
tin zsoltárfordítása: 6, 39, 40, 88, 90).384 A Kolozsvári Unitárius Kollégium pél-
dányának tulajdonosa hiányolta, hogy az énekeskönyvből kimaradtak olyan nép-
szerű énekek, mint Czeglédi Pálé (Krisztushoz készülök) és Uz Bálinté (Véletlen 
embernek, RPHA 1478), s ezért az üres lapokra bemásolta azokat. 

Kapcsolódás: Az előző, 1660-as halottas (RMK I. 956) bővített kiadása. 

1698? Debrecen? - RMK 1. 1519/A 

<In exequiis defunctorum canendce. Debrecen, Vincze György, 1698. [?]> 

* 

Meglévő 18. századi példányok alapján feltételezhető temetési énekeskönyv-
kiadás. 

385 

A debreceni református kollégium könyvtárában és az Evangélikus Orszá-
gos Könyvtárban386 található egy-egy címlap nélküli, töredékes 18. századi éne-
keskönyv. Az Ujfalvi-előszó végén mindkettőben a következő dátum áll: „Költ 
Debreczenben, Pünköst-Hav. 12. napj. 1698-dik Esztend." Ugyanakkor nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy nem sajtóhibáról vagy szándékos félreírásról van-e szó 

384 A Spethe-kultusz hazai szélesebb körű elterjedtségére mutat, 1. CSOMASZ TÓTH Kál-
mán. 1967, 126. 

385 Jelzet: Η 3914. 
386 Jelzet: R 1034. 
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(a kiadó túl távolinak tartotta az 1598-as dátumot, s átírta). Ez esetben törölni kell 
ezt a kiadást. 

1699 Lőcse - RMK 1. 1544-1545 

[3] [A' Sz. David Prophetának ékes Rythmusu Soltarival, [ - 2] és a' 
Soltárokbol szereztetett Ditsiretekkel, Istenes Énekekkel, [- 1] és Hymnusokkal 
tellyes Könyv. [— 4] Ezek után vannak egy néhány áhítatos Imádságok, Melly most 
újjobban jó rendben vétettetett, és az elébbeni fogyatkozásoknak meg-
jobbittatásával ki-botsáttatott. Lótsén. 1699.] [Brewer-nyomda] 

12° - [2] 714 [ 17] pp. - kotta nincs. 
2 példány (Sárospatak: jelenleg Nyizsnyij Novgorodban; Rimaszombat; olim: 

Debrecen). 
Révész, 1699; Erdélyi 48. sz.; Caplovic 1629 („exemplar ... nezvestny"). 

* 

Protestáns énekeskönyv (22. kiad., lőcsei. 9. kiad./B-típus). 

* 

A példányt egyelőre nem sikerült megvizsgálnom. 

1700 Debrecen - RMK 1. 1553 

[3] A ' / Sz. DA VID PROPHE-/TANAK ekes Rythmusu / SOLTAR1-/VAL, / [-
2] Es a' SOLTÁROKBOL / szereztetett / DITSIRETEKKEL, 's egyéb / Istenes 
ENEKEKKEL, / [- 1 ] és HYMNUSOKKAL / tellyes Könyv. / [ - 4] Ezek után van-
nak egy-né-/hány áhítatos IMÁDSÁGOK, / Melly most ujobban sok hibás / Ver-
seknek jó rendbe való vétette-Ztésekkel meg-jobbitván ki-bo-/tsáttattott / [dísz] / 
DEBRECZENBEN, / V1NCZE GYÖRGY / által, 1700. 

12° - [2] 69 [ 1 ]; [2] 432 [ 10] pp. - kotta nincs - orn. 
1 példány (OSZK; olim: EK, ahol a kézikönyvtári RMK l-ben a következő 

bejegyzés áll ennél a tételnél: „Már a különgyüjtemény felállításakor hiányzott."). 
Az egyetlen példányból hiányzik a Zsoltárkönyv és az imakönyv. 

Erdélyi 49. sz. 

* 
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Protestáns énekeskönyv (23. kiad., debreceni 2. kiad./B-típus). 
Kiadó: Valószínűleg a debreceni református egyházközség. 
Részei·. [1] Himnuszok, [2] gyülekezeti ék., [3. Zsoltárkönyv és 4. imakönyvj. 
Felépítés:' ~ 
A. Címlap: az előző debreceni kiadásét ( R M K I. 1499) követi, de nem jelez 

nótajelzés-javításokat és kiegészítéseket. 
B. Címlap verzó: „Kolos. 3. v. 16, 17. 
A1 Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden Bóltseséggel, 

tanítván és intvén egymást ti magatok kőzőtt, Psalmusokkal, Ditséretekkel és 
Lelki Énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a' ti sziveitekben az URnak. 

Efés. 5. v. 18, 19. 
Tellyesedgyetek-bé Sz. Lélekkel, szólván ti magatok kózt Éneklések és Isteni 

Ditséretek által és Lelki Énekek által, énekelvén és Ditséretet mondván az URnak 
szivetekből." 

C. Himnuszok, külön tartalomjegyzékkel. 
D. Gyülekezeti énekek. 
E. MUTATÓ TABLA. 
Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különféle (élén az El-bemegyünk) - 5. invokációk (a végén: az Adj 
békességet kezdetű antifona) - 6. Litania maior. 

t -) 

Enekversek száma:' cr. 272 ének, ebből 229 a 16. századi. 
Kapcsolódás: A megelőző debreceni kiadást csak több eltéréssel követi: a 

kötet végén nincsenek halotti énekek. A Kyrie puerorum nem a kötet végén, ha-
nem a nagyheti énekeknél található; az 1697-es debreceni kiadás toldalékában 
megjelenő énekek az egyházi év megfelelő helyére kerültek, a szerkezet és az 
énekek sorrendje némileg módosult stb. Ugyanakkor annak nótajelzés-javításait 
sok esetben nem követi, sőt többször egyáltalán nem is ad nótajelzést. A kötet 
nagymértékű egyezést mutat az 1700-as kolozsvári énekeskönyvvel {RMK 1. 
1559/A). 

1700 Kolozsvár - RMK I. 1559/A 

AZ ISTEN ANYASZENTEGY-/HAZABELI közönséges Isteni tisz-/teletre ren-
deltetett / ÉNEKES KÖNYV. / Mellyben vannak / [- 1] HYMNUSOK, / [ - 2] 
SÖLTAROKBÓL szereztetett / DITSÉRETEK, / INNEPEKRE és egyéb alkal-
/matosságokra tartozó / ISTENES régi ÉNEKEK. / Most újobban és értelmeseb-
ben, tisztáb-/ban é[s nagyjobb vigyázással, mint ennek-/elötte; [ - 3] egynéhány 
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buzgó IMADSAGÜKKAL, / [ - 4] és a' Siderius János CA TECHISMUSA VAL / ki-
botsáttatott. / [dísz] / KOLOSVÁRATT. / Nyomt: M. TÓTFALUSI K. MIKLÓS 
által, / [1700 esztendőben], 

1 2 ° - 12] 59; [3] 370 [10] pp. - kotta nincs - orn. 
1 példány (MTAKK).3 8 7 

* 

Református (protestáns) énekeskönyv. A gyűjtemény egyrészt hűen követi az 
eddigi protestáns énekeskönyveket, s ezért joggal nevezhetnénk csak protestáns-
nak, s a sorozatban elfoglalt helyét így határozhatnánk meg: Protestáns énekes-
könyv (24. kiad., kolozsvári 3. kiad./B-típus). A „református" meghatározást 
azonban a címlap indokolja: a kiadó egyértelműen a református befogadóknak 
szánta a kötetet, hiszen a kiadvány részeként jelentette meg a Siderius-kátét. 

Kiadó·. Valószínűleg a kolozsvári református egyház. 
Szerkesztő: A szerkesztésben, illetve a mintául használt kiadás korrigálásában 

388 " 

Tótfalusi Kis Miklós szerepe valószínűsíthető. Ot ugyanis teológiai végzettsége 
alkalmassá tette erre a feladatra. Kiadói gyakorlatából is erre következtethetünk. 
Mentségé ben írja: „Mert a' Typographiá ban csak a ' correctio-is (az én módom 
szerint) elég dolgom volna: mert nem elég nekem (mint más itt való 
Typographusok cselekedtenek és cselekesznek) hogy a' mit kezünkbe vészünk, 
csak nyomtassuk azt, úgy a' mint látjuk, akár j ó légyen, akár rosszul (a ' minémü 
munka, a ' mint szapora, úgy hasznos lehet), hanem én mindent inkább, a ' mi ke-
zünkhöz jő nyomtatás végett, megvizsgálván és tehetségem 's vékony 
tudománykám szerint com'gálván elsőben (a' mint minden eddig való munkánk és 
a ' legényim is tanúbizonyságok erre), úgy nyomtatjuk osztán: és a ' betűszedésben 
esett vétkeket-is magamnak kelletvén kitisztítanom, gondolhatja akárki, mennyi 389 

dolgom légyen." Tótfalusi Kis munkáját úgy mutathatjuk ki, ha az énekesköny-
vet összehasonlítjuk a megelőző kolozsvári kiadással (ezt az 1680-assal - RMK 1. 
1244 - tudtam megtenni). A következő típusú javítások fedezhetők fel: 

- A Tótfalusi Kis-féle kötet gondosan megadta a nótajelzéseket; ezen nótajel-
zések nagy része megegyezik az 1700-as debreceniével ( R M K I. 1553). Tudjuk, 

387 A kolligátumról, amelynek 3. darabja ez a kötet, I. H. HUBERT Gabriella, 1995, 169-
172. 

388 A híres nyomdásznak ezt a névalakját használjuk, s nem a Misztótfalusi családnevet. 
389 TÓTFALUSI KIS Miklós. 1902, 34. 
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hogy Tótfalusi Kis mennyire fontosnak tartotta, hogy az éneklők az énekek megfe-
lelő dallamait ismerjék.390 

- Valamennyi ének az egyházi év, illetve a tematika megfelelő helyére került: 
Tótfalusi Kis gyűjteménye ebben az esetben is az 1700-as debrecenivel (RMK 1. 
1553) mutat rokonságot, talán annak mintájául szolgált. 

- Szövegváltozatok előfordulnak, de ezek nem minden esetben adnak jobb 
megoldást. 

- A Tótfalusi Kis-féle helyesírás szerint szedték a szövegeket. 
Részei: [1] himnuszok, [2J gyülekezeti ék., [3] imakönyv és [4] Siderius káté. 
Felépítés} ' 
A. Címlap. Tótfalusi Kis nem a szokásos (A Sz. David...) címet, hanem újat 

adott a gyűjteménynek, amelyben jelzi, hogy a kötet „istenes régi énekek"-et tar-
talmaz. Siderius kátéjának a jelzése először kerül a címlapra, vagyis azt a kiad-
vány részének kell tekinteni 

B. Címlap verzó: „Koloss. 3: 16, 17. 
A' Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel, minden böltseséggei: 

tanítván és intvén egymást ti magatok között Psalmusokkal, Ditséretekkel és lelki 
Énekekkel, nagy kedvel énekelvén a' ti sziveitekben az URnak. 

Éfés. 5: 18, 19. 
Tellyesedjetek-bé Szent Lélekkel: szólván ti magatok között Éneklések és Is-

teni Ditséretek által, és lelki Énekek által énekelvén és Ditséreteket mondván az 
URnak szivetekből. 

1. Kór. 14: 15. 
Ha imádkozom a' Szent Lélek indításából értelemmel imádkozzam: ha ének-

lek a' Sz. Lélek által, értelemmel énekeljek." 
C. Himnuszok, külön tartalomjegyzékkel. 
D. Gyülekezeti énekek. 
F- Qőr-iov: Mutató tábla. 
Szerkezet:' 1. zsoltárok - 2. ünnepi énekek (a végén: invokációk) - 3. káté-

énekek - 4. különféle (élén az El-bemegyünk) - 5. invokációk (a végén: az Adj 
békességet kezdetű antifona) - 6. Litania maior. 

Enekversek száma:' cr. 272 ének, ebből 229 a 16. századi. 
Kapcsolódás'. A szerkesztő a korábbi kolozsvári énekeskönyveket követte, de 

a pótlás énekeit már beillesztette az énekeskönyv megfelelő helyére. A könyv cí-
mét és részeit megváltoztatta: a Szenei Molnár-féle zsoltárok már nem képezik a 
kiadvány részét. Tótfalusi Kis a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyvet két okból 

390 TÓTFALUSI KIS Miklós, 1902, 72. 
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hagyhatta ki: egyrészt külön kiadásban már megjelentette azt (1. RMK 1. 1345, 
1346), másrészt a puritán elveknek megfelelően is külön kezelhette a két gyűjte-
mény-típust. Halotti énekek szintén nincsenek benne, mivel erre az időre már a 

391 

különálló halotti énekeskönyv-kiadás vált népszerűvé. Tótfalusi Kis kiadása az 
1700-as debrecenivel (RMK 1. 1553) mutat közvetlen rokonságot (pl. a nótajelzé-
sek nagy része megegyezik; mindkettő elhagyja a halotti énekeket és a Zsoltár-
könyve t; az új énekek a megfelelő helyre kerülnek stb.). A két kiadás közötti első-
ség eldöntésére a szövegek további összevetését is elvégző vizsgálat adhat választ. 

* 

A felsorolt kiadásokon és példányokon kívül még néhány töredékről található 
nyilvántartás az OSZK-ban. A főleg halotti énekeskönyvekből származó töredé-
kek meghatározását csak betűkészlet-elemzés alapján lehet elvégezni. A jövőben 
megjelenő RMNy-köteXek bizonyára nemcsak ezeket a töredékeket azonosítják, 
hanem az 1656 utáni énekeskönyvek vitás kérdéseit is megoldják. 

III. 3. Ima-énekeskönyvek 

Az énekes gyűjteményeknek ez a vegyes típusa nem tartozik vizsgálati kö-
rünkbe, hatástörténetileg azonban fontos lehet egy-egy kiadásuk. Az ima-
énekeskönyvek közül, tájékoztató jellegű felsorolásunkban mindazokat bemutat-
juk, amelyeknek gyülekezeti énekeskönyvvel való közvetlen kapcsolata kimutat-
ható. Az alábbi kiadványok közül mindegyik külön énekeskönyv-résszel rendel-
kezik, s valószínűleg a gyermekek hitoktatásánál is használták őket. 

1592-1597 Kolozsvár - RMNy 746 

<Egynéhány szép dicséretek az imátságokkal edgyiitt. Kolozsvár, typ. Heltai, 
1592-1597.> 

Példány nem maradt fenn. 
Unitárius ima-énekeskönyv (1. kiad?). 

391 Az énekeskönyv végén, folyamatos ívfüzet-jelzéssel következnek az imádságok. 
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Enyedi Györgynek a 3. számú függelékben közölt prédikációja szerint ez egy 
kis terjedelmű unitárius ima-énekeskönyv lehetett. Jelenlegi tudásunk és adataink 
szerint egyelőre csak megválaszolásra váró kérdéseket, problémákat tudunk felso-
rolni. Elképzelhető, hogy Enyedi részt vett a kiadásban, hiszen ez idő tájt ő volt az 
unitárius püspök. De valószínűbb annak az 1589 óta kolozsvári unitárius lelkész-
nek, Várfalvi Kósa Jánosnak a szerepe, akinek ismert a gyakorlati teológia terén 
végzett tevékenysége. További válaszra váró kérdés - amint Kanyaró Ferenc utalt 

392 

már rá " - , hogy az 1623-as kolozsvári énekeskönyvet és a Várfalvi Kósa féle 
kátét tartalmazó kolligátumnak ( R M N y 1290) őse nem ez a fenti kiadvány lehetett-
e. Ugyancsak kérdés marad, hogy a fentin kívül megjelent-e más, 16. századi uni-
tárius énekeskönyv. 

1623 Kolozsvár - RMNy 1290 

[1] [Enekeskönyv. [ - 2] VARFALVI KOSA János: Catechesis ... Kolozsvár, 
typ. Heltai, 1623.] 

Unitárius ima\?.\-énekeskönyv (2. kiad?). 
Tartalma (29 ének) Várfalvi Nagy János cikke nyomán ismert.393 Eszerint a 

kötetben ábécérendben sorakoztak az énekek, de nem különült el a zsoltárok és az 
egyéb énekek csoportja úgy. mint RMNy 983-ban, és előfordultak benne az 1632-
es unitárius énekeskönyv ( R M N y 1541) 3 -4 . csoportjából is énekek, vagyis szer-
kezetileg és tartalmilag átmenetet képezhetett a két gyűjtemény között. Elképzel-
hető, hogy az unitárius énekeskönyv-kiadásban két változat létezik: egy kevesebb 
éneket tartalmazó, inkább magán énekeskönyvként használatos (1. pl. RMNy 746, 
RMNy 1290, RMK I. 1558-1560), és egy templomi használatra szánt graduál-
énekeskönyv változat (RMNy 983, 1541, ΛΜ/Π. 1503). 

1630 Csepreg - RMNy 1459 

[1] [M1HALYKO János: Keresztyent istenes és áhítatos imadsagoc ... [ - 2 ] 
Ezek mellé adattattanac egynehány szép Isteni Dicséretec és Sóltári Enekec. 
Csepreg 1630. Farkas Imre.] 

Evangélikus ima-énekeskönyv. 

392 KANYARÓ Ferenc, 1898, 57. 
393 VÁRFALVI NAGY János, 1871, 123-124. A kiadvány egy példánya valaha a székely-

keresztúri unitárius gimnázium könyvtár állományához tartozott, de ma már nem található. 
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A kötet egyetlen, sárospataki példánya jelenleg Nyizsnyij Novgorodban talál-
ható, ezért nem tanulmányozható. 

1632 Lőcse -RMNy 1552 

[1] Szép / IMADSA-/GOS KÓNY-/vecske... - [2] Isteni Dicsiretekkel mo-
/stan uyjonnan fel ekessitet-/tet és órógbitet-/tet. / NYOMTATTA-/tot Lőcsén, 
Brever Lö-/rincz által, / 1632. 

Protestáns ima-énekeskönyv (2. kiad?). 
Részei: [1] imakönyv és [2] kis énekeskönyv. 
Enekversek száma:' cr.81 énekéből 67 a 16. századi, ill. 12 a halotti. Szerke-

zetileg egy ünnepi-, káté- és különféle énekek-részt zsoltárválogatás (köztük 
Szenei Molnár-fordítások) követ, majd a végén temetési énekek szerepelnek. 

Kapcsolódás: Az RMNy szerint „az énekes rész leginkább az 1608. évi bártfai 
evangélikus énekeskönyvvel (965) mutat rokonságot." Valóban, ha csak a 16. szá-

394 

zadi énekeket nézzük, az 1608. évi bártfaiból mindössze 7 olyan ének hiányzik, 
ami pedig megvan a fenti ima-énekeskönyvben. Nem tudjuk, hogy a cím 
„újonnan" szava egy korábbi, azóta elveszett kiadásra vonatkozik-e, vagy pedig a 
csepregi kiadásra. Újdonsága a kötetnek a Szenei Molnár zsoltárok beiktatása a 
zsoltár-részbe. 

1641 Debrecen - RMNy 1874 

KERES[ZTYEN] IMA[DSA]G[OK] egy-n[ehany] szép [enekekjkel. 
Debre[cenben 1641. Fodorik] Menyha[rt]. 

18° - [7] 382 [7] f f . - o r n . 
3 csonka példány (OSZK; Kolozsvár; Sárospatakon töredék: jelenleg 

Nyizsnyij Novgorodban). 
RMK I. 713; Sztripszky 1960a; Révész, 1641; Erdélyi 116-117. sz. 

* 

Református ima-énekeskönyv (egyetlen kiadás). Az alábbi részletesebb elem-
zés oka, hogy ez a gyűjtemény beosztható a gyülekezeti énekeskönyvek közé is. 

Kiadó: A debreceni gyülekezet, vagy maga Fodorik Menyhért. 

394 Az 1629-es lőcseiből (RMNy 1438) ezzel szemben 27 ének. 
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Szerkesztő: Ismeretlen. Az első ismert nyomdászszerződés éppen a debreceni 
tanács és Fodorik között jött létre. Eszerint a nyomdász „semminemő Uytast, az 
keöniueknek ki botsiatasaba, sem valami heiaban való pasquillust, de kivalkeppen 
Theologiát, az Varasnak betsületes Praedikatori és az betsületes Tanats hire nekől, 

395 

ki botsiatani ne mereszellien." " Ez időben Kismarjai Veszelin Pál (1629-1645), 
Keresszegi Hermán István (1630-1641) és Váczi János (1639-1643/44) működtek 
debreceni lelkészként. Közülük Kismarjai Veszelin prózai munkákon kívül verse-
ket. köztük egy zsoltárfordítást is készített.396 Egyelőre azonban egyik személyhez 
sem köthető az ima-énekeskönyv. 

Felépítés: 
A. Címlap, erősen töredékes formában. 397 

Β. A2r-7r: Valószínűleg Fodorik Menyhérttől származik az előszó. 
C. Imádságok és énekek. 
D. Xx3v: „Ez kónyvetskeben levő Imadsagoknak es Isteni Dicsireteknek 

Rendi es mutató Táblája." Először ábécérendben az imák címei, majd 
„INTROITUS" címmel az énekek kezdősor-mutatója. 

Szerkezet'. Egyedülálló módon minden témát egy vagy több (összesen 71) 
imádság vezet be, majd pedig ezeket egy vagy több ének követi: reggeli és esti 
énekek - könyörgések és hálaadások testi s egyéb javakért - ünnepi dicséretek -
prédikáció előttiek és utániak - káté-énekek (keresztség; úrvacsora előtt, közben 
és után; Miatyánk; Tízparancsolat; teremtésért való hálaadás) - különféle könyör-
gések és hálaadások (keresztényi igaz örömért; fejedelmekért; házasének; háború-
ságok ellen; foglyok és mártírok éneke; ördög dühössége ellen; hamis tanítók el-
len; kétség ellen; segítségért a keresztben és nyomorúságban; hadi könyörgés; bé-
kességért; mindennapi táplálásért; asztali áldás; döghalál ellen; boldogságnak 
megnyeréséért; utolsó ítélet) - temetési énekek. 

A szerkezet teológiai alapja az imádság és ének egymást feltételező összetar-
tozása. Az énekek, bár több helyen felfedezhető a gyülekezeti énekeskönyvek 
szerkezete is, mindig az imádságban megfogalmazott könyörgések és hálaadások 
szerint követik egymást. Felvetődik a kérdés: nem magánhasználatra szánt éne-
keskönyvről van-e szó. Ennek azonban ellentmondanak az úrvacsorai, valamint a 
prédikáció előtti és utáni énekek. Az ismeretlen szerkesztő láthatólag olyan népé-
nekeskönyvet és imakönyvet akart létrehozni, amely mind a templomban, mind az 
élet valamennyi helyzetében az imádkozok és az éneklök segítsége lehet. 

395 CSŰRÖS Ferenc, 1911, 336. Az idézet arra is rámutat, hogy Debrecenben elsősorban 
református befogadók számára készítették a gyűjteményeket. 

396 RMKT 17. század, 9, 33-37. 
397 A szöveget 1. a 3. sz. függelékben. 
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Énekversek száma: er. 174, amelyből 21 a 17. századi. A szerkesztő igényes 
válogatást adott közre: magánénekeskönyvből ismert több ének (így pl. Balassi 
versei) és sok személyes hangú könyörgés is belekerült a gyűjteménybe. A 17. 
századi énekeket áttekintve megállapítható, hogy közülük korábban mindössze 6 
(főleg ünnepi és halotti) ének terjedt el szélesebb körben, míg a többi 15 csak igen 
szük befogadásra talált (3 a lőcseiekben, 5 Szenei Molnár oppenheimi gyűjtemé-
nyében, 2 unitárius forrásokban stb.). A válogatás a hívő ember minden élethely-
zetére több éneket kínál. Az énekbeosztás segítette a már ismert 16. századi éne-
kek istentiszteleti és otthoni használatát. Míg korábban pl. csak az Uram Isten, ki 
Ígértél oltalmat (RPHA 1426) szólt az útonjáróknak, addig itt 3 hasonló témájú 
ének is szerepel. 

Kapcsolódás: Ez az új típusú gyűjtemény, úgy tűnik, nem talált követőkre. 
Egyelőre nem ismerünk ugyanis hasonló szerkesztményt. Szerkesztés terén a ko-
rábbi debreceni hagyományok erősebbnek bizonyultak. A sikertelenséghez hozzá-
járulhatott még az 1642-től kezdődő váradi énekeskönyv-kiadás is, amely olyan 
népszerűségre tett szert, hogy kiszorított minden más szerkesztményt, és valószí-
nűleg egy ideig ellátta énekeskönyvvel a tiszántúli egyházkerületet is. 

A fenti gyűjtemény debreceni hagyományokhoz való viszonyát jól példázza, 
hogy az 1632-es debreceniből (RMNy 1523) 107 éneket elhagy, köztük 64 zsol-
tárt, illetve ünnepi éneket. Mindössze 38 zsoltárt közöl. Ε csekély számban szere-
pet játszhat a Szenei Molnár-féle Zsoltárkönyv fokozatos elterjedése vagy éppen 
elterjesztésének szándéka. Az ismeretlen szerkesztő ugyanakkor az evangélikus és 
unitárius forrásokból 37 éneket átvett. Nagyfokú a kölcsönhatás az 1640-es kiadá-
sú evangélikus énekeskönyvvel is (RMNy 1816): a tematikus szerkesztésen kívül 
erre mutat az is, hogy 134 a közös 16. századi énekeknek a száma. 

A fentiek fényében talán nem tűnik túl merésznek az a feltételezés, hogy az 
ismeretlen szerkesztő célja egy új énekeskönyv-sorozat elindítása lehetett. A ko-

398 

rábbi hagyományból bő válogatást adó, többfunkciós' ima-énekeskönyv azon-
ban - úgy látszik - nem talált szélesebb befogadói körre. Ezután csak 1697-ből 399 

rendelkezünk Debrecenben nyomtatott énekeskönyv-példánnyal. Ennek oka 
vagy az, hogy a váradi, később a kolozsvári ill. lőcsei kiadások ellátták a környé-
ket, vagy pedig az, hogy a példányok elkoptak a gyakori használatban. 

* 

398 A házi használatot segítheti a kis formátum. 
399 BENDA Kálmán-IRINYI Károly, 1961, 332-339. 
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A pápai Református Gyűjteményben400 található egy 1636 körül, a debreceni 
nyomdászhoz, Fodorik Menyhérthez írt levél töredéke. Ebben egy „impressum" 
nyomtatásának a megrendeléséről esik szó.401 Tudjuk, hogy az énekeskönyvet 
egyes helyeken impressumnak nevezték,402 de az is elképzelhető, hogy ez esetben 
valamilyen más „nyomtatvány"-t jelöl a szó. 

1646 Lőcse - RMNy 2146 

[1] IMADSA-/gos könyvecske... [— 2] Iste-/ni Dicsire-/lekkel rakva, /Mostan 
úyjon(n)an szép I-/madságokkal és töb Iste-/ni Dicsiretekkel meg-/óregbitetet, és 
ki-/nyomtatta-/tot. / Lőcsén, Brever Lórincz / altal, 1646. 

Protestáns ima-énekeskönyv (3. kiad?). 
Részei: [1] imakönyv és [2] kis énekeskönyv (alcím: Szép/és aitatos /ISTENI 

DITSIRE-/tek kóvet-Zkeznek. / Nyomtattatot, Lőcsén, / 1646.) 
Enekversek száma:' cr.91 énekéből 74 a 16. századi, ill. 13 a halotti. 
Kapcsolódás:' Mint az RMNy rámutat, a kiadvány az 1632-es lőcsei bővített 

kiadása, s így szerkezetileg is megegyezik azzal. Ugyanakkor az ismeretlen szer-
kesztő 5 éneket (ebből 3 a zsoltár) elhagy a korábbi lőcseiből (RMNy 1552). Ha 
megnézzük a pótlásokat, kiderül, hogy elsősorban az ünnepi énekek száma növe-
kedett. A 173. laptól kezdődő rész,40'' akárcsak az előző kiadásban, a Szenei Mol-
nár-féle zsoltárok protestáns használatát segítette elő. 

1645-1655 Lőcse - RMNy 2319 

[ÍJ [Imádságoskönyv. [ - 2] Istenes énekek és dicséretek. Lőcse, Lorenz 
Brewer, 1645-1655..] 

Protestáns ima-énekeskönyv (4. kiad?). 

400 Jelzet: 0.1092/80: 5v. 
4 0 l „ . . . mult tavaszon irtam vala keg(ielme)dnek, hogy [. . .] kesziczen keg(ielme)d egj 

Impressomot, egi nehany arcus tizta papirost [...] Keg(ielme)d izente volt, hogj az Szikszai 
Maria Magdalena! soka[dalomba jö]ven. avagj megh fel hozza, wagj penigh szolgaitul fel 
kül[...] ke(gie)lmed fel [ . . . ] es [...] cédulám mutató embernek a [...] ke(gie)lmednek megh fi-
zeti. I(ste)n keg(ielme)del írtam Miskolczon mi [...] Keg(gielme)dnek ism[...]." 

402 L. pl. az 1646-os szatmárnémeti zsinat kánonaiban. 
403 Alcíme: „Egynehány róvid és igen szép PSALMUSOK ádatták köziben, az MOLNÁR 

ALBERT Versiojábúl, az Hüveknek nagyob épületekre". 
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Kapcsolódás·. A töredékes müvet az RMNy a lőcsei sorozathoz ( R M N y 1552, 
2146) osztja be. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha ezt erősen átdolgozott kia-
dásnak tekintjük. Ugyanis a töredékes tartalomjegyzék szerint sem a szerkezet, 
sem az énekek sorrendje nem egyezik a korábbi kiadásokkal. Itt első helyen állhat-
tak a zsoltárok, s csak ezután jöttek az egyéb gyülekezeti énekek, köztük Balassi: 
Bocsásd meg, Úristen, vagy az Úristen, téged dicsérünk, amely a korábbi kiadá-
sokban nem szerepel. 

1683 Lőcse - RMK I. 1308-1309 

[1] [Imádságos könyvecske... [ - 2] isteni dicséretek. Lőcse, Samuel Brewer, 
1683.] 

Protestáns ima-énekeskönyv (4. vagy 5. kiad?). 
Részei. [1] imakönyv és [2] kis énekeskönyv (alcím: Szép / és aitatos ISTENI 

DITSIRE-/tek követ-/keznek. /[dísz] / Lőtsén Brewer Samuel / által, 16 8 3.4 0 4) 
Énekversek száma·, cr. 105 ének, a pontos szám nem állapítható meg, mivel 

több helyen csonka az egyetlen példány. 
Kapcsolódás·. Mind szerkezetében, mind énekkészletében követi az 1646-os 

lőcsei ima-énekeskönyvet ( R M N y 2146), annak bővített kiadása. 

1685 Kolozsvár - RMK 1. 1334 

[1] BUZGÓ / IMAD-/SAGOK / [ -2] Es Isteni / D1CSIRE-/TEK. / 
KOLOSVARAT/ 1685. [Némethi Mihály.] 

Protestáns ima-énekeskönyv. Külön mutatót kapnak az imák és az énekek. 
A kicsi, 32° formátumú gyűjtemény mindössze 12 éneket tartalmaz. Ez a ti-

zenkét ének nemcsak a legismertebb lehetett, hanem az ismeretlen szerkesztő sze-
rint a legfontosabb is a protestáns ember mindennapi életében, ezért érdemes kö-
zölni a kezdősorokat: 

- 181: Szenei Molnár Albert: Hálát adok neked, mennybéli Isten ... ez éjjel 
(reggeli) 

- 184: Szenei Molnár Albert: Az Úr énnékem őriző pásztorom (23. zsoltár) 
- 188 : Mindenek meghallják és jól megtanulják (127. zsoltár, RPHA 968) 

404 Alcímlap vérzőn: „Ephes 5. v. 19. Szólván ti magatok éneklések és Isteni ditsiretek ál-
tal, és lelki énekek által, énekelvén és ditsiretet mo(n)dván az URNÁK szivetekből." 
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- 193: Szenei Molnár Albert: Úrnak szolgái mindnyájan áldjátok (134. zsol-
tár) 

- 195: Úrnak szolgái, no, dicsérjétek (134. zsoltár, RPHA 1447) 
- 198: Ti, keresztyének, dicsérjétek (134. zsoltár, RPHA 1378) 
- 2 0 1 : Dicsérd az Istent, mostan (146. zsoltár, RPHA 251) 
- 208: Téged, Úristen, mi (Te Deum, RPHA 1364) 
- 213: Mi Atyánk, ... te fiaid (Miatyánk, RPHA 906) 
- 221: Nemes Imre [1]:Ébredjél fel, világ, bűneidből (intő ének, RPHA 308) 
- 228: Adjunk hálát az Úrnak (136. zsoltár, étkezés utáni hálaadás, RPHA 61) 
- 232: Szenei Molnár Albert: Hálát adok neked, mennybéli Isten ... e napon 

(esti). 

1700 Kolozsvár - RMK I. 1558-1559 

[2] IMADSA-/GOS ES - [1] ENE-/tes, kézbe hor-/dozo Kőny-fvetske. Mellyet 
napon-Zként minden rendbéli / Keresztyen ember / olvasgathat. / [dísz] / 
KOLOS VARAT. / Az Unitária Ecclesia / Typusival 1700-ben. [Liszkai Mihály.] 

Unitárius ima-énekeskönyv (3. kiad?). 
Részei: [l]énekeskönyv (alcím: Szép isteni ditsiretek és háláadások) és [2] 

imakönyv. A példányokhoz hozzákötötték Várfalvi Kósa János kátéját ( R M K I 
1560). 

Enekversek száma: 37 a 16. századi és 30 a 17. századi. Az énekek egy része 
megtalálható az 1697-es énekeskönyvben ( R M K I. 1503). 

Az énekek, az unitárius szerkesztési elveknek megfelelően, ábécérendben kö-
vetik egymást. Ugyanakkor ez a rend kétszer is elkezdődik. Ennek az az oka, hogy 
a korábbi, 1623-as gyűjtemény ( R M N y 1290) énekeihez hozzátoldottak egy új 
részt, amelyben szintén ábécérendben sorakoznak az énekek. 

III. 4. Az énekeskönyv-történet összegzése 

Az egyes énekeskönyv-kiadások elemzése után az alábbiakban a 16-17. szá-
zadi énekeskönyvekkel kapcsolatos főbb vizsgálati szempontok összefoglaló át-
tekintése következik. 
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III. 4. 1. A címlap 

A címlapok több típusú információt adnak. A 16. században utalnak a szer-
kesztő (Gálszécsi, L. F., Sz. Gergely, Bornemisza Péter) személyére. (Az elősza-
vak is csak a 17. század közepéig segítenek a szerkesztő személyének meghatáro-
zásában, mint pl. Szenei Kertészé). A névtelenség miatt, különösen az új típusú 
szerkesztmények esetében (mint pl. az 1593-as bártfai vagy az 1635-ös lőcsei) 
körvonalazódott azok köre, akik részt vehettek a munkában. A támogató szemé-
lyekre is találunk adatokat a címlap (mint pl. az 1697-es unitárius esetében) és a 
nyomdász-ajánlás (mint pl. Csáktornyai Jánosé, 1590) alapján. A kiadások közötti 
összefüggésekre sok esetben már a címek azonossága vagy nagyfokú hasonlósága 
figyelmeztet (pl. a 16. században a Keresztyéni gyülekezetekben való isteni dicsé-
retek, vagy a 17. században a Szent Dávid prófétának ékes ritmusú-típusú címek). 
Néhány cím segít a kiadások számának, illetve a kapcsolódásoknak a meghatáro-
zásában (pl. az 1635-ös lőcsei vagy az 1640-es bártfai esetében). A címlap, illetve 
a címlap-verzó fontos eleme az a bibliai idézet, amely az éneklés szükségességét 
(a protestáns hitvallásokat követve evvel) alátámasztja. Egy ideig - a német gyűj-
teményekhez hasonlóan - a címlapon a 149. zsoltár szerepel, majd az evangélikus 
gyűjtemények másokat is feltüntettek (Bornemisza a 103. zsoltárt, az 1593-as 
bártfai a 81. és 96. zsoltárt stb.), vagy a kötet végére helyezték azt (pl. az 1629-es 
lőcsei). Az unitáriusok külön utat jártak. Egyszerű címlapjukra a 150. zsoltárból 
tettek idézetet, a verzón pedig a 80. zsoltár szerepel (Kolozsvár 1632). A hosszú 
barokk címek az énekeskönyvek 17. századi kiadásaiban követhetőek nyomon. A 
címlap fontos eleme a „bővítette", „öregbítette", „javította" és a többi hasonló 
megfogalmazás. A kötetek egy részében ez mint közhely ismétlődik, főleg az új 
szedésü, változatlan kiadásoknál (pl. a debreceni 1616-os és 1620-asnál). Más 
esetben azonban lényeges információt ad a szerkesztés munkájáról (pl. az 1635-ös 
lőcseinél vagy az 1697-es debreceninél). 
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III. 4. 2. Gyülekezeti és temetési énekeskönyvek 

Sor-
szám 

Gyülekezeti énekeskönyv For-
má-
tum 

Kotta 
Példá-
nyok 
(töredék 
vagy 
teljes) 

Felekezet 
Gyülekezeti 

énekek száma 
er.! 

(16.+17. száza-
diak)405 

1. 
*406 

Krakkó 1536. 
RMNy 18 

8° + 2 Evang. 10 [?] 

2. * Krakkó 1538. 
RMNy 24 

8° + 1 Evang. 2 [?] 

3. Ovár... 1560-1561. 
RMNy 160/1 

8° + 1 Prot. 105 

4. Debrecen 1562-63. 
RMNy 178 

4° - 1 Prot. 6 [ ? ] 

5. Várad 1566. 
RMNy 222 

4° - 1 Prot. 117 

6. Debrecen 1569. 
RMNy 264 

4° - 1 Ref. 136 

7. Debrecen 1570. 
RMNy 276 

4° — 1 Ref. 101 [?] 

8. Komjáti 1574. 
RMNy 353/1—II. 

4° + 3 Evang. 191 

9. Debrecen 1572-1579. 
RMNy 357 

4° — 1 Ref. 5 [ ? ] 

10. Debrecen 1579. 
RMNy 429 

4° - 2 Ref. 119 

11. Detrekő 1582. 
RMNy 513 

4° - 9 Evang. 198 

12. Debrecen 1586 k. 
RMNy 582 

4° — 1 Ref. 48 [?] 

13. Debrecen 1590. 
RMNy 640 

4° — 1 Ref. 190 

14. Monyorókerék 1590 k. 
RMNy 648 

8° 
obi. 

— 2 Evang. 25 [?] 

405 Ott, ahol a temetési ének-rész közvetlenül követi az istentiszteleti énekeket, az énekek 
száma egyelőre azokat is tartalmazza. Ott, ahol a töredékesség miatt nem lehet megállapítani az 
énekszámot, szögletes zárójelben kérdőjel szerepel. 

406 Csillag jelöli azokat a gyűjteményeket, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak halotti 
énekeket, illetve önállóan, a temetési énekeskönyvek között szerepel a temetési ének-részük. 
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Sor-
szám 

Gyülekezeti énekeskönyv For-
má-
tum 

Kotta 
Példá-
nyok 
(töredék 
vagy 
teljes) 

Felekezet 
Gyülekezeti 

énekek száma 
er.! 

(16.+17. száza-
diak)405 

15. Bártfa 1593. 
RMNy 713 

4° - 3 Evang. 267 

16. * Debrecen 1602. 
RMNy 886/1 

4° - 1 Ref. 200 

17. Bártfa 1602-1614. 
RMNy 965 

12° — 1 Evang. 250 
(246+4) 

18. * Kolozsvár 1602-1615. 
RMNy 983 

12° - 2 Unit. 154 
(130+24) 

19. Oppenheim 1612. 
RMNy 1037/2 

8° - [60] Ref. 150 zsoltár + 
71 

20. * Debrecen 1616. 
RMNy 1107/1 

4° - 1 Ref. 221 

21. * Debrecen 1620. 
RMNy 1205/1 

4° - 2 Ref. 221 

22. Lőcse 1620 k. 
RMNy 1228 

? - — Evang. -

23. Lőcse 1629. 
RMNy 1438 

12° - 1 Evang. 202 (179+23) 

24. * Debrecen 1632. 
RMNy 1523/1 

4° — 1 Ref. 221 

25. * Kolozsvár 1632. 
RMNy 1541 

12° - 4 Unit. 184 (147+37) 

26. * Lőcse 1635. 
RMNy 1628/1 

4° - 1 Prot. 287 
(252+35) 

27. Bártfa 1640. 
RMNy 1816 

12° - 2 Evang. 274 
(264+10) 

28. Debrecen 1641. 
RMNy 1874407 

18° - 3 Ref. 174 
(153+21) 

29. Lőcse 1642. 
RMNy 1940 

18° - 7 Evang. 274(264+10) 

30. Várad 1642. 
RMNy 1981 

12° - 1 Prot. 5 [?] 

31. * Bártfa 1647. 
RMNy 2163/2 

12° — 1 Prot. 250 
(226+24) 

407 Gyülekezeti énekeskönyvként is használható ima-énekeskönyv. 
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Sor-
szám 

Gyülekezeti énekeskönyv For-
má-
tum 

Kotta Példá-
nyok 
(töredék 
vagy 
teljes) 

Felekezet 
Gyülekezeti 

énekek száma 
er.! 

(16.+17. száza-
diak)405 

32. Várad 1648. 
RMNy 2254/2-3 

12° - 1 Prot. 267 (243+24) 

33. Várad 1651. 
RMNy 2406/2-3 

12° - 2 Prot. 267 (243+24) 

34. * Lőcse 1654. 
RMNy 2532/2 

4° - 3 Prot. 302 (258+44) 

35. * Várad 1654. 
RMNy 2564/2 

4° - 4 Prot. 252 (226+26) 

36. Várad 1655. 
RMNy 2624/2-3 

12° — I Prot. 267 
(243+24) 

37. Kassa 1662. 
RMK I. 990/2 

12° - 3 Prot. 266 (242+24) 

38. Kassa 1667-1668. 
RMK\. 1613/C 

12° - 1 Prot. i s m 

39. Kassa 1673. 
RMK I. 1145/A/2-3 

12° - 1 Prot. 266 (242+24) 

40. Lőcse 1673. 
RMK I. 1155/B/2-3 

12° - 1 Prot. 286 (241+45) 

41. * Lőcse 1675-1676. 
RMK I. 1183/2 

4° - 8 Prot. 302 (258+44) 

42. Kolozsvár 1680-1681. 
RMK\. 1244/2-3 

12° - 6 Prot. 275 (244+31) 

43. Kolozsvár 1690. 
RMK I. 1384/2 

12° - 4 Prot. 280 
(245+35) 

44. Lőcse 1690. 
RMK I. 1389/2 

12° - 1 Prot. 298 
(241+57) 

45. Lőcse 1691. 
RMK I. 1410/2 

12° - 4 Prot. 298 
(241+57) 

46. Lőcse 1694. 
RMK\. 1460/2 

8° - 1 Prot. 369 
(264+105) 

47. Lőcse 1694. 
RMK\. 1462 

8° - — Prot. -

48. Lőcse 1692-1696. 
RMK\. 1589/A 

12° - 1 Evang. 99[+2] 
(18+83) 

49. Lőcse 1696. 
RMK I. 1492/B/2 

12° — 2 Prot. 369 
(264+105) 
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Sor-
szám 

Gyülekezeti énekeskönyv For-
má-
tum 

Kotta 
Példá-
in ok 
(töredék 
vagy 
teljes) 

Felekezet 
Gyülekezeti 

énekek száma 
er.! 

(16.+17. száza-
diak)405 

50. Debrecen 1697. 
RMK\. 1499 

12° - 2 Prot. 292 
(249+43) 

51. * Kolozsvár 1697. 
RMKl. 1503 

12° - 6 Unit. 196 
(136+60) 

52. Lőcse 1699. 
RMKl. 1544 

12° — — Prot. — 

53. • Debrecen 1700. 
RMK I. 1553/2 

12° - 1 Prot. 272 
(229+43) 

54. Kolozsvár 1700. 
RMKl. 1559/A/2 

12° 1 Ref. 
(Prot.) 

272 
(229+43) 

54 kiadás 112 
(+60) 

12 evang. 
12 ref.+l 
3 unit. 
26 prot. 

Temetési énekeskönyvek, amelyek külön címlappal vagy önálló kiadásban (1. 
még az RMNy 2565-nél közölt táblázatot) jelentek meg: 

Sorszám Temetési énekeskönyv Példányszám Énekek száma cr. 
1. Debrecen 1598. RMNy 832 feltételezett kiad. — 

2. Debrecen 1602. RMNy 886/2 1 25+Γ51 
3. Debrecen 1616. RMNy 1107/2 1 30 
4. Debrecen 1620. RMNy 1205/2 2 30 
5. Debrecen 1632. RMNy 1523/2 1 30 
6. Lőcse 1635. RMNy 1628/4 1 46 
7. Várad 1642-1648. feltételezett kiad. -

8. Lőcse 1654. RMNy 2532/3 3 46 
9. Várad 1654. RMNy 2565 3 54 

10. Kolozsvár 1660 előtt/ 
RMK I. 942/B - unitárius 

feltételezett kiad. — 

11. Kolozsvár 1660. 
RMK I. 956 - unitárius 

1 35 

12. Lőcse 1675-76. RMK I. 1183/3 8 46 
13. Kolozsvár 1680 k. RMK I. 1244/B 3 68 

408 Ahol külön nem jelezzük, ott az Újfalvi-féle szerkesztés él tovább. 
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Sorszám Temetési énekeskönyv408 Példányszám Enekek száma cr. 
14. Lőcse 1682. RMK I. 1288/A 1 70 
15. Kolozsvár 1691. RMK\. 1408/A 1 70 r?i 
16. Kolozsvár 1692. RMK I. 1425/A 2 72 
17. Kolozsvár 1697. 

RMK\ 1504-unitárius 
4 42 

ri8?i Debrecen? \69W RMK\. 1519/A — — 

18 kiadás 
(15 Újfalvi-féle és 3 unitárius) 

32 

Mint a fenti táblázatok mutatják, a két évszázadból mindössze 54 gyülekezeti 
és 17 temetési énekeskönyv-kiadás létezéséről tudunk. Ezeknek (ha RMNy 1037-
et nem számítjuk) 110, illetve 32 példánya maradt fenn, melyeknek nagy része 
csonka. Kereskedelmi szempontok miatt a 17. század második felének énekes-
könyv-kiadásában a különböző évben megjelenő kiadványok egy kötetbe kerülhet-
tek, ill. a gyűjteményeket különböző összeállításokban is forgalomba hozták a ki-
adók. A várhatóan még ezután előkerülő példányok, vagy még inkább töredékek 
miatt az énekeskönyv-bibliográfiát nem lehet lezárni. 

A kezdeti 8° gyűjtemények után a 4° válik általánossá. Ennek egyik magyará-
zata az lehet, hogy a pulpitusra kitett énekeskönyvből a lelkész, a kántor vagy az 
iskolás gyermekek előénekelték a gyülekezetnek az énekeket, s erre a nagyobb és 
jobban olvasható könyv alkalmasabb lehetett. A 17. század második harmadától 
kezdve terjed el a könnyen vihető, 12° formátum, amely a szélesebb körű haszná-
latra utal: egyre több gyülekezeti tag kezében lehetett énekeskönyv, amiből otthon 
is énekelt. 

A kotta mellőzése s az ebből következő nótajelzési gyakorlat - főként a német 
kiadványokkal összehasonlítva - a szélesebb körű zenei írásbeliség hiányát mutat-
ja. Ugyanakkor, mint a 11. 9. fejezetben jeleztük, ez egyben az énekek közkölté-
szetté válásával is együtt járó jelenség. A nyomdászok, kiadók vagy szerkesztők 
nem tartották szükségesnek a már ismert dallamok kinyomtatását. 

Az egyes kiadások példányszámairól nincsenek adataink. Az azonban való-
színűnek tűnik, hogy hamar elfogytak az egyes példányok. Bornemisza Péter ha-
gyatékában például nem esik szó énekeskönyv-példányokról. Ugyanakkor egy-egy 
könyvjegyzékben találunk adatokat a korabeli használatról. Néhány kiragadott 
példa: Bornemisza énekeskönyve a galgóci Török Balázs 1604-es végrendeleté-
ben szerepel. Egy eperjesi polgár 1646-os hagyatékában a „Cantional vngerisch in 
folio" olvasható.40 ' Ez utóbbi, mérete miatt, nem lehet gyülekezeti énekeskönyv. 

409 IVÁNYI Béla, 1983. 93-94, 153, 232. 
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Az 1636-os Öreg Graduálra nehezen gondolhatunk, ugyanis annak példányait I. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem a nagyobb gyülekezeteknek ajándékozta,"110 s 
tíz évvel a megjelenés után még valószínűleg nem került magántulajdonba. A Ke-
serű Bálint vezetésével 1980-ban elindított kutatások azóta is folyamatosan tárják 
föl a Kárpát-medence olvasmány-műveltségét 1500 és 1700 között. Monok István 
vezetésével épül a Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok könyv-
és olvasmánytörténeti adatbázisa, amely már világhálón is elérhető, és énekes-
könyv-történeti szempontból feldolgozásra vár.411 Az adatbázis keresőrendszeré-
nek segítségével könnyebben rábukkanhatunk egy-egy énekeskönyv-példányra. 
Ilyen például az a „kasay Énekes keöny", amely a kassai Tóbiás Kristóf javainak 
1655-ös összeírásában szerepel. Vajon egy eddig ismeretlen, kassai kiadású éne-
keskönyvről szól a híradás? (A legkorábbi kassai kiadású magyar énekeskönyvnek 
a szakirodalom az 1662-es kiadásút - RMK 1. 990-991 - tartja.) Ráadásul ugyan-
ebben az inventáriumban szerepel egy „S(zent) Dauid Soltarij"-tétel is, amely el-
nevezés emlékeztet az 1635 utáni protestáns énekeskönyvek címadására. 

A énekeskönyv-hiányt sokszor kéziratos másolattal helyettesítették, mint erre 
pl. az unitárius graduálok vagy az 1659-es Balogi cantionale (S1 82) mutatnak. Ez 
utóbbi énekeinek legnagyobb része szerepel az 1654-es lőcsei énekeskönyvben, és 
a szerkezete is a protestáns énekeskönyvekből jól ismert tagolású. A kis számban 
és töredékesen fennmaradt temetési énekeskönyv-példányok alátámasztják Papp 
Géza azon megállapítását, mely szerint ezeket a gyűjteményeket használták a 
legtöbbet.412 Már Erdélyi Pál rámutatott arra. hogy a gyakori használat és az üzleti 
szempontból valószínűleg nyereséges új és új kiadások miatt egy-egy kiadásból 
alig maradt fenn példány.413 

Az egyes énekeskönyvek nyomdai kiállítása, díszekkel és cifrákkal való 
megjelentetése, vagyis az igényes forma nemcsak a nyomdák lehetőségeit mutatja. 
Az egyes nyomdák termékeinek szakirodalmi értékelése az énekeskönyvek eszté-
tikai kivitelezésére is vonatkoztatható.414 Nyomdászjel, az énekeskönyv-részek 
közötti tagolás, a viszonylag kevés nyomdahiba stb. csak olyan kiadóknál fordul 
elő, mint amilyen Huszár Gál vagy Szenei Kertész Ábrahám. (A kor német éne-

4 I 0L. az Öreg Graduál ajánlólevelét; MONOK István (1996, 190) idézi Tolnai István 
1637-es levelét: „Madarasz uram is Eperjesről ir es igen ker, hogy Nagyságodat mint kegyelmes 
Urat es Patronussat [ti. I. Rákóczi Györgyöt] talallyam meg felöle, hogy Eperiesi Ecclesia is ne 
maraggion annelkül" [ti. az Öreg Graduál egy példánya nélkül], 

411 http://www.eruditio.hu. 
"lRMDT\I. 28. 
413 ERDÉLYI Pál, 1899,61-62. 
414 Legutóbb V. ECSEDY Judit, 1999. 
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keskönyvei oly gazdagok fametszetes illusztrációkban, hogy külön disszertáció 
készülhetett róluk. 4" A szerény magyar lehetőségeket mutatja, hogy a magyar 
énekeskönyvekben ilyen illusztrációk nincsenek.) 

A kiadó személye néha bizonytalan. Az egyes nyomdák története és az éne-
keskönyvek jellege alapján azonban legtöbbször valószínűsíthető, hogy mely 
nyomdák működtek egyben kiadóként is. (Ugyancsak kérdés, hogy az egyes vá-
rosi tanácsok mekkora szerepet játszottak a kiadásban.) A 16. században és a 17. 
század elején a debreceni nyomda, míg a 17. század első harmadától kezdve a lő-
csei Brevver-cég adta ki a legtöbb énekeskönyvet. Az unitárius gyűjtemények egy-
házi ellenőrzés mellett készültek: graduál-énekeskönyv jellegüket végig megőriz-
ték, és az énekek számát csak kis mértékben gyarapították. A 17. századi kiadási 
nehézségek miatt mindössze 6, témánkat érintő kiadványuk (3 graduál-
énekeskönyv és 3 halottas) jelenhetett meg. 

A szerkesztést az első időkben olyan reformátorok végezték, akik maguk is 
énekszerzők voltak (pl. Gálszécsi István, Szegedi Gergely stb.). Később emellett 
megjelentek olyan kezdeményezések, melyek egy-egy hivatalosabb jellegű éne-
keskönyv összeállítását tűzték ki célul (pl. Gönci György. Újfalvi Imre vagy a 
Bártfai énekeskönyv szerkesztője). A 17. század második harmadától többnyire 
nem ismerjük a szerkesztőket. A névtelenség egyik oka az lehet, hogy szinte 
mindegyik szerkesztő valamilyen korábbi hagyomány folytatójának tartotta magát, 
s ezzel is a kötet legitimációját akarta hangsúlyozni. 

Az énekek számával kapcsolatban már Schulek Tibor megállapította, hogy az 
evangélikus énekeskönyvek általában több éneket tartalmaznak, mint a reformátu-
sok.416 A lőcsei énekeskönyvek bővebb énekanyaga sokszor nem talált utat a 
többi nyomda gyűjteményei felé. A lőcsei kiadásokban egy szempontból - az 
újabb és újabb énekek felvételével - ugyanazt a folyamatos megújulást követhet-
jük nyomon, mint amilyent a 16. századi és 17. század eleji evangélikus énekes-
könyvek változó szerkezetei esetében látunk. A 17. századi egyházi énekköltésben 
mennyiségileg az evangélikusok megelőzték a másik két felekezetet (amennyiben 
a Zsoltárkönyv-fordításokat nem számoljuk). Ugyanakkor a lőcsei testesebb gyűj-
temények kiadásának gyakorlati oka - a kiadó vállalkozói talentuma és körülmé-
nyei, valamint a szigorú egyházi megkötöttség hiánya - is kimutatható. A 17. szá-
zadi református nyomdákból kikerülő énekeskönyvek - mint arra Czeglédy Sán-
dor rámutat - azért is nem bővítették az énekanyagot, mert a Szenei Molnár-féle 
Zsoltárkönyv népkönyvként fokozatosan elterjedt.417 A temetési énekek esetében 

4 l 5HOBERG, Martin, 1933. 
416 SCHULEK Tibor, 1969, 132. 
4 , 7CZEGLÉDY Sándor, 1963, 161. 
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viszont a református nyomdákban megjelenő gyűjtemények szintén folyamatosan 
gyarapodtak. A halotti énekek szapodását az is elősegítette, hogy a kántorok és is-
kolamesterek szolgálatának fontos részét képezte a temetési éneklés. A 17. század 
végére mintegy 85 énekversből válogathattak a temetéseken. Hermányi Dienes 
József 1758-as emlékiratában kiemeli, hogy édesapja, a küküllővári iskolamester 
(1695): „a régi énekeknek nótáit is tudja vala az atyám. Sőt a halotti énekeken kí-
vül még Balassa és Benitzki énekeinek is sok nótáit tudja vala.'"418 

Az énekeskönyv-történet alapját képezheti a 16-17. századi gyülekezeti éne-
kek kritikai kiadásának, melynek elkészülte után folytatódhat az énekek irodalom-

419 
történeti szempontú elemzése. Pirnát Antal megállapításának - a lőcsei énekes-
könyvek 17. századi bővítéseiben kevés az esztétikailag hatásos, személyes, lírai 
hangú költemény; gyakoriak a moralizáló elmélkedések, a manierizmus hatása ér-
ződik - esetleges felülvizsgálatával csak a teljes anyag feldolgozása után érdemes 
foglalkozni. 

III. 4. 3. Kapcsolódások az egyes énekeskönyvek között 

A 16. századi énekeskönyvek énekanyagának összehasonlításakor már Borsa 
Gedeon figyelmeztetett arra, hogy nem egyenes ágú az egyes gyűjtemények bővü-
lése: „A kötetek összeállítói egyrészt nemcsak nyomtatott, hanem kéziratos forrá-
sokra is támaszkodtak, másrészt az így rendelkezésükre álló anyagból ízlésüknek, 
illetve a protestantizmus széles színskáláján belül elfoglalt vallási felfogásuknak 
leginkább megfelelő darabokat válogatták ki."420 Legjobban az 1575-ben elhunyt 
Sztárai Mihály gyülekezeti énekeinek első előfordulásaival bizonyítható, hogy 
nemcsak az egy vagy több verset tartalmazó kéziratok áramlásával kell számol-
nunk, hanem azzal is, hogy ezek a kéziratok ráadásul hosszú ideig vándoroltak, 
amíg a nyomtatásban való megjelenésig végre eljutottak. Sztárai 17 gyülekezeti 
éneke közül halála előtt alig több mint a fele, 9 jelent meg.421 A többi 1582-ben (2 

""Idézi: RMDTll. 15. 
419 A magyar irodalom története..., 1964, 88-89. 
420 BORSA Gedeon. 1983, 19. 
421 Hálaadásunkban (RPHA 478), Meghallgassad (RPHA 863), Megnyomorult (RPHA 

869), Mindenkoron áldom (RPHA 983), Semmiből teremté (RPHA 1218), Sok jótéteményen 
(RPHA 1259), Sok nyilvánvaló (RPHA 1263), Szabadíts meg (RPHA 1295), Szent Dávid 
(RPHA 1309). 
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ének), 1590-ben (3), 1593-ban (1)™ és 1602-ben (2). Egy-egy énekes-
könyv összeállításakor a szerkesztőket a következő szempontok befolyásolhatták: 

1. A szerkesztő-kiadó vallási (hittani) felfogása, valamint ízlése szerint válo-
gatta össze az énekeket és szerkesztette a gyűjteményt; 

2. A szerkesztő az énekeket több forrásból szerezhette: 
a. az adott kiadást megelőző énekeskönyvekből (ezek lehettek nyomtatottak 

vagy kéziratosak, de sok esetben ma már egyetlen példányból sem ismer-
jük őket, és csak következtethetünk meglétükre); 

b. hozzájuthatott a szerkesztő egy-egy ének különálló kéziratához; 
c. emlékezetből, hallás után ismert darabokat is bevehetett az énekes-

könyvbe; 
3. a gyülekezet (= befogadó) igényei vagy gátolták a válogatást (pl. amikor a 

megszokott énekekhez ragaszkodtak), vagy éppen előrelendítették a bővítést (pl. 
egy-egy helyi szokást népszerűsítettek); 

4. a kiadvány eladhatósága szintén befolyásolhatta az énekanyag változtatását 
vagy éppen megőrzését. 

A fentiek alapján változatos, ugyanakkor sok hasonlóságot mutató gyűjtemé-
nyekjelentek meg a 16-17. században. A német énekeskönyvek történeti tagolása 
- a reformáció kora; a konfesszionalizmus kora, melyen belül: ellenreformáció, 
ortodoxia, misztika és pietizmus426 - a magyar anyagban nem követhető.427 Az 
eltérő történelmi és vallási helyzet miatt a magyar énekeskönyvek a 17. század 
elejéig vagy egy-egy meghatározó személyiség (pl. Huszár Gál vagy Újfalvi Im-
re), vagy egy-egy nagyobb gyülekezet (pl. Debrecen) hatása alatt formálódtak. A 
magyar énekeskönyv-történet korszakolásakor ezért elsősorban a befogadó közös-
ség felekezeti jellege kerülhet a központba. Befogadói szempontból a 16-17. szá-
zad valamennyi felekezetére igaz, hogy nem volt olyan egyházi rendelet, amely 
valamennyi gyülekezet számára előírta volna, hogy melyik énekeskönyvet hasz-
nálhatja. Az eltérő világi igazgatás alatt álló gyülekezetek eltérő körülménye és a 

422 Mennyi sokat (RPHA 894), Sokan vannak (RPHA 1283). 
423 Megnyomorodván (RPHA 868), Sok emberek (RPHA 1248), Sok ínségünkben (RPHA 

1257). 
424 Mely igen jó (RPHA 878). 
425 Mikor szent Dávid (RPHA 941), Szent Dávid próféta (RPHA 1308). 
426 BLUME, Friedrich, 1965. FISCHER, Albert-TÜMPEL, Wilhelm, 1904-1916. 

Periodizálása: 1570-1648. Die Periode des Bekenntnisliedes; 1648-1750. Die Periode des 
Erbauungsliedes. 

427 A magyar szakirodalomban többek által használt „óprotestáns" jelző korszakjelölőként 
túlságosan tág fogalom, esetünkben nem használható. 

271 



könyvek drágasága egy ilyen rendelet végrehajtását amúgy is megakadályozta 
volna. Ebből a nagy szabadságból azonban nemcsak a Révész Imre által említett 
hibák származtak (pl. tartalmilag és hittanilag kifogásolható versezetek, hibás ver-

49g 
selés stb.), " hanem előnyök is. Az énekeskönyvek, s bennük az énekek egy ideig 
folyamatosan változtak. Több olyan ének megjelenhetett, amely éppen a felekeze-
tek közeledését szolgálta. Jó ideig a magánjellegű könyörgések is helyet kaptak, s 
ezzel a gyülekezeti énekeskönyvek otthoni használatát segítették elő. Befogadói 
szempontok alapján az énekeskönyv-történet négy korszaka különíthető el: 

I. korszak: 1536-1568. 
Az énekeskönyvek ún. reformációi-protestáns korszaka 

Evangélikus kezdeményezés (RMNy 18, 24) után létrejött az első igazi gyüle-
kezeti énekeskönyv (RMNy 160), amelyet valamennyi protestáns felekezet hasz-499 
nált, s amely kiindulópontja " lett a későbbi kiadásoknak. Az útkeresést jelzi a 
következő két gyűjtemény, az 1562-es debreceni (RMNy 178) és az 1566-os 
váradi (RMNy 222). 

II. korszak: 1569-1642. 
A felekezeti (evangélikus, református és unitárius) énekeskönyvek kora 

Mindhárom felekezet, lassan bővülő anyaggal, kialakította a saját énekes-
könyv-típusát, és igyekezett azt elterjeszteni. A különbségek jól jelzik, hogy mely 
felekezetű befogadókra voltak tekintettel a szerkesztők. Az eltérések az énekes-
könyvek szerkezetében, illetve az egyes énekek felekezeteken belüli használatá-
ban figyelhetőek meg. Ugyanakkor a gyökerekhez, az alap énekkincshez való ra-
gaszkodás, valamint a felekezetek közötti kölcsönhatás jól kimutatható valameny-
nyi gyűjteményben: a címek, a mottók, az énekátvételek tanúskodnak erről. 
Csomasz Tóth Kálmán a 16. század valamennyi énekeskönyvét az „óprotestáns" 
kor és típus termékének értelmezi, mivel „a bennük foglalt énekanyag még a 16. 
századi magyar reformáció osztatlan közös kincse, öröksége."430 De ez a közös 
kincs kimutatható a 17. században is, ennek alapján tehát nem lehet pontosítani a 
16. és 17. századi korszakolást. Általánosan jellemző, hogy bár kísérletet tettek az 

428 RÉVÉSZ Imre, 1866, 9. 
429 BORSA Gedeon, 1983, 17-18. 
4 , 0 MZTII, 188. 
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egyes felekezeteknél az énekeskönyvek kanonizálására, de a gyakorlatban ez nem 
valósult meg, mivel az énekeskönyvek tartalmát és összeállítását zsinati határozat 
pontosan nem határozta meg, és a történelmi körülmények sem tették ezt lehetővé. 

Az evangélikusokat jellemzi a legváltozatosabb fejlődés. Huszár Gál 1574-
ben alaposan átalakította korábbi, őmaga által szerkesztett 1560/156l-es énekes-
könyvét: egy többfunkciós, valamennyi vidék evangélikusai számára alkalmas 
gyűjteményt hozott létre. A szerkesztő alkotói talentumát jelző vagy a helyi ha-
gyományokat, illetve a külföldi mintákat követő új és új kezdeményezések folya-
matosan megújították az evangélikusok énekeskönyveit. Ilyen alkotó volt 
Bornemisza Péter és Beythe István (1582, 1590 k.); a helyi, ill. a külföldi minták 
követésére pedig a bártfai (1593; 1602/1614, 1640) és lőcsei kiadványok (1620 k., 
1629, 1642) sorozata a jellemző. A felvidéki többnyelvű gyülekezetek egymás 
mellett élése és egymásra hatása, az evangélikusok gazdagabb zenei élete 
(többszólamúság, hangszeres zene), az adiaphoronnak tartott éneklés szabadabb 
felfogása, a kiadók nagyobb önállósága hozzájárult az evangélikus 
szerkesztmények változatosságához. Ugyanakkor feltűnő, hogy nem mutatható ki 
az evangélikusoknál a német minták másolása. Sőt, egyes német énekeskönyv-
típusok meg sem jelentek náluk. 1692/96-ban jelent meg az új evangélikus éne-
keskönyv-típus előzménye, a ZMK, melynek története már átvezet a 18. századba. 

A református, debreceni énekeskönyv-sorozat (1569, 1570, 1572/79, 1579, 
1586 k., 1590, 1602, 1616, 1620, 1632) csak látszólag mutat egyenes vonalú fej-
lődést. Mint láthattuk, egy-egy nagyobb hatású szerkesztő, mint Szegedi Gergely, 
Gönci György vagy Újfalvi Imre, új és új szempontokkal gazdagította a zsoltáro-
kat az élen közlő debreceni kiadásokat. A változatlannak tűnő kiadások is apróbb 
eltéréseket tartalmaznak. Szenei Molnár Albert a Zsoltárkönyv és gyülekezeti éne-
keskönyv együttesét alkotta meg (Oppenheim, 1612), 1641-ben pedig Debrecen-
ben nyomtattak ki egy gyülekezeti ima-énekeskönyvet, melynek sem előzményét, 
sem követőjét egyelőre nem ismerjük. 

Az unitáriusok támaszkodtak a legkevésbé a közös protestáns énekkincsre, 
ugyanakkor, talán éppen hátrányos helyzetükből következően, a legkonzervatí-
vabbak voltak a szerkesztési gyakorlat tekintetében (Kolozsvár 1602/1615, 1632, 
1697). A kolozsvári német unitárius gyülekezet által használt énekeskönyv hatása 
nem mutatható ki, míg egy-egy lengyel hatás nyomon követhető. Az unitáriusok-
nál a legszembetűnőbb a nyomtatványok kéziratos forrásokkal való szoros köl-
csönhatása: a nyomtatási nehézségek miatt nagyobb szerepet játszott a kéziratos 
másolás. A halotti énekek az unitárius forrásokban mindig külön kiadványként 
jelentek meg. A 16-17. századi unitárius énekeskönyv-történet egésze tulajdon-
képpen felekezetinek minősíthető. 
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III. korszak: 1635-1700. (átnyúlva a 18. századra) 
A protestáns (evangélikus, református és unitárius) énekeskönyvek kora 

Az 1635-ös lőcsei énekeskönyv (RMNy 1628) utáni gyűjteményeket először 
1989-ben soroltam a protestáns elnevezés alá. Ezeket a különböző nyomdákból 
származó énekeskönyveket mindhárom felekezet egyaránt használhatta. A közös 
használat még az erdélyi unitáriusokra vonatkozóan is igaz lehet, akik a dési 
egyezség utáni nehéz helyzetben nem tudtak nagyobb énekeskönyvet nyomtatni, s 
így bizonyára nemcsak kéziratos gyűjteményekből énekeltek, hanem olyan 
nyomtatottakból is, amelyhez hozzáfértek. A közös énekeskönyv-használatot elő-
segíthette az, hogy az unitáriusok több helyen a reformátusokkal együtt használták 
a templomot. 

Kutatástörténetileg az 1635 utáni énekeskönyvek felekezeti meghatározása 
több fejlődési szakaszon ment keresztül. A 19. században még általánosan Gönci 
György-féle énekeskönyvnek nevezték valamennyit. Később Payr Sándor egyrészt 
az általánosan elfogadott álláspontot követi, amikor „Gönczinek" és református-
nak nevezi a legtöbb 17. századi énekeskönyvet.43 ' Ugyanakkor az evangélikusok 
és reformátusok közötti testvéri közösséget is hangsúlyozza, és ezáltal finomítja az 
addigi egynemüsítő törekvéseket: a „Gönczinek.. . lőcsei kiadásaiban a szerkesz-
tők az evangélikusokra is tekintettel voltak, és Luthernek még több énekét felvet-
ték"; „A református Gönczit az evangélikusok is használták, de a lőcsei kiadások 
alkalmazkodtak az evangélikusok szokásaihoz, akik Sz. Molnártól inkább csak 
néhány francia dallamot vettek át, mint az énekverseket."43" Őt követve Friedrich 
Károly evangélikus Gönczi-kiadásoknak nevezte még az 1629-es. 1640-es és 
1642-es lőcsei és bártfai gyűjteményeket is.433 A fentiekhez képest 1950-ben 
Csomasz Tóth Kálmán újra a régi álláspontot elevenítette fel, amikor valamennyi 
1635 utáni énekeskönyvet Gönciről elnevezett debreceninek nevezte, s köztük fel-
sorolta az evangélikus nyomdákban kiadottakat is. Hangsúlyozta, hogy a magyar 
nyelvű evangélikusok, az egyházszervezeti elkülönülés ellenére a reformátusokkal 
közös énekanyagot használtak. Ennek az a magyarázata, mint írja, hogy „a közös 
harcok és a közös üldöztetés idejében a magyar nyelvű evangélikusok úgy látták, 
hogy nem volna részükről helyes és célszerű dolog a reformátusokkal énekben 
fennálló hagyományos kapcsolat lazítása, már csak azért sem, mert a református 

431 L. még SZÜGYI József, 1910, 15. 
432 PAYR Sándor, 1936 ,412^17 . 
433 FRIEDRICH Károly, 1944A, 83. Egy másik összefoglalásban Friedrich (1944B, 490) a 

ZMK megjelenését a közös énekeskönyvek korának végeként értékeli. 
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énekeskönyvekben híven őrzött hagyomány bölcsőjénél még a XVI. század akkor 
szervezetileg még szét nem vált magyar reformátori keresztyénség állott."434 

Payr Sándornak egy befejezetlen gépiratában szereplő megállapításához - „A 
nagyon elterjedt Gönci-féle ref. é. k. mellett nekünk [ti. az evangélikusoknak] 
csak 1696-ban lett nagyobb jelentőségre jutott külön magyar énekeskönyvünk"4 3 ' 
- Schulek Tibor a következő kézírásos megjegyzést fűzi: „a Bártfán és Lőcsén 
nyomott kiadásai csak részben mondhatók reformátusnak, mivel gyakran kimon-
dottan evangélikus úrvacsora-énekeket is közölnek református mellett, tehát nyil-
ván közös használatban állottak". Schulek 1969-ben, a két felekezet közötti köl-
csönhatás megállapítása után, külön tárgyalja és evangélikusnak nevezi az 1635 
utáni lőcsei és bártfai énekeskönyveket, és reformátusnak a váradi, kassai és ko-
lozsvári kiadásokat.436 

Csomasz Tóth Kálmán, a fellendülő himnológiai kutatások eredményeit ösz-
szegezve, az akadémiai zenetörténetben már továbbfejleszti a fent ismertetett ál-
láspontokat.4" Eszerint a 17. századi evangélikus énekeskönyvek közül 
„különösen a Brewer kiadásában már 1635-től fogva, lassan növekvő evangélikus 
jellegű többletanyaggal, majd énektípusonként külön címlappal ellátva négy részre 
osztható, ám többnyire egybekötött kiadványok jelzik azt a sajátos felvidéki ma-
gyar énekeskönyvtípust, amelyet a szakirodalom az élelmes Brewer-cég által 
ügyesen felhasznált előszók alapján jóhiszeműen bár, de tévesen tartalmilag is 
azonosnak vett a debreceni, váradi és egyéb református kiadványokkal, és egysze-
rűen Gönczi-impresszumoknak (utánnyomásoknak) könyvelt el, figyelmen kívül 
hagyva a bennük kétségtelenül megmutatkozó sajátos vonásokat. Ezek a kiadások 
[...] alkották a gerincét a református énekeskönyvekkel már nem azonos, de 
azoktól el sem szakadt, sőt bizonyára a kölcsönös könyvárusi forgalomban is 
fenntartást érdemlő, magyar lutheránus felvidéki vonalnak." Némileg ellentmond-
va a fentieknek azonban ugyanitt Csomasz Tóth azt is hangsúlyozza, hogy a „17. 
század folyamán a két felekezet gyülekezeti éneklésének viszonyát és akár tar-
talmi, akár tanbeli eltéréseket alig tükröző összefüggését főleg a lőcsei, Brewer-
kiadású énekeskönyveknek a református kiadványokkal messzemenően párhuza-
mos tartalma és beosztása mutatja."438 Az egyes szempontok keveredése okozhat-
ja itt a látszólagos ellentmondást: a közös, de egyben különböző református-

434 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1950, 150. 
435 PAYR Sándor félbemaradt, gépírásos tanulmánya: A „Zengedező Mennyei Kar", 1. 

Lelőhelye: EOK. 
436 SCHULEK Tibor. 1975,21-22. Korábban: 1969, 132-134. 
™ MZTII, 193-194. 
m MZTU, 193. 
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evangélikus típus szétválasztását. Ha az énekszerzők, szerkesztők, kiadók és 
nyomdászok evangélikus vagy református voltára, vagy a kiadók és szerkesztők 
eltérő munkájára, vagy az énekeskönyvekben megjelenő új énekek számára he-
lyezzük a hangsúlyt, akkor az első megállapítást fogadhatjuk el, és joggal beszél-
hetünk az énekeskönyvek evangélikus felvidéki típusáról. De ez esetben is felmu-
tatható kivétel, gondoljunk csak az evangélikus bártfai nyomdában 1647-ben 
megjelenő énekeskönyvre ( R M N y 2163/2), amely a váradi kiadásokkal szinte tel-
jesen megegyezik. Ha viszont azokat a közös jegyeket emeljük ki, amelyek a kö-
zös befogadást, tehát a protestáns használatot segítik elő, akkor a második (de az 
elsőben is megtalálható) megállapítást tarthatjuk helyénvalónak. Bár a kötetek 
címlapjai nem jelzik, hogy mely gyülekezet vagy egyházkerület számára készültek 
az egyes énekeskönyv-kiadások, feltételezhető, hogy elsősorban a környező vár-
megyékben találtak vevőre, vagyis pl. a lőcsei énekeskönyvek a felvidéki evangé-
likus, a kolozsváriak pedig az erdélyi és partiumi református gyülekezetekben. De 
ekkor már a hosszabb távra szállítás nem akadályozta a könyvek terjesztését. A 
különböző helyeken megjelenő, különböző kiadású énekeskönyvek közös vonásai 
lehetővé tették a tágabb és messzebb lévő vásárlói kör számára is a befogadást. 
Egy-egy gyülekezet, lelkész, nemes vagy módosabb polgár vásárolt elsősorban 
énekeskönyvet, amelyhez könyvkereskedők révén, vásárokon vagy hagyaték útján 
juthattak hozzá. A széles körű terjesztést segítette, hogy - mint Pavercsik Ilona 
írja - egy-egy jelentősebb város „országos vásáraira nagyobb távolságból is érkez-
tek kereskedők".439 

Az 1635 utáni ( R M N y 1628) énekeskönyveket tehát a befogadói szempontot 
kiemelve protestánsnak nevezem. Az 1647-es bártfai énekeskönyv újrafelfedezése 
tovább erősítette az ebben a könyvben alkalmazott vizsgálati módszert, amely el-
sősorban a befogadók felől tartja meghatározhatónak az 1635 utáni énekesköny-
vek felekezeti hovatartozását. Az RMNy elfogadta ezt a felekezeti osztályozást, és 
a bibliográfia 111. kötetének szerkesztői már protestánsnak nevezik a váradi, 
bártfai és lőcsei gyűjteményeket.440 

439 PAVERCSIK Ilona. 1999, 304. 
440 RMNy, 2000, 300-301, 429, 497 stb. PAVERCSIK Ilona (2001, 95 skk.) szerint az 

RMNy III. kötetében „felekezeti besorolások terén az előző ΛΜ/Vv-kötethez képest azonban új-
donság is van: a korábban többnyire egyértelműen elkülönített evangélikus, református megjelö-
lés mellett most már a protestáns megjelöléssel is éltünk" (96). Az RMNy III. kötetének újdon-
sága - ahogy a fenti tudománytörténeti áttekintés mutatja - nem más, mint a kutatók számos 
nemzedékének egyre finomodó eredményeként az 1989-ben, ill. 1996-ban bevezetett fogalom 
alkalmazása (1. H. HUBERT Gabriella, 1989, 305; 1996, 83). Holl Béla, aki pedig nem foglal-
kozott külön a 17. századi protestáns énekeskönyvekkel, helyes intuíciójával már az RMNy első 
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Összefoglalóan: a közös, protestáns típust Újfalvi Imre kezdeményezte. To-
vábbfejlesztésében szerepe lehetett Szenei Molnár Albertnek (és talán Pécseli Ki-
rály Imrének), valamint az eperjesi evangélikus értelmiségi körnek. Végső formá-
ját Szenei Kertész Ábrahám váradi kiadványai terjesztették el, majd pedig az 
egyes nyomdákban helyi jellegzetességekkel színezett kiadások jöttek létre. A kö-
zös használatot a következő tényezők segítették elő:441 

- Közös szerkezeti jegyek: a kolligátumok (himnusz-rész; gyülekezeti éne-
keskönyv, élén a zsoltárokkal, a végén pedig a halotti énekekkel; imádságos 
könyv és Szenei Molnár Zsoltárkönyve) és ezen belül a gyülekezeti énekeskönyv 
szerkezete hasonló (1. RMNy 1981-nél közölt táblázatot); 

- Közös 16. századi énekkincs, valamint egyes 17. századi énekek kölcsönös 
átvétele; 

- Közös tartalmi jegyek: tematikai-műfaji csoportok azonossága. Még az 
evangélikusok és reformátusok közötti legfőbb hittani eltérés, az úrvacsora-tan 
sem lehet perdöntő. Ugyanis valamennyi 17. századi énekeskönyvbe a Valaki 
Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 14 5 9)442 kezdetű vers helvét változata ke-
rült bele. Ez azonban nem akadályozta a közös használatot, mert, mint az 169l-es 
lőcsei énekeskönyvnél (RMK 1. 1410) már jeleztük, a kötet egyik használója há-
romszor áthúzta a neki problémát okozó 11. versszakot - „Nem eszed itt száddal a 
Krisztusnak testét, / Mert az mennyországba felvitetett innét, / de veszed testének 
és vérének jegyét" - s anélkül énekelte az éneket.4 4 . Az 1697-es debreceni éne-
keskönyv (RMK 1. 1499) EK-beli példányában pedig az Úristennek szent Fia kez-
detű versnél {RPHA 1445) az egyik közel egykorú tulajdonos, talán hittani okok-
ból, áthúzta a következő szöveget: „ő szent Fiát Mária, mihelt szüle világra, térden 
állva ottan imáda." Református részről is tudunk példát hozni: a Jézus Krisztus, mi 
üdvösségünk (RPHA 671) kezdetű úrvacsora-ének 1574-től kezdődően szinte ki-
zárólag evangélikus, illetve lőcsei kiadásokban maradt fenn. A nem éppen gördü-

kötetében használta lényegében ugyanezt a fogalmat akkor, amikor az 1566-os váradi énekes-
könyvet ( R M N y 222) kellett felekezetileg meghatároznia. Az RMNy II. kötetében pedig az 1620 
körüli lőcsei énekeskönyvnél {RMNy 1228) található meg ugyanaz a kifejezés, amely a III. kö-
tetben az 1640-es bártfai énekeskönyvnél (RMNy 1816) olvasható: „evangélikus szerkesztésű 
protestáns egyházi és temetési énekeskönyv". Tehát az RMNy történetén belül sem előzményte-
len a 'protestáns' elnevezés. 

441 H. HUBERT Gabriella, 1996, 82-85. 
44:: Az ének evangélikus és református változatának hittani eltéréseit elemzi BOTTÁ István, 

1991, 402^105. 
443 A vers előfordul Valaki Krisztusnak vacsoráját eszed kezdettel is (1. RPHA, I, XLIX). 
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lékeny versezet444 dogmatikailag mindkét felekezet szempontjából értelmezhető. 
Erre mutat az is, hogy Újfalvi és az 164l-es debreceni énekeskönyv szerkesztője 
bevette gyűjteményébe. 

- Közös formai jegyek - pl. a váradi és egyes lőcsei címlapok hasonlósága; 
- Az egyháztörténeti helyzet (a lutheri minták hatására a reformátusok nem a 

genfi példát követték; az ellenreformáció,44 ' a folytonos harcok vidékenként elté-
rő helyzetet teremtettek: így például több helyen előfordult, hogy a különböző fe-
lekezetek közösen használták a templomot) erősítette a közös protestáns alkalma-
zást; 

- Üzleti szempont (a Payr Sándornál és Csomasz Tóthnál is szereplő haszon-
kérdés). Mint láttuk, evangélikus nyomdában is nyomtattak evangélikus többlet 
nélküli énekeskönyvet (ilyen az 1647-es bártfai énekeskönyv). Ide tartozik a 
Siderius-káték kérdése. Az evangélikus és református nyomdák, mint erre a kü-
lönböző példányok mutatnak, az énekgyűjteményeket a református kátéval és 
anélkül is forgalomba hozták. Joggal nevezi e korszak gyűjteményeit Papp Géza 
„félig-meddig hivatalos" énekeskönyveknek,446 hiszen egyházkerületenként sza-
bályozott énekeskönyv-használatról e korban még nem beszélhetünk. 

- A possessor-bejegyzések szerint nem volt akadálya annak, hogy egyes éne-
keskönyv-kiadások eljussanak a távolabbi vidékekre. Analóg példa: a 200 példá-

447 

nyű Üreg Graduálbó\ a Mátyusföldön is kaptak példányt. 
- A hallásból megtanult, és szájhagyományozás útján terjedő énekek, tehát a 

szóbeliség a közös énekkincs átöröklését segítette elő. Újfalvi írja: „S-ha az 
ßokast nem néztük volna, az mint ide fel-is mondám, nemellyeket ezek kőzzül-is 
ki hagytunk s-helyeben masokat tettünk volna az mint egynehányban 
cselekedtünk-is, annyera akarnok hogy az kőzseg-is az gyakorlasbol, es ßokasbol, 
ha az bótüből. mint egyeb nemzetek kőzót, nem lehet, mindeniket ertene, es 
velünk eggyüt mondana. Néha m?g az Tanitok-is az uysagert nem értik mit mond 
az Chorus. Avagy csak Áment hogyhogy mondhat rea az Ecclesia?" 

A fentiek következtében, ha e 111. korszak énekeskönyveit részletesebben meg 
akarjuk különböztetni egymástól, akkor egy eddig nem tárgyalt szempontot kell 

444 Szilády Áron megfogalmazása szerint „az úrvacsora szereztetésének majdnem szószerint 
beékelt történetének (17-28. sor) előadásával és a tartalom némely részeinek ismétlése által 
hosszadalmas, szétváladozó szerkesztmény formát mutat" (RMKT 16. század, 6, 381). 

445 PAYR Sándor, 1936, 417: „Az elnyomatás és a gályarabság éveiben a két egyház hívei 
is mindjobban összesimultak a panaszos zsoltárokban, a bűnbánati és vigasztaló énekekben." 

A46RMDTII. 61. 
447 HEREPEI János, 1971, 315. 
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figyelembe vennünk. Ez pedig az egyes nyomdák kiadásai alapján való elkülönítés 
aspektusa, amely a fejlődést és változást jobban kifejezi. Megfigyelhettük, hogy az 
egyes nyomdák vagy kiadók kiadványai között kisebb vagy nagyobb eltérések le-
hetnek, de az adott nyomda énekeskönyv-sorozata ugyancsak mutat saját belső 
fejlődést. (Ezek kiadástörténeti elemzése további munkát igényel.) A nyomdák 
szerint az 1635 utáni protestáns énekeskönyvek következő kiadásait különböztet-
hetjük meg: 

V á r a d - A-típus: 1642, 1654 
V á r a d - B-típus: 1648, 1651, 1655 
Bártfa - váradi A-típus: 1647 
Lőcse - A-típus: 1654, 1675/76 
L ő c s e - B - t í p u s : 1673, 1690, 1691, 1694, 1696, 1699 
K a s s a - v á r a d i B-típus: 1662, 1667-1668, 1673 
Kolozsvár - A-típus/váradi B-típus: 1680, 1690 
Kolozsvár - B-típus: 1700 
Debrecen - A-típus/váradi B-típus: 1697 
Debrecen - B-típus/kolozsvári B-típus: 1700 

IV. korszak: a 17. század utolsó évtizede (átnyúlva a 18. századra) 
Felekezeti énekeskönyvek kora 

Mindössze egy evangélikus ( Z M K ) és két unitárius (RMK 1. 1503 és 1504) 
gyűjteményt, valamint, a kiadói szándékot tekintve, az 1700-as kolozsvári és deb-
receni református énekeskönyvet sorolhatjuk ebbe a rövid korszakba. A ZMK, 
mint láttuk, egyrészt a protestáns énekeskönyvekkel is kapcsolatban áll, másrészt 
a 18. századi evangélikus énekeskönyv-kiadás nyitányaként értelmezhető. A ko-
lozsvári énekeskönyv címlapja pedig egyértelműen jelzi, hogy református befoga-
dóknak szánták a kiadványt. Az unitárius gyűjtemény hosszú, kényszerű szünet 
után folytatta a 17. század eleji unitárius énekeskönyv-sorozatot. Az unitárius 
egyház történetének 17. századi viszontagságai tovább erősítették a kéziratos ha-
gyományozódást. Hoppál Péter tizennégy, eddig ismeretlen unitárius kéziratos 
graduál-énekeskönyvet fedezett fel a Homoród és Küküllő menti unitárius paróki-
ákon.448 A nagyszerű felfedezés nyomán az unitárius gyülekezeti éneklés újraér-
tékelése külön kutatási programot igényel. Az unitárius gyülekezeti éneklés törté-
netét tovább árnyalhatja a kéziratos és nyomtatott szövegek hagyományozódásá-
nak és összefüggéseinek textológiai elemzése. 

448 HOPPÁL Péter, 2001/2002, 429. 
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A 16-17. századi énekeskönyvek történetét áttekintve, és nagyobb mennyisé-
gű elveszett kéziratot feltételezve, a családfa-állítás helyett egy énekeskönyv-háló 
megrajzolása tűnik helytállónak. Az alábbi háló (a temetési énekeskönyvek nél-
kül) egyrészt az énekeskönyv-típusok összetartozását jelöli: egy-egy tömbbe he-
lyezi őket. Másrészt jelzi azokat a közvetlen vagy közvetett kapcsolatokat, amely 
az egyes típusok között feltételezhető: vonalakkal köti össze őket. A rejtettebb 
kapcsolatok Schulek Tibor tanulmányában (1975, 31) és az egyes tételeknél ol-
vashatóak, illetve további kutatásra várnak. 
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Énekeskönyv-háló 

I . 

Krakkó 
1536. 
1538 

Várad 
1566. 

~~ 1 
Ovár-Debrecen 
1560/61. 

_ Debrecen 
' 1562. 

II. 

III. 

Debrecen 
1569. 
1570. 
1572-1579. 
1579. 
1586 k. 

Komjáti 
1574. 

Detrekö 

1602. 

1590 kör ül 1593. 

Oppenheim 

Kolozsvár 
1602-1615. 
1632. 

1616. 
1620. 
1632. 

V 
Debrecen 
1641. 

1602-1614 
Lőcse 
1620 k. 
1629. 

J J 

Bártfa 
1640. 

... I 
Lőcse 
1642. 

Református hagyomány 

Várad 
"A 1642, 

Evangélikus hagyomány 

Lőcse 
1635. 

Bártfa 
1647. 

IV. 

Kassa Debrecen Kolozsvár 1 Lőcse 
1662. A 1697. A 1680 Β 1648 A 1654. 
1667. Β 1700. \ A 1690. Β 1651. Β 1673. 
1668. 

Β 1700. \ 
Β 1700. A 1654. A 1675/76. 

1673. 

ι r 
Β 1655. Β 1690. 

Β 1691. 
Β 1694(2) 
Β 1696. 
Β 1699. 

Lőcse 1692-1696 
1697 



A külföldi német nyelvű énekeskönyvek (és kisebb részben a szlovák és len-
gyel minták) hatására, ahol lehetett, az egyes kiadásoknál mindig utaltunk. Feltűnő 
az az önállóság és eredetiség, amellyel a magyar gyűjteményekben találkozunk. 
Bár egyrészt megfigyelhettünk wittenbergi, strassburgi vagy sziléziai hatásokat, 
másrészt pontos megfeleltetéseket és párhuzamokat nem tudtunk egyelőre kimu-
tatni. Csomasz Tóth Kálmán megállapítása szerint „a reformátori magyar énekköl-
tés hamar megtalálta a maga hangját,' '449 „Szilvás-Újfalvi és az előtte vagy utána 
külföldön tanult magyar teológusok közül még azok sem mélyedtek el a vendéglá-
tó nép anyanyelvű éneklésének és dallamainak megismerésében, akik különben 
szerették az éneklést és a maguk módján próbálkoztak is foglalkozni annak dolga-
ival".450 Evangélikus részről elég, ha csak arra gondolunk, hogy mindössze 15 
német fordítás mutatható ki a 16. században. A református gyakorlat nemcsak a 
graduális éneklés megőrzésében tért el a külföldiekétől, hanem a zsoltárok mellett 
a protestáns énekanyag továbbvitelében is. Az unitáriusok szintén megőrizték a 
graduális éneklést. Elsőként készítették el a teljes verses Zsoltárkönyv-fordítást, 
vagyis a legkövetkezetesebben vitték végig a szűkebb értelemben vett bibliai hű-
ség elvét. Megfigyelhető a magyar énekeskönyvek tematikai önállósága is. Az ál-
landó harcok között élő országban a jeremiádok és egyéb panasz-énekek már az 
első énekeskönyvekben megjelentek. A németeknél a 16. század vége felé tűntek 
fel az egzisztenciális bizonytalanságot kifejező énekek.4 '1 

Itt újra hangsúlyozni kell. hogy Szenei Molnár Zsoltárkönyv-fordítására, ill. 
az oppenheimi kiadásra (RMNy 1037) a fent elmondottak nem érvényesek. A 
Zsoltárkönyv 17. századi kiadásainak története a gyülekezeti énekeskönyv-
történeten belül egy olyan önálló, külön is vizsgálható alfejezet, amely még megí-
rásra vár. 

Az evangélikusoknál és az unitáriusoknál több hazai, német nyelvű énekes-
könyv-kiadás ismert, mégsem számolhatunk be ez esetben sem - a ZMK-X kivéve 
- kölcsönhatásról. A hazai német gyűjtemények legtöbbje nemcsak anyagában, de 
szerkezetében is megfeleltethető egy-egy külföldi kiadásúnak. Példaként az 1556-
os brassói énekeskönyvre (RMNy 131) utalunk, amely az 1545-ös Babst-féle lip-
csei gyűjteményre megy vissza mind szerkezetében, mind énekkészletében. Mind-
kettőben egyébként 32 Luther-ének található.452 A kolozsvári 1620-as német 
nyelvű unitárius énekeskönyv szerkezetében és énekanyagában a német evangéli-
kus gyűjteményekre vezethető vissza. A magyar unitárius gyakorlatnak megfele-

449 CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1950, 130. 
450 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 155. 
451 Kreuz- und Trostlieder, Bittgesänge, Jüngster Tag (MGG2, 3, 1296). 
452 REINERT, Karl, 1972, 230. 
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löen azonban a németek is (illetve azok lelkésze, Valentinus Radetius) az unitárius 
hitelveknek megfelelően átírták az énekeket. A kapcsolat hiányának okát többfelé 
kereshetjük. Köztudott, hogy a kezdeti időkben a magyarok némettudása igen cse-
kély volt, főleg latinul érintkeztek a külföldiekkel, Melanchthon latin nyelvű ige-
magyarázatát hallgatták vasárnaponként.453 így például Luther híres zsoltárfordí-
tását, az Erős várunkat nem az eredeti németből, hanem annak latin fordításából 
vették át.454 A hazai magyar és német gyülekezetek (a Felvidéken és Erdélyben) 
sokszor éles vitában álltak egymással, amely szintén a kölcsönhatást gátolta.455 

Ugyanakkor egyes esetekben hiányoznak az eredetiség megállapításához szüksé-
ges alapkutatások. Az énekek dallamaival kapcsolatban a zenetörténészek4 '6 vál-
tozatos - cseh, lengyel, német, szlovák stb. - hatásokat mutattak ki. A szövegek 
szempontjából jószerivel csak azoknak az énekeknek a mintáját ismerjük, ame-
lyeknek korabeli címében megtalálható az idegen (latin, német vagy szlovák) 
incipit. Olyan vers esetében, mint a Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 735), 
amely reformátori köntösbe öltöztette Tommaso da Celano Dies irce kezdetű 
szekvenciáját, már nehezebb volt a forrást megtalálni. A számtalan 16-17. századi 
német ének, vagy a szlovákok számára készült Tranoscius-énekeskönyv alaposabb 
megismerése után mondhatjuk meg majd pontosan, hogy mennyire eredeti a 16-
17. századi magyar protestáns énekköltés. 

Az ellenkező irányú átvételre szintén mutat néhány adat. A 16. században a 
rózsahegyi iskola rektora, Czengler András egy ma már ismeretlen magyar gyüle-
kezeti éneket szlovák nyelvre fordított.4 '7 Tordasi Pál románul adott ki magyar 
gyülekezeti énekeket.4 '8 1609-ben pedig Keresztúrott Grgur Mekinicnek olyan 
horvát nyelvű énekeskönyve jelent meg, amelynek már a címlapja kiemeli, hogy 

459 német, magyar és latin énekfordítások találhatók benne. 

453 HORVÁTH Cyrill, 1912. 39; ASZTALOS Miklós, 1934, 1-11; KEVEHÁZI Katalin, 
1984, 166. 

454 PAYR Sándor, 1928, 35-36; EŐRY Vilma, P.. 1984. 268-269. 
455 Gerengel Simonnak a káté-énekeskönyvét Sopronban használták (1. pl. az 1619-es bécsi 

kiadást), de nem mutatható ki hatása a magyar anyagban. 
456 Különösen a dallamok kritikai kiadásában, RMDT I—II. 
457 SZILÁDY Jenő, 1939, 34-35. 
™RMNy 313. 
459 RMNy 982. 
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FUGGELEK 





l/A. sz. függelék1 

Az 1635-ös lőcsei énekeskönyv (RMNy 1628/1) énekei, 
elő- és utóélete 

E l s ő h e l y e n sze repe l a z ö s s z e g z ő . 1 6 3 5 - ö s lőcsei é n e k e s k ö n y v (RMNy 
1628 /1 ) , a m e l y e g y b e n k i i n d u l ó p o n t j á v á v á l t a t ovább i é n e k e s k ö n y v - k i a d á s o k n a k . 

A z 1 6 3 5 - ö s k e z d ő s o r a i n á l f é l k ö v é r s z e d é s j e l ö l i azoka t a z é n e k e k e t , a m e l y e k 17. 

s z á z a d i a k . A 16. s zázad i v e r s e k k e z d ő s o r a u t á n / je l le l e l v á l a s z t v a a z RPHA-szäm 
t a l á l h a t ó , s így a rövid í te t t i nc ip i t k ö n n y e n a z o n o s í t h a t ó . A 17. s z á z a d i a k n á l a / j e l 

u t án az e l s ő n y o m t a t o t t e l ő f o r d u l á s s z e r e p e l . 

Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK 1. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
12 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

[Zsoltárok:] 
1. Boldog az olyan ember / 

203 
+ + 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

2. Szent Dávid próféta 
második / 1311 - - 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

3. Zeleméri László: 
Zúgódik, dúl-fúl 
magában / 1496 

+ - 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 

4. Szent Dávid király... 
imádkozik / 1310 

+ + 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 

Újlaki Péter: Uram 
Isten, miért bocsátói / 
1428 

+ + - - - 5. - - - -

1Jóakaró Olvasó! Ha valami fogyatkozás esett volna az énekek számában mert anélkül 
semmiképpen nem óhattuk -, ne restségünknek, hanem a matéria temérdekségének tulajdonít-
sad, s bátran javítsad. 

2 A lapszámok az RMNy és az RPHA alapján könnyen megtalálhatóak. Az énekek utólag 
adott sorszáma az énekeskönyvek egymáshoz való viszonyát és az 1635-ös lőcsei énekeskönyv 
utóéletét szemlélteti. 

3 Az 1635-ös lőcsei előzményének tekinthető énekeskönyvek közül azoknál, amelyek nem 
a zsoltárokkal kezdődő szerkezetet adják, sorszám helyett + vagy - jel utal az előfordulásra. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA- szám RMNy RMK\. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
12 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
12 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

5. A szent Dávid ötödik / 
38 - - 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 

6. Szegedi Gergely: Szent 
Dávid király bűnei / 
1306 

+ + 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 

7. Szegedi Gergely: 
Számkivetésre Dávid / 
1298 

+ + 7. 7. 7. 8. 7. 7. 7. 7. 

8. Régen ó törvényben / 
1193 

+ + 8. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 

9. Bogáti Fazakas Miklós: 
Mely hatalmas a mi 
Urunk / 877 

- - 9. 9. 9. 10. 9. 9. 9. 9. 

10. Szegedi Gergely: 
Tekints reám / 1366 

+ 
+ + 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10. 

11. Sztárai Mihály: 
Megnyomorodván / 868 - - 11. 11. 11. 12. 11. 11. 11. 11. 

12. O, Úristen, tekints / 
1139 

+ + 12. 12. 12. 13. 12. 12. 12. 12. 

13. Emlékezzél meg, Úristen 
/ 3 6 5 

+ + 13. 13. 13. 14. 13. 13. 13. 13. 

14. Sztárai Mihály: 
Szabadíts meg és tarts 
meg / 1295 

+ + 14. 14. 14. 15. 14. 14. 14. 14. 

15. Szent Dávid király... 
panaszolkodik / 
1307 

- - 15. 15. 15. 16. 15. 15. 15. 15. 

16. Sztárai Mihály: Sokan 
vannak most olyatén / 
1283 

+ + 16. 16. 16. 17. 16. 16. 16. 16. 

17. Őrizz meg / 1 1 4 7 - - 17. 17. 17. 18. 17. 17. 17. 17. 
18. Sztárai Mihály: Szent 

Dávid próféta éneklő / 
1309 

+ + 18. 18. 19. 20. 19. 19. 19. 19. 

19. Az Úristen nékem / 152 + + - - 20. 21. 20. 20. 20. 20. 
20. Sztárai Mihály: Mikor 

Dávid vala / 932 - - 19. 19. 21. 22. 21. 21. 21. 21. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
12 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

21. Pap Benedek: 0, én két 
szemeim / 1 1 1 0 

+ + 20. 20. 22. 23. 22. 22. 22. 22. 

22. Sztárai Mihály: Mostan 
hozzád felkiáltok / 1017 

+ + 21. 21. 23. 24. 23. 23. 23. 23. 

23. Sztárai Mihály: Szent 
Dávid próféta az 1 1308 - - 22. 22. 24. 25. 24. 24. 24. 24. 

24. Szegedi Gergely: Dávid 
prófétának / 242 

+ + 23. 23. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 

25. Thordai Benedek: 
Benned bíztam /171 

+ + 24. 24. 26. 27. 26. 26. 26. 26. 

26. Tessini Imre: Tebenned 
bízom, Uram / 1360 

+ + 25. 25. 27. 28. 27. 27. 27. 27. 

27. Szegedi Gergely: 
Boldog az ilyen ember / 
199 

+ + + 26. 26. 28. 29. 28. 28. 28. 28. 

28. Sztárai Mihály: Sok 
emberek vannak / 1248 - - 27. 27. 29. 30. 29. 29. 29. 29. 

29. Sztárai Mihály: 
Mindenkoron áldom / 
983 

+ + 28. 28. 30. 31. 30. 30. 30. 30. 

30. Szegedi Gergely: 
Mikoron Dávid Saul / 
945 

+ + - 29. 31. 32. 31. 31. 31. 31. 

31. Sztárai Mihály: Sok 
nvilvánvaló / 1263 

+ + 29. 30. 32. 33. 32. 32. 32. 32. 

32. Sztárai Mihály: 
Megnyomorult / 869 - - 30. 31. 33. 34. 33. 33. 33. 33. 

33. Szegedi Gergely: Nagy 
bánatban / 1024 

+ + 31. 32. 34. 35. 34. 34. 34. 34. 

34. Chasee Miklós: Mint 
kívánkozik a szarvas / 
996 

+ + 32. 33. 35. 36. 35. 35. 35. 35. 

35. Jóllehet nagy sokat 1 
691 

+ + 33. 34. 36. 37. 36. 36. 36. 36. 

36. Fohászkodom / 421 + + + - 35. 37. 38. 37. 37. 37. 37. 

37. Tolnai Bálint: Lásd meg 
/ 8 2 3 - - 34. 36. 38. 39. 38. 38. 38. 38. 

38. Batizi András: 
Hallottuk, Úristen / 5 1 6 

+ - 35. 37. - 40. - - - -
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

39. Némethi Ferenc: Nagy 
keserves / 1035 - + - - - 41. - - - -

40. Mikor Szennakerib / 94C - - 36. 38. 39. 42. 39. 39. 39. 39. 
41. Erős várunk / 3 9 2 + + 37. 39. 40. 43. 40. 40. 40. 40. 
42. Minden népek / 963 + + 38. 40. 41. 44. 41. 41. 41. 41. 
43. Hogy panaszolkodik / 

550 
+ + 39. 41. 42. 45. 42. 42. 42. 42. 

44. Úristen, irgalmazz / 
1436 

+ + 40. 42. 43. 46. 43. 43. 43. 43. 

45. Szegedi Lajos: Légy 
irgalmas / 834 

+ + 41. 43. 44. 47. 44. 44. 44. 44. 

46. Hartyáni Imre: 
Háborúsága / 470 

+ + 42. 44. 45. 48. 45. 45. 45. 45. 

47. Mindenható Úristen, 
szívünk / 979 

+ + 43. 45. 46. 49. 46. 46. 46. 46. 

48. Skaricza Máté: Dávid 
Doég / 239 - - 44. 46. 48. 51. 48. 48. 48. 48. 

49. Úristen, kérünk / 1437 + + 45. 47. 49. 52. 49. 49. 49. 49. 
50. Siklósi Mihály: 

Mennynek s Földnek / 
900 

+ - 46. 48. 50. 53. 50. 50. 50. . 50. 

51. Kecskeméti Vég 
Mihály: Mikoron Dávid 
/ 9 4 4 

- - 47. 49. 51. 54. 51. 51. 51. 51. 

52. István deák: Irgalmazz l 
590 

+ - 48. 50. 52. 55. 52. 52. 52. 52. 

53. Skaricza Máté: Saulnak 
/ 1209 - - 49. 51. 53. 56. 53. 53. 53. 53. 

54. Sztárai Mihály: 
Meghallgassad az én / 
863 

+ + 50. 52. 54. 57. 54. 54. 54. 54. 

55. Sztárai Mihály: Sok 
jótéteményen / 1259 

+ + 51. 53. 55. 58. 55. 55. 55. 55. 

56. Könyörülj, Úristen / 777 - + - - - 59. - - 56. -

57. Barát István: Siess nagy 
/ 1231 

+ + 66. 54. 56. 60. 56. 56. 57. 56. 

58. Örök Isten, figyelmezzél 
/ 1150 + + - 55. 57. 61. 57. 57. 58. 57. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK\. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Dcbr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

59. Szegedi Gergely: 
Úristen, légy / 1 4 3 9 

+ + [52.] 56. 58. 62. 58. 58. 59. 58. 

60. Skaricza Máté: /fogy 
Jeruzsálemnek drága / 
549 

- - 53. 57. 59. 63. 59. 59. 60. 59. 

61. Sztárai Mihály: Sok 
ínségünkben / 1257 - - 54. 58. 60. 64. 60. 60. 61. 60. 

62. Némethi Ferenc: Az 
Úristent magasztalom / 
154 

+ + 55. 59. 61. 65. 61. 61. 62. 61. 

63. Felséges Isten, neked / 
415 + + 56. 60. 62. 66. 62. 62. 63. 62. 

64. Keresztyéneknek Istene i 
732 

+ + 57. 61. 63. 67. 63. 63. 64. 63. 

65. Az Úristen ál! minden / 
150 - - 58. 62. 64. 68. 64. 64. 65. 64. 

66. Rimay János: A jó hitű 
ember / 14 - - 59. 63. 65. 69. 65. 65. 66. 65. 

67. Aki veti segedelmét / 74 + + 60. 64. 66. 70. 66. 66. 67. 66. 
68. Sztárai Mihály: Mely 

igen jó az / 878 
+ + 61. 65. 67. 71. 67. 67. 68. 67. 

69. Sztárai Mihály: Mikor 
szent / 941 - - 62. 66. 68. 72. 68. 68. 69. 68. 

70 Huszár Gál: Jer, 
örvendezzünk / 6 5 7 - + 63. 67. 69. 73. 69. 69. 70. 69. 

71. Örüljetek / 1163 - - [64.] 68. 70. 74. 70. 70. 71. 70. 
72. Gitzi János: Ilyen / 573 - - [65] 69. 71. 75. 71. 71. 72. 71. 
73. Aki az Istent / 68 + + 67. 70. 72. 76. 72. 72. 73. 72. 
74. Szegedi Gergely: 

Boldog az olyan ember 
öl 202 

+ + 68. 71. 73. 77. 73. 73. 74. 73. 

75. Boldog a férfiú / 195 + + 69. 72. 74. 78. 74. 74. 75. 74. 
76. Keresztyének, kik e 

földön / 729 + + 70. 73. 75. 79. 75. 75. 76. 75. 

77. Nagy öröme adaték / 
1038 

+ - 71. 74. 76. 80. 76. 76. 77. 76. 

78. Int (Unszol) minket / 
1417 

+ + 72. 75. 77. 81. 77. 77. 78. 77. 
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Sor-
szám 1 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMKl. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
12 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

79. Laskai István: Sok 
nyomorúság / 1264 - - 73. 76. 78. 82. 78. 78. 79. 78. 

80. Jer, emlékezzünk / 645 + + 74. 77. 79. 83. 79. 79. 80. 79. 
81. Szegedi Gergely: Örül 

mii 1160 
+ - 75. 78. 80. 84. 80. 80. 81. 80. 

82. Az Izraelnek / 142 + + 76. 79. 81. 85. 81. 81. 82. 81. 
83. Akik bíznak az Istenben 

/ 7 5 
+ + 77. 80. 82. 86. 82. 82. 83. 82. 

84. Mindenek meghallják / 
968 

+ + 78. 81. 83. 87. 83. 83. 84. 83. 

85. Minden hű / 960 + + 79. 82. 84. 88. 84. 84. 85 84. 
86. Boldogok azok kik / 

207 
+ + 80. 83. 85. 89. 85. 85. 86. 85. 

87. Bűnösök hozzád / 2 1 4 + + 81. 84. 86. 90. 86. 86. 87. 86. 
88. Felséges Isten, hozzád / 

409 
+ + 82. 85. 87. 91. 87. 87. 88. 87. 

89. Mely igen jó legyen / 
879 

+ + 83. 86. 88. 92. 88. 88. 89. 88. 

90. Urnák szolgái I 1447 + + 84. 87. 89. 93. 89. 89. 90. 89. 
91. S. M.: Izraelnek 

megnyomorodott / 621 - - 85. 88. 91. 95. 91. 91. 92. 91 

92. Mikoron a szent 1 943 + + 91. 89. 98. 102. 98. 98. 99. 98. 
93. Hallgasd meg, Atya 

Isten / 492 
+ + 86. 90. 92. 96. 92. 92. 93. 92. 

94. Minden állat / 952 + + 87. 91. 93. 97. 93. 93. 94. 93. 
95. Némethi Ferenc: Nagy 

hálaadással / 1031 
+ + 88. 92. 94. 98. 94. 94. 95. 94. 

96. Dicsérd az Istent 
mostan / 2 5 1 

+ + 89. 93. 95. 99. 95. 95. 96. 95. 

974 Skaricza Máté: Drága 
dolog! 291 - + 90. 94. 97. 101. 97. 97. 98. 97. 

[Ünnepi énekek:] 
98. A keresztyénségben 1 17 + + 92. 95. 100. 104. 100. 100. 102. 100. 
99. Vígan énekeljünk / 1485 - + - - - 106. - - 106. -

100. Az Atya Úristen / 1 1 8 - - 93. 96. 101. 105. 101. 101. 103. 101. 
101. Sztárai: Mi Atyánk / 903 + - - 97. 103. 108. 103. 103. 107. 103. 

4 „Az Psalmusokból való Isteni Dicsireteknek V E G E " (166). 
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szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

102. Jövel, népeknek... 
mutasd / 6955 - + - - - - - - - -

103. Batizi: Jer, dicsérjük / 
640 + + 94. 98. 105. 111. 105. 105. 111. 107. 

104. Jer, mi dicsérjük / 649 + + 95. 99. 107. 113. 107. 107. 113. 109. 
105. Szegedi: Szent Ézsaiás / 

1313 + + 96. 100. 108. 114. 108. 108. 114. 110. 

106. Melius Juhász: 
Mindnyájan 1990 

+ + 97. 101. 109. 115. 109. 109. 115. 111. 

107. Mikor e széles világ / 
934 + + 98. 102. 110. 116. 110. 110. 116. 112. 

108. Dicséretes a gyermek / 
258 

+ + 99. 103. 111. 117. 111. 111. 117. 113. 

109. Ε nap nekünk / 295 + + 100. 104. 112. 118. 112. 112. 118. 114. 
110. Úristen veletek / 1444 + + 101. 105. 113. 119. 113. 113. 119. 115. 
III. Jer, mindnyájan / 656 + + 102. 106. 114. 120. 114. 114. 120. 116. 
112. Krisztus Jézus születék / 

799 + + 103. 107. 115. 121. 115. 115. 121. 117. 

113. ?Szegedi Kis István: 
Jézus, születél 
üdvösségünkre / 677 

- - 104. 108. 117. 123. 117. 117. 123. 119. 

114. Ν. Κ. T.: Teljes szívvel / 
1372 - - 106. 109. 118. 124. 118. 118. 124. 120. 

115. Úristennek szent Fia / 
1445 + + 105. - 116. 122. 116. 116. 122. 118. 

116. Sztárai: Minden 
embereknek / 956 - - - 110. - - - - - -

117. Ez esztendőt / 4006 - - - - 120. 131. 120. 120. 126. 123. 
118. Hátát adjunk / 481 + + - 111. 121. 132. 121. 121 127. 122. 
119. Nekünk születék / 1066 + + 107. 112. 122. 133. 122. 122. 137. 124. 
120. Mennyei király születék 

/ először itt - - - - 123. 134. 123. 123. 138. 125. 

121. Nagv hálát adjunk / 487 + + 108. 113. 127. 138. 127. 127. 143. 129. 

5 Az 1635 utáni gyűjteményekben nem a gyülekezeti énekek, hanem a himnuszok között 
fordul elő. 
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szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
12 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

122. Gyermek születék / 
4486 + + - 114. 

125. 
A-B 
var. 

136. 
A-B-
C-D. 
var. 

125. 
A-B 
var. 

125. 
A-B 
var. 

140. 
A-B. 
var. 

127. 
A-B. 
var. 

123. Dávidnak δ városában 1 
243 + + - 115. 126. 137. 126. 126. 141. 128. 

124. Sztárai: Semmiből / 
1218 

+ + - 116. - 139. - - - -

125. Tuba: Megteljesíti / 872 + + - 117. 124. 135. 124. 124. 139. 126. 
126. Erdélyi: Mikor Krisztus 

/ 938 - - - - 128. 140. 128. 128. 144. 130. 

127. Mi dicsérjük e mai 
napon 1 RMNy 1541 - - - - 129. 141. 129. 129. 145. 131. 

128. Dicsőség, dicséret / 285 - - 109. 118. 130. 142. 130. 130. 146. 132. 
129. Atyának bölcsessége I 

114 - + 110. 120. 131. 143. 131. 131. 147. 133. 

130. Dicséretet mondjunk / 
263 - + - - 132. 144. 132. 132. 148. 134. 

131. A mi Urunk Jézus / 26 - - - 119. 133. 145. 133. 133. 149. 135. 
132. Az Úr Jézus Krisztusnak 

/ 147 - + - - - 148. - - 152. -

133. Emlékezzünk, mi hívek 
I először itt - - - - - 149. - - - -

134. Dicséretet mondjunk I 
263 - + - - - - - - - -

135. Régi időben /1195 - + - - - - - - 171. -

136. Melius Juhász Péter: 
Csodálatos / 235 

+ + 111. 121. 135. 147. 135. 135. 151. 137. 

137. Serédi János: Jézus a 
keresztfán függvén / 
RMNy 1438 

- - - - - 150. - 165. -

138. Batizi András: Örülj / 
1162 - - - - - 151. - - 175.7 

-

139. Krisztus feltámada, ki / 
786 

+ + 112. 122. 136. 152. 136. 136. 177. 141. 

6 Az ének variánsait több énekeskönyv tartalomjegyzéke két vagy három versként tünteti 
fel, ezért a végső énekszámhoz esetleg hozzá kell mindig egyet vagy kettőt adni. 

7176. Jézus Krisztus feltámadd / 665. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK 1. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
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2564 
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Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

140. Krisztus feltámadó, mi / 
792 + + 113. 123. 137. 153. 137. 137. 178. 142. 

141. Batizi András: Krisztus 
feltámada, nékünk / 794 + + 114. 124. 138. 154. 138. 138. 179. 143. 

142. Krisztust megfesziték / 
817 + + 115. 125. 139. 155. 139. 139. 180. 144. 

143. Krisztus feltámada 
igazságunkra / 784 + + 116. 126. 140. 156. 140. 140. 181. 145. 

144. Krisztus feltámada, ki / 
788 + - 117. 127. 141. 157. 141. 141. 182. 146. 

145. Krisztus feltámada, mi 
bűnünket elmosó, szent t 
791 

+ + 118. 128. 142. 158. 142. 142. 183. 147. 

146. Emlékezzünk e napon / 
372 - - 119. 129. 143. 159. 143. 143. 184. 148. 

147. Hálaadásokkal / 476 + + 120. 130. 144. 160. 144. 144. 185. 149. 
148. Gálszécsi: Krisztus a mi 

bűneinkért / 782 
+ + - - - 161. - - 189. -

149. Krisztus feltámada, mi 
bűnünket elmosá, és / 
790 

+ + 121. 131. 145. 162. 145. 145. 186. 150. 

150. Jézus Krisztus, mi 
megváltónk, haláltól / 
RMNy 1438 

- - - - - 163. - - 191. -

151. Ν. Κ. T.: O, Jézus i 
1116 - - 122. 132. 146. 164. 146. 146. 187. 151." 

152. Krisztus mennybe 
felmene, nekünk helyet 
szerzeni, ül / 808 

+ + 123. 133. 147. 165. 147. 147. 194. 154. 

153. A Krisztus mennybe 
felmene,... Atyjával 1 
806 

+ + 124. 134. 148. 166. 148. 148. 195. 155. 

8 153. Ε Húsvét ünnepében / 3021; 164. Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek 
/ 7 0 2 ; 165. Ε Pünkösd ünnepében / 3022; 176. Adj, Úristen, Szentlelket / 60; 177. Szegedi Kis 
István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts I 697; 222. Krisztus, ki vagy..., mennyországra / 802; 263. 
Mire bánkódol / 999. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-sxÁm RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
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2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

154. A Krisztus mennybe 
felmene, minden / 
RMNy 1107 

- - - 135. 149. 167. 149. 149. 196. 156. 

155. A Krisztus mennybe 
felmene, hála / 19 

+ - - - - 168. - - 197. -

156. Krisztus mennybe ma 
felmene I 809 - + - - 169. - - 198. -

157. A Pünkösd ünnepnapján 
/ 3 5 - - 125. 136. 150. 170. 150. 150. 201. 157. 

158. Pünkösd napja / 1184 - - 126. 137. 151. 171. 151. 151. 202. 158. 
159. A Pünkösdnek jeles 

napján, Szentlélek / 3 7 - - 127.9 138.10 152. 172. 152. 152. 203. 159. 

160. A Pünkösdnek jeles 
napján, hála / 3 6 - + - - - 178. - - 209. -

161. Régi Pünkösdnek / 
RMNy 1438 - - - - 153. 173. 153. 153. 204. 160. 

162. Pünkösdnap / 1185 - + - - 154. 174. 154. 154. 205. 161. 
163. A Szentléleknek 

kegyelme / 44 - + - - 155. 175." 155. 155. 206.12 162. 

164. Szentháromság I 1326 + + 129. 140. 157. 179. 157. 157. 21 1. 166. 
165. Imádunk mi 1 577 + + 130. 141. 158. 180. 158. 158. 212. 167. 
166. Jer, dicsérjük 

mindnyájan / 643 + - 131. 142. 159. 181. 159. 159. 213. -

9 128. Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen 1702. 
10 139. Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen I 702. 
" 1 7 6 . Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen / 702; 191. Adj, Úristen, Szentlelket / 60; 

192. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 697; 193. Jövel, Szentlélek Úristen, láto-
gasd meg /700; 261. Kegyelmes Megváltó /713 . 

12 207. Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek / 702; 210. £ Pünkösd ünnepé-

ben / 3022; 223. Adj, Úristen, Szentlelket / 60; 224. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, 

tarts / 697; 225. Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg /700. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

167. Üdvözlégy, örök Úristen 
/ 1404 - + 132." 143. 160.14 182. 160.15 160.'f· 214. 168. 

168. Hallgass meg minket, 
nagy / 503 + + 134. 144. 162. 183. 162. 162. 216. 169. 

169. Magasztaljuk, 
keresztyének / 849 - - 173. 145. 163. 184. 163. 163. 217. 170. 

170. Szegedi Gergely: 
Keresztyének, kik 
vagyunk / 731 

+ + 135. 146. 164. 185. 164. 164. 218. 171. 

171. Huszár Gál: Járuljunk / 
632 - + 136. .147. 165. 186. 165. 165. 219. 172. 

Jövel, Szentlélek 
Úristen, töltsd be a te 
(antifona) 

- + - - - 187. - - 226. -

172. Jövel, Szentlélek 
Úristen, töltsd be 
szíveinket l először itt 

- - - - 156. 177. 156. 156. 200. 163. 

173. Huszár Gál: 
Könyörögjünk / 774 + + 139.17 148. 166. 188. 166. 166. 220. 173. 

174. Batizi András: Jer, mi 
kérjünk 1654 + + 137. 149. 167. 189. 167. 167. 221. 174. 

175. Batizi András: Jer, mi 
kérjünk / 2050 

+ + 138. 150." 168. 190. 168. 168. 222. 175. 

[Káté-énekek:] 
176. Szükség megtudnunk / 

1348 
+ + 141. 151. 171. 194. 171. 171. 227. 178. 

177. 0, Izrael / 1114 + + 142. 152. 172. 195. 172. 172. 228. 179. 

13 133. Adj, Úristen, Szentlelket / 60. 
14 161. Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek / 702; 169. Adj, Úristen, Szent-

lelket / 60; 170. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 697. 
15 161. Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek / 702; 169. Adj, Úristen, Szent-

lelket / 60; 170. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 697. 
16 161. Batizi András: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek / 702; 169. Adj, Úristen, Szent-

lelket / 60; 170. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 697. 
17 140. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 697. 
18151. Adj, Úristen, Szentlelket / 60; 152. Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts / 

697. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

178. Hiszünk mind / 540 + + 143. 153. 174. 196. 174. 174. 229. -

179. Gálszécsi István: Mi 
hiszünk 1910 + + 144. 154. - 197. - - - -

180. Aki akar üdvözülni / 65 + + 145. 155. 175. 198. 175. 175. 230. 181. 
181. Mi Atyánk, ki vagy a 

mennyekben, kik / 905 
+ + 146. 156. - 202. - - - -

182. Mi kegyes Atyánk, kit / 
914 

+ + 147. 157. 177. 200. 177. 177. 232. 183. 

183. Adjunk hálákat az Atya 
/RMNy 1541 - - - - 178. 201. 178. 178. 233. 184. 

184. Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben, te / 906 

+ + 148. 158. 176. 199. 176. 176. 231. 182. 

185. Dicséret legyen 
Istennek I először itt - - - - 241. 203. 240. 240. 327. 260. 

186. Szegedi Gergely: 
Gyakran nekünk / 444 

+ - 149. 159. 179. 204. 179. 179. 235. 185. 

187. Batizi András: Jer, 
dicsérjük 1639 

+ + 174. 160. 180. 205. 180. 180. 236. 186. 

188. Valaki Krisztusnak / 
1459 - Β verzió 

A 
verzió - 150.'" 161. 181. 206. 181. 181. 237. 187. 

189. Emlékezzél, Úristen l 
368 

+ + 152. 162. 182. 207. 182. 182. 238. 188. 

190. Mindenható Úristen / 
977 

+ + 153. 163. 183. 208. 183. 183. 239. 189. 

[Különféle énekek:] 
191. Dévai Mátyás: Minden / 

957 
+ + 154. 164. 185. 209. 185. 185. 262. 191. 

192. Tanulj meg te / 1 3 5 6 + + 155. 165. 186. 210. 186. 186. 263. 192. 
193. Emlékezzél mi történék / 

366 
+ + 156. 166. 187. 211. 187. 187. 266. 193. 

194. Keserves szívvel / 7 3 9 + + 183. 167. 188. 212. 188. 188. 267. 194. 
195. Tekints reánk immár l 

1368 
+ + 184. 168. 189. 213. 189. 189. 268. 195. 

196. Mikor a zsidó I 926 + + 157. 169. 190. 214. 190. 190. 269. 196. 
197. Szegedi Gergely: Szük-

ség keresztyéneknek / 
1345 

+ + 158. 170. 191. 215. 191. 191. 270. 197. 

19 151. Jézus Krisztus, egyedül /671. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

198. Sok hálaadással / 1251 - - - - - 216. - - 271. -

199. Hallgasd meg, Jézus / 
490 

+ - 159. 171. 192. 217. 192. 192. 273. 198. 

200. Hallgasd meg mostan, 
felséges / 497 + + 160. 172. 193. 218. 193. 193. 274. 199. 

201. Emlékezzél meg, 
mennybéli Isten / 363 + + 161. 173. 194. 219. 194. 194. 276. 200. 

202. Radán Balázs: Buzgó / 
219 + - 162. 174. 195. 220. 195. 195. 278. 201. 

203. Kegyelmezz meg nekünk 
/ 720 + + 163. 175. 196. 221. 196. 196. 279. 202. 

204. Nagy Úristen / 1042 + + 164. 176. 197. 222. 197. 197. 280. 203. 
205. Atya Úristen /110 - + 165. 177. 198. 223. 198. 198. 281 204. 
206. Hajtsd meg, Úristen / 

475 - + 166. 178. 199. 224. 199. 199. 282. 205. 

207. Vedd el. Úristen / 1469 + + - 179. 200. 225. 200. 200. 283. 206. 
208. Könyörgünk neked / 771 - + 180. 201. 226. 201. 201. 284. 207. 
209. Hatalmas Isten / 524 - - - 181. 202. 227. 202. 202. 285. 208. 
210. O, mennyei / 1123 + + - 182. 203. 228. 203. 203. 286. 209. 
211. Hallgasd meg, Úristen / 

499 
+ - 167. 183. 204. 229. 204. 204. 287. 210. 

212. Huszár Gál: Adjunk 
hálát / 62 + + 168. 184. 205. 230. 205. 205. 288. 211. 

213. Sztárai Mihály: 
Hálaadásunkban 1478 + + 169. 185. 206. 231. 206. 206. 289. 212. 

214. Hálát adunk neked / 483 + + 170. 186. 207. 232. 207. 207. 242. 214. 
215. Szívem megalázván / 

először itt - - - - 209. 234. 209. 209. 244. 215. 

216. Dicsérem az Istent / 253 - + - - - 236. - · 
- 291. -

217. Mostan, Úristen /1019 - - 171. 187. 210. 237. 210. 210. 290. 231. 
218. Bereki István?: Jézus 

Krisztus, mi kegyelmes / 
668 

- - 172. 188. 211. 238. 211. 211. 292. 225. 

219. Jövel, légy velünk / 694 - - - 189. 212. 239. 212. 212. 293. 232. 
220. A mi mesterünk / 25 + + 177. 190. 213. 240. - 213. 294. 226. 
221. 0, mely igen rövid / 

1121 
+ + - - 214. 241. 213. 214. 295. 233. 

222. Szántó György: Gyarló 
emberekkel / 445 - - - 191. 215. 242. 214. 215. 296. 234. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMKl. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

223. Szerémi Illés: Amely 
embernek / 94 

+ + 178. 192. 217. 244. 216. 217. 298. 236. 

224. Mi Urunk Jézus 
Krisztusnak / 921 - + 179. 193. 218. 245. 217. 218.' 299. 237. 

225. Dicsérd az Istent, te 1 
252 

+ + - - - 246. - - 307. -

226. Követi vala 1781 + + 180. 194. 219. 247. 218. 219. 300. 238. 
227. Istenünkhöz 

fohászkodván /618 
+ - 182. 195. 220. 248. 219. 220. 301. 239. 

228. Mennvbéli nagy / 884 - - 185. 196. 221. 249. 220. 221. 302. 241. 
229. Segítségül hívjuk I 1215 + + 187. 197. 222. 250. 221. 222. 303. 242. 
230. Szkhárosi Horvát 

András: Semmit ne 
bánkódjál / 1219 

+ + 188. 198. 223. 251. 222. 223. 304. 243. 

231. Nézz mireánk / 1079 + + 192. 199. 224. 252. 223. 224. 305. 245. 
232. Dicsérjed, áldjad / 266 - - - 200. 96. 100. 96. 96. 97. 96. 
233. Kérlek és intlek / 735 + + 186. 201. 225. 253. 224. 225. 306. 246. 
234. Szerémi Illés: 

Emlékezzél meg, te / 364 - + - - - 254. - - 308. -

235. Sztárai Mihály: Mennyi 
/894 

+ - - - - 255. - - 311.20 
-

236. El-bemegyünk nagy / 
329 - + - 202. 226. 256. 225. 226. 101. 190. 

237. Mennyei Atyánk / 
először itt - - - - - 257. 184. - 246. 218. 

238. Ti, keresztyének /1378 + - - 203. 90. 94. 90. 90. 91. 90. 
239. Atya Isten, tarts meg 1 

104 
+ + - 204. 228. 259. 227. '228. 309. 247. 

240. Szegedi Kis István: O, 
mint / 1127 

+ + 181. 205. 229. 260. 228. 229. 310. 248. 

241. Mennynek és földnek 
nemes / 896 

+ + - 206. 230. 262. 229. 230. 313. 249. 

242. Kanizsai Pálfi János: 
Ne szállj / először itt - - - - 47. 50. 47. 47. 47. 47. 

243. Felséges Isten,... és 
embereknek /411 

+ + 189. 207. 231. 263. 230. 231. 315. 250. 

20 312. Kegyelmes Megváltó /713. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
12 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

244. Bornemisza Péter: Mi 
kegyes /912 

+ - - - 232. 264. 231. 232. 316 251. 

245. Csak tebenned / 222 + + 190. 208. 233. 265. 232. 233. 314. 252. 
246. Hogy panaszolkodik az 

anyaszentegyház / 
először itt 

- - - - - 266. - - 317. 240. 

247. Csak tereád, Atyám I 
először itt - - - - - 267. - - 318. 254. 

248. Nagybáncsai Mátyás: 
Ne hagyj / 1052 

+ + - - 234. 268. 233. 234. 320. 253. 

249. Hálát adunk teneked / 
484 

+ + 191. 209. 235. 269. 234. 235. 321. 255. 

250. Szegedi Kis István: O, 
mindenható / 1126 + + 176. 210. 236. 270. 235. 236. 322. -

251. Nemes Imre: Ébredj I 
308 - + - 211. 237. 271. 236. 237. 323. 256. 

252. Hallgass meg minket. 
Úristen / 505 

+ + 193. 212. 238. 272. 237. 238. 324. 257. 

253. Áldott az Úristen / 83 + + 194. 213. 240. 274. 239. 241. 326. 259. 
254. Megbántunk / 859 + + 195. 214. 242. 275. 241. 242. 328. 261. 
255. Hallgasd meg mostan 

mi / 498 
+ + - 215. - 276. - - 332.21 

-

256. Mondjatok dicséretet / 
1005 - + 196. 216. 243. 277. 242. 243. 329. 229. 

257. Meggyesi András: Az 
Istennek nagy szerelme 
/ először itt 

- - - - - 278. - - 335. -

258. Szent vagy örökké I 
1321 - - 197. 217. 244. 279. 243. 244. 330. 230. 

259. Téged, Úristen, mi / 
1364 

+ + 175. 218. 245. 280. 244. 245. 331. 262. 

260. Adjunk hálát az Úrnak / 
61 

+ + 201. 219. 246. 281. 245. 246. 260. 227. 

260A Adj békességet" 
(antifona) + + 199. - - 282. - -

346. 
I+M 

271. 
[+11 

21 333. Mire bánkódol / 999. 
22 Az Atya Isten, tarts meg minket / 104 konklúziójaként, tehát nem önálló énekként is 

előfordul. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPH A- szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

260B Ne emlékezzél meg 
(antifona) - - 200. - - - - - - -

261. Jézus Krisztus szép / 
675 - - - 220. 247. 283. 246. 247. 241. 213. 

262. Krisztus, ki vagy nap és 
világ, minket / 804 - - 198. 221. 250. 284. 249. 250. 249. 221. 

263. Tekints reánk, Úristen, 
mi / először itt - - - - - 288. - - 142. 267. 

264. Milotai Nyilas István: 
Gyakorta / először itt - - - - 18. 19. 18. 18. 18. 18. 

265. Tekints reánk, Úristen, 
nagy / először itt - - - - 216. 243. 215. 216. 297. 235. 

266. Igazságod szerint / 564 + + - - - 289. - - - -

[Appendix:] 
267. Küldé az Isten hűséges 

/először itt - - - - 102. 107. 102. 102. 104. 102. 

268. Mennyből jövök / 
először itt - - - - 104. 110. 104. 104. 110. 106. 

269. No, földnek minden 
népei / először itt - - - - 134. 146. 134. 134. 150. 136. 

270. Ajtatossággal / 
először itt - - - - - 295. - - - -

271. Régi időben (a 221. 
lapon is) /1195 - + - - - 296. - - - -

272. Urunk feltámadásán / 
először itt - - - - - 297. - - - -

273. Serédi János: Ma 
Krisztus / ζlőször itt - - - - - 298. - - 190. -

274. Szenei Molnár Albert: 
Uraknak Ura / RMNy 
962 

- - - - - 290. - - 319. 244. 

275. Szenei Molnár Albert: 
Kezdetben / RMNy 962 - - - - 248. 286. 247. 248. 337. 265. 

276. Parancsoló / először itt - - - - 106. 112. 106. 106. 112. 108. 
277. Fáy Mihály: Magas 

hegyén / először itt - - - - - 294. - 252. 172. 138. 

278. Úristen, téged 
dicsérünk / először itt - - - - - 291. - - 340. -
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA- szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

279. Bizodalmunk Krisztus 
által/először itt - - - - 239. 273. 238. 239. 325. 258. 

280. Hallgasd meg, Atya 
Isten, a megszomorodott 
(a 311. lapon is ) /490 

- - - - - - - - - -

281. Ma vigadjatok / 
először itt - - - - 119. 125. 119. 119. 125. 121. 

282. Alázatos szívbéli / 
RMNy 983 - - - - - 292. - - - -

283. Mindenható felséges 
Atyai RMNy 1037 - - - - - 293. - - - -

284. Kanizsai Pálfi János: 
Dicsőült helyeken / 
RMNy 1541 

- - - - 99. 103. 99. 99. 100. 99. 

285. 
[+21 

Szenei Molnár Albert: 
Mi Atyánk 1 RMNy 971 - - - - -

299. 
1+31 - - 259. -

Várad 1648. (RMNy 
2254) további 17. 
századi kiegészítései: 

286. Hiszek a mennybéli egy 
Istenben / 
RMNy 1037 

- - - 173. - 173. 173. 230. 180. 

287. Szenei Molnár Albert: 
Hallgasd meg. Úristen / 
RMNy 1037 

- - - 184. - - - - -

288. Tenéked, Uram, liálát 
adok / először itt - - - 208. 233. 208. 208. 243. -

289. Pécseli Király Imre: 
Dicsérlek, Uram, téged 
/RMNy 1037 

- - - 227. 258. 226. 227. 247. 216. 

290. Istenem, Uram, néked 
hálát adok / először itt - - - 249. 287. 248. 249. 338." 266. 

291. 
292. 

Szenei Molnár Albert: 
Hálát adok neked, 
mennybéli Isten / 
reggeli és esti, RMNy 
1037 

- - -

251. 
1+11 

235. 
(reg-
geli) 
285. 
(esti) 

250. 251. 245. 
(reg-
geli) 
251. 
(esti) 

220. 
(reg-
geli) 
217. 
(esti) 

23 339. Gondolkodjál, ember /431. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

Lőcse 1654. (RMNy 
2532) további 17. 
századi kiegészítései: 

293. Az Úristennek csoda 
hatalma 
(katolikus ének) 

- - - - 109. - - 108. -

294. Urnák nagy nevezeti 
(katolikus ének) - - - - 126 - - 132. -

295. Születésén Istennek 
(katolikus ének) - - - - 127. - - 133. -

296. Én nagy vigasságos 
örömet (katolikus ének) - - - - 128. - - 134. -

297. Ε nap nekünk 
örvendetes nap 
(katolikus ének) 

- - - - 129. - - 135. -

298. In dulci jubilo, zengjen 
(katolikus ének) - - - - 130. - - 136. -

Várad 1654. (RMNy 
2564) további 17. 
századi kiegészítése: 

299. Pécseli Király Imre: 
Krisztus Urunknak 
áldott születésén I 
először itt 

- - - 251. 
l+i] 

- 131. 104. 

Kolozsvár 1680. 
(RMKI. 1244) további 
17. századi 
kiegészítései: 

300. Jöjj hozzánk, 
Szentlélek, mennyből, 
töltsd be / először itt 

- - - - - - - 253. - -

301. Miskolci Csulyak 
István: Magasztallak 
én téged 1 először itt 

- - - • 254. - 219. 

302. En híveim, én szent 
népem! RMK 1. 1155/B - - - - - - - 255.24 240. -

24 256. Mire bánkódol / 999: 257. Krisztus, ki vagy..., mennyországra / 802. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
12 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

303. Engem igazgat az 
egeknek Ura / először 
itt 

- - - - - - - 258. 334. 228. 

304. Maradj velünk, mi 
Krisztusunk / először itt - - - - - - -

259. 
l+i | 253. 224. 

Kolozsvár 1690. 
(RMK /. 1384) további 
17. századi kiegészítései: 

305. Dicsérd, lelkem, 
Istenedet / először itt - - - - - - - - 173. 139. 

306. Isten, hívek kősziklája / 
először itt - - - - - - - - 336. 264. 

Lőcse 1694. (RMK I. 
1460) további 17. 
századi kiegészítései: 

307. Most jön népnek 
megváltója / RMK I. 
1460 

105. -

308. * Isten elküldé angyalát / 
RMK I. 1155/B 109. 

309. * Jer, mindnyájan 
örvendezzünk / RMK I. 
1155/B 

128. -

310. * Skultéti Márton: 
Mostan örvendezzünk, 
keresztyének / RMK I. 
1155/B 

129. -

311. * Isten fia váltságunkra / 
RMK I. 1155/B 130. -

312. * O, mennyei Atya Isten-
nek fia / RMK \. 1155/B 153. -

313. * Isten fia, Jézus Krisztus 
/S] 57 154. -

25 Egy csillag (*) jelzi, ha az ének mind az 5 lőcsei énekeskönyvben előfordul (RMK I. 
1155/B. 1389, 1410, 1460, 1492/B); két csillag (**): RMK I. 1389, 1410, 1460, 1492/B; három 
csillag (***): RMK I. 1460 és 1492/B. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
11 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

314. * Véghetetlen mennynek, 
földnek Ura 1S1 57 155. -

315. * 0, én Atyám, nézz rám 
mennyből / RMK 1. 
1155/B 

156. 

316. » Ki értünk szenvedtél 1 
S1 57 157. -

317. * A próféták 
megmondották / S1 82, 

későbbi kéz 
158. 

318. * Bűnös ember, jól 
meggondold / S1 82, 
későbbi kéz 

159. 

319. * Üdvözítőnk, dicsértessél 
/ S1 82. későbbi kéz 160. 

-

320. * Hiszünk mind egy 
Istenben /.S'1 57 161. -

321. * O, Jézus Krisztus, mi 
üdvözítőnk / RMK I. 
1155/B 

162. 

322. * O, Uram, ki szenvedtél 
S' 82. későbbi kéz 163. 

-

323. * Krisztus ártatlan 
bárány/RMNy 1438 164. -

324. *** Urunk Jézus, 
szelídségnek / először itt 166. 

-

325. *** 0, én atyám, tekints 
reám / először itt 167. 

-

326. *** Jer, elmélkedjünk / 5' 
57; RMK I. 1460 168. -

327. *** Sírjon az ég / először itt 169. -

328. *** Ecce homo / először itt 170. -

329. *** O, ártatlanság báránya 
/ először itt 174. 140. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szÁm RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

330. Pécseli Király Imre: 
Feltámadt a mi életünk 
/S 1 62 

188. 152. 

331. Áldjuk mindnyájan az 
Úristent / RMNy 1643-
benedicamus 

192.26 
-

332. *** Jézus Krisztus, ki 
mennyorszába / 
először itt 

199. -

333. *** Atya mindenható 
Istennek szent lelke / 
először itt 

208. -

334. *** Dicsőség mennyben 
Istennek / először itt 215. -

335. *** Mennybéli felséges 
Isten / először itt 234. -

336. *** Nagy hálaadással 
magasztaljad / először 
itt 

248. -

337. *** Mi szent Atyánk, ki 
lakozol / először itt 249." -

338. ** Te nevedben lefekszünk 
/ RMK I. 1389 252. -

339. *** Most nyugosznak az 
erdők 1 először itt 254. -

340. *** O, én lelkem, dicsérjed 
istenedet először itt28 255. -

341. *** Jézus Krisztus, szentek 
reménye I először itt 256. -

342. *** Nyugodni megyünk / 
először itt 257. -

343. Hozzád kiáltásunkat / 
RMNy 1037/2 258. -

26193. Ε Húsvét ünnepében / 3021. 
27 2 5 0. Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra / 802. 
28 Esti ének, nem Szenei Molnár Albert úrvacsorai éneke! 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
/2 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

344. *** Adjunk hálát az Urnák, 
mint kegyelmes I 
először itt 

261. -

345. * Király Jakab: Kegyes 
Jézus/RMK I. 1155/B 264. -

346. ** Én Istenem, sok s' nagy 
bűnöm / S1 82, későbbi 
kéz, RMK 1. 1389 

265. -

347. ** Békességnek fejedelme 
/ RMK\. 1389 272. -

348. 
** 

így kell-e mégis 
búskodnom / RMK I. 
1389 

275. -

349. ** Az én Istenemben 
bízom/RMK \. 1389 277. -

350. *** Jézus, életemnek, 
öröme szívemnek 1 Sl 

82, későbbi kéz; RMK 1. 
1460 

341. -

351. *** Sión az Ur lakóhelye / 
először itt 342. -

352. *** Jézust el nem 
bocsájtom / először itt 343. 

353. *** Tévelygünk, mint a 
juhok / S1 57; RMK I. 
1460 

344. 270. 

354. *** Bizony meglészen az 
idő/először itt 345. -

Debrecen 1700 
(.RMK\. 1553) további 
17. századi kiegészítései: 

355. Angyali sereg Krisztus 
születésén, vígan 
örvend világra jövésén 
először itt 

105. 

356. Neked, menyei Atyánk, 
hálát adunk 223. 
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Sor-
szám 2 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám RMNy RMK I. 

RMNy 1628/1 - Lőcse 
1635. 

513 

Detre-
kő 

1582.3 

713 

Bártfa 
1593. 

886 
/1 

Debr. 
1602. 

1107 
/1 

Debr. 
1616. 

2254 
/2 

Várad 
1648. 

2532 
12 

Lőcse 
1654. 

2564 
/2 

Várad 
1654. 

1244 
/2 

Kvár 
1680. 

1460 

Lőcse 
1694. 

1553 

Debr. 
1700. 

357. Istennek szent Fia, a te 
segítségedben bíztunk 
(invokáció) 

268. 

358. Szent Úristen, szent 
Úristen, szánj meg 
minket /S 57 

269. 
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1/B. sz. függelék 
A Zöngedözö mennyei kar énekei, 

Lőcse, 1692-1696.29 

Sor- Kezdősor Első kéziratos A 
szám 

*30 
vagy nyomtatott 
megjelenés / első 
gyülekezeti ék. 

kezdősor 
lapszáma 

[Reggeli énekek:] 
1.* Dicsérlek, Uram, tégedet, hogy ez éjjel engemet ZMK 1. 
2* Szivem szerint, Úristen ZMK 2. 
3.* Hálát adok tenéked, ó, kegyelmes Isten ZMK 4. 
4* Miskolci Csulyak István: Magasztallak én 

tégedet, Isten 
RMK I. 1244 5. 

5.* Tündöklő hajnali csillag ZMK 8. 
6.** O, felséges Atya Isten S] 57; 

RMK I. 1389 
10. 

7. Szerémi Illyés: Emlékezzél meg 1 RPHA 364 RMNy 713 11. 
8.* Hogy naponként, Uram, álmomból serkentesz ZMK 12. 
9 * Adjunk hálát az Urnák, mint kegyelmes (étel és 

úrvacsora után) 
ZMK és RMK I. 
1460 

14. 

[Esti énekek:] 
10. *** Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra / 

RPHA 802 
RMNy 848 16. 

11. * Ébredj fel, ó, te én szívem ZMK 17. 
12. * Serkenj föl, elmém, s mondj nótát ZMK 20. 
13. * Nyugodni megyünk ZMK és RMK I. 

1460 
23. 

14. * Maradj velünk, mi Krisztusunk RMK I. 1244 24. 

2''A ZMK- rövidítés jelentése itt: a Zöngedözö-ben jelent meg először nyomtatásban az 
ének. 

30 Egy csillag (*) jelzi azt. ha németből fordították a verset, kettő (**), ha szlovákból és há-
rom (***), ha latinból. A forrásokról bővebben: az RMKT 17. század készülő gyülekezeti éne-
keskönyv kötetében. 
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Sor- Kezdősor Első kéziratos A 
szám 

*30 
vagy nyomtatott 
megjelenés / első 
gyülekezeti ék. 

kezdősor 
lapszáma 

[Imádsági 
[Ünnepi énekek:] 

15.* ιMost jön népnek megváltója ZMK és RMK I. 
1460 

25. 

16.** Vígan énekeljünk/RPHA 1485 RMNy 713 26. 
17.** Az Úristennek csoda hatalma katolikus ének31 28. 
18.* In dulci jubilo, zengjen katolikus ének 30. 
19.* A mennyből halljatok nagy örömet ZMK 31. 
20.** Hirdetek tinéktek lelki nagy örömet ZMK 32. 
11 *** Ν ob is est natus hodie... Ma gyermek születik 

nekünk 
ZMK 33. 

22. Szent Istvánnak halálát jelentem / RPH A 1315 S1 8; ZMK 34. 
23.** Régi időben megírta / RPHA 1195 RMNy 713 39. 
24 *** Litania 41. 
25. Jaj, édes méhemnek drága gyümölcse S] 57; ZMK 43. 
26. * Jézus a keresztfán függvén RMNy 1438 45. 
27.* Midőn Jézus a keresztfán ZMK 46. 
28. Urunk Jézus, szelídségnek igaz báránya ZMK és RMK I. 

1460 
48. 

29.** O, én Atyám, tekints reám ZMK és RMK I. 
1460 

49. 

30.** Jer, elmélkedjünk mi, hív keresztyének ZMK és RMK\. 
1460 

50. 

31. Sírjon az ég! ZMK és RMK I. 
1460 

52. 

32.* Ecce homo! lm az ember! ZMK és RMK I. 
1460 

54. 

33. Szent Gergely doktornak ZMK 55. 
34. Surrexit Christus hodie ... Jézus Krisztus RMNy 713 57. 
* * * föltámadó / RPHA 665 (a magyar szöveg) 
35.*** A Krisztus mennybe felmene, hála legyen / 

RPHA 19 
RMNy 353/1 59. 

36. A Pünkösdnek jeles napján, hála legyen / 
RPHA 36 

RMNy 713 60. 

31 A katolikus eredetű énekek kiadása: RMKT 17. század, 7. vagy 15. 
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Sor-
szám 

#30 

Kezdősor Első kéziratos 
vagy nyomtatott 
megjelenés / első 
gyülekezeti ék. 

A 
kezdősor 
lapszáma 

37. *** Spiritus Sancti gratia... A Szentléleknek 
kegyelme/RPHA 44 

RMNy 713 (a 
magyar szöveg) 

61. 

[Különféle énekek:] 
38. Jézus Krisztus, mi üdvösségünk / RPHA 671 RMNy 353/1 63. 
39.* Az én Istenemben, bízom Ínségemben RMK I. 1389 66. 
40.* O, Istenem, mely sok vétkem ZMK 67. 
41.* Tebenned bízom / bíztam, én Istenem RMNy 1552 68. 
42.* Jézus, életemnek, öröme szívemnek ZMK és RMK I. 

1460 
70. 

43. Acs Mihály, sen.: Minden e földön csak 
elmúlandó 

ZMK 71. 

44. Sármelléki Nagy Benedek: Bízom tebenned, 
szent Isten 

ZMK 73. 

45. ** Gyötrődik az én lelkem S1 57; ZMK 77. 
46.* Sión az Úr lakóhelye ZMK és RMK I. 

1460 
78. 

47. Serkenj fel, én lelkem, kiálts Istenedhez ZMK 79. 
48.* Békességnek fejedelme RMK I. 1389 81. 
49 * Ha Isten nem volna velünk ZMK 82. 
50. Tatai István, sen. [?]: Néked, mennybéli 

királyunk, könyörgünk 
ZMK 84. 

51. Támadj fel mostan ZMK 85. 
52.* Mire bánkódol / RPHA 999 RMNy 640 87. 
53.* Az Istennek jótetszése ZMK 90. 
54.* 0, kegyelem szép forrása ZMK 92. 
55. Lethenyei István: Senkinek az Isten, mint 

szintén régenten 
RMNy 1494 93. 

56. Dicsértessék, Uram, örökké szent neved ZMK 96. 
57. Súlvos terhét bűneinknek32 ZMK 98. 
58.** Így kell-e mégis maradnom ZMK 101. 
59. Ács Mihály, sen.: Magas egekben lakozó fölség ZMK 102. 
60. Ács Mihály, sen.: Szívem keserűségét, szomorú ZMK 104. 

32 Az akrosztichon visszafelé olvasva azt mutatja, hogy egy püspök írta a verset 
(SNEDNETNJREPUS). Payr Sándor szerint (1936, 418) Muzsay Gergely vagy Szenczi Fekete 
István lehet a szerző. 

312 



Sor- Kezdősor Első kéziratos A 
szám 

*30 
vagy nyomtatott 
megjelenés / első 
gyülekezeti ék. 

kezdősor 
lapszáma 

61.* Nyéki Vörös Mátyás: Meg ne fedj engemet, 
Uram 

katolikus ének 105. 

62. Eltévedtem, mint juh RMNy 2251; 
ZMK 

106. 

63. Rimay János: O, ki későn futok lelkem 
orvosához 

RMNy 1290; 
ZMK 

108. 

64.*** S. K.: Könnyem forrást, áradást induljatok ZMK 109. 
65. Kegyes gondviselő, könyörülő Isten ZMK 111. 
66. Szűcs György [?]: Szükség minekünk S] 32 113. 
67. Hogy panaszolkodik az Anyaszentegyház RMNy 1628 116. 
68.* Midőn mi végső ínségben ZMK 121. 
69.* Jézust el nem bocsátom ZMK és RMK I. 

1460 
122. 

70.* Dicsőség mennyben Istennek ZMK és RMKl. 
1460 

123. 

71.* O, igaz ítélő Isten ZMK 124. 
72. Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól / RPHA 894 RMNy 513 125. 
73. Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén / RPHA 252 RMNy 353/2 127. 
74. Sok hálaadással mi most tartozunk/RPHA 1251 RMNy 1037/2 129. 
75.* Urunk Isten, téged dicsérünk S] 57; 

RMNy 1628/1 
131. 

76. Batizi András: Jámbor házasok/RPHA 626 RMNy 264 133. 
77. Ur Jézus Krisztus / RPHA 1418 RMNy 353/2 138. 
7 g * * * Szűz támada katolikus ének 139. 
79.* Bűnösök hozzád kiáltunk / RPHA 214 RMNy 222 140. 
80.* Szívből szeretlek, én Istenem ZMK és RMKl. 

1460 
141. 

81. * Evangéliumot Isten adta ZMK 142. 
82. * Bizony meglészen az idő ZMK és RMK 1. 

1460 
145. 

[Halotti énekek:] 
83. Mely csalárd e világ / RPHA 875 RMNy 648 146. 
84.* En Istenem, benned bízom RMK I. 1244/B 150. 
85.* Jézus Krisztus, én életem ZMK 152. 
86.* Uram Jézus, én tudom jól ZMK 154. 
87.* Már búcsút veszek tőled ZMK 157. 
88.* Krisztus az én életem ZMK 158. 
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Sor-
szám 

* 3 0 

Kezdősor Első kéziratos 
vagy nyomtatott 
megjelenés / első 
gyülekezeti ék. 

A 
kezdősor 
lapszáma 

89.* Elvégeztem életemet ZMK 159. 
90. O, kemény halálnak keserves igája... Gyönge ZMK 160. 
91. Uram, mim vagyon nékem ZMK 161. 
92. 0, kemény halálnak keserves igája... Kivonva ZMK 164. 
93.*** Kaszás e földön a halál katolikus ének 167. 
94. Mindnyájan, kik jelen vagytok katolikus ének 170. 
95. Dicsérjétek, ti, gyermekek ZMK 172. 
96. Maradj el már, csalárd világ ZMK 174.35 

97. Látván e világnak csalárd voltát ZMK 176.34 

98. Mind fejenként akik jelen vagytok ZMK 180. 
99. Múlván napok ZMK 183. 

100. Ormáni János f?]: 0, bágyadt lélek RMNy 2251 185. 
f Igaz megiratása egy csuda termetnek:]35 

101. * Jer, férfiak ZMK 188. 

33 Az 1., 2. és 7. versszak Nyéki Vörös Mátyás Mit használ, kérlek, e -világ kezdetű versé-
ben megtalálható. 

34 A Mely csalárd e világ, ki mer neki hinni kezdetű ének bővített változata. 
35Nem gyülekezeti ének, hanem egy 1692-es sziléziai eset verses elmesélése, 1. RMKT 17. 

század, 14, 52. sz. 
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2. sz. függelék 
Temetési (halotti) énekek 

Sor-
sz.1 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-szám — H-szám 
RMNy 886/2 - Debrecen 
1602. (RMNy 1628/4 
kiegészítéseivel) 

RMNy 
886/2 
Debr. 
1602. 

RMNy 
1628/ 
4 
Lőcse 
1635. 

RMNy 
2254/ 
3 
Várad 
1648. 

RMNy 
2532/ 
3 
Lőcse 
1654. 

RMNy 
2565 
Várad 
1654. * 

RMK 
I. 
1244 
Kol. 
1680. 

RMK 
1. 
1244/ 
B* 
Kol. 
1680 
k. 

RMK 
I 
1288/ 
A* 
Lőcse 
1682. 

RMK 
1. 
1425/ 
A* 
Kol. 
1692. 

RMK 
I. 
1460 
Lőcse 
1694. 

RMK 
I. 
956 
Kol. 
1660.2 

RMK 
1 
1504 
Kol. 
1697.' 

I. Halott felvétele előtt 
Nunc dimittis I. I. - I. - - - - - - - -

Media vita in morte 
sumus - antifona II. II. - 11. - - - - - - + + 

Alardus 
Amstelredamus: Ipso 
vitae medio mors 
dominatur - antifona 

111. III. - III. - - - - - - - -

1. A mi életünk közepette 
- antifona - Η1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. + + 

2. Tseh: Tudjuk / 1389 -
H78 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. + + 

3. Megszabadultam / 870 
- H 5 7 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. + + 

' Az énekversek sorszáma mutatja meg, hogy hány halotti éneket használtak a 17. század-
ban. 

2 Az unitárius énekeskönyv énekei ábécérendben követik egymást, ezért sorszám helyett + 
jel utal az ének meglétére. Az 1660-as unitárius énekeskönyv a protestáns örökségből 32 éneket 
vett át. Ezek közül mindössze Siderius János éneke (Szükség keresztyénnek, mindennek / RPHA 
1344) nem szerepel más protestáns gyűjteményben. Ezenkívül még a következő 3 éneket hasz-
nálták temetésiként: Thordai: Rajtam, nagy irgalmú; Thordai: Úristen, oltalmad ígérted; 
Thordai: Uram, engem búsultodban. 

3 Az 1697-es unitárius énekeskönyv a protestáns örökségből 37 éneket vett át. Ezek közül 
mindössze Siderius János éneke (Szükség keresztyénnek, mindennek / RPHA 1344) nem szere-
pelt más protestáns gyűjteményben. Ezenkívül még a következő 5 éneket használták temetési-
ként: Eletünknek végső napját; Thordai: Rajtam, nagy irgalmú; Thordai: Uram, engem 
búsultodban: Uram, engem nagy búsultodban; Thordai: Úristen, oltalmad ígérted. 
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Sor-
sz.' 

Szerző: Kezdősor / 
RPHA-sz&m - H-szám 
RMNy 886/2 - Debrecen 
1602. (RMNy 1628/4 
kiegészítéseivel) 

RMNy 
886/2 
Debr. 
1602. 

RMNy 
1628/ 
4 
Lőcse 
1635. 

RMNy 
2254/ 
3 
Várad 
1648. 

RMNy 
2532/ 
3 
Lőcse 
1654. 

RMNy 
2565 
Várad 
1654. * 

RMK 
1 
1244 
Kol. 
1680. 

RMK 
I. 
1244/ 
B* 
Kol. 
1680 
k. 

RMK 
i. 
1288/ 
A* 
Lőcse 
1682. 

RMK 
I. 
1425/ 
A* 
Kol. 
1692. 

RMK 
I. 
1460 
Lőcse 
1694. 

RMK 
I 
956 
Kol. 
1660.2 

RMK 
I. 
1504 
Kol. 
1697.' 

4. Ne emlékezzél meg -
antifona - H64 4. 4. - 4. 5. - 5. 5. 5. 5. - -

Erhard Hegenwalt: 
Clemens mihi Jehova 
sis (W. Ammon ford.) 

- IV. - IV.4 
- - - - - - - -

5. Úristen, irgalmazz 
nekem / 1436 - H79 - 5. - - 6. - 6. 6. 6. - + + 

6. Midőn eljön én órám -
H58 - 6. - 5. 43. - 51. 51. 52. - - -

7. M. D.: Siralmas éneket - 7. - 6. - - - 55. - - - -

8. Fejenként / 401 - H30 5. 8. - 7. 7. - 7. 7. 7. - - -

9. Az örökélet! 1 4 3 - H 6 6. 9. 4. 8. 8. 4. 8. 8. 8. 6. + + 
10. 0, te meghatandó l 

1 1 3 4 - H 6 9 7. 10. 5. 9. 9. 5. 9. 9. 9. 7. + + 

11. Batizi András: Ember, 
emlékezzél / 340 - Η15 8. 11. 6. 10. 10. 6. 10. 10. 10. 8. + + 

12. Illik / 572 - H43 9. 12. 7. 11. 11. 7. 11. 11. 11. 9. - -

Luther: In pace decedo, 
Dei - Simeon éneke 
(W. Ammon ford.) 

- V. - V. - - - - - - - -

13. Ν. Κ. T.: Az Úristennek 
/ 1 5 3 - H 7 10. 13. - 12. 3. - 3. 3. 3. 3. + + 

II. Halott kivitelkor 
14. Emlékezzünk, mi / 3 7 4 11. 14. 8. 13. 12 8. 12. 12. 12. 10. + + 
15. Dézsi András: Adj 

üdvösséges / 59 - H5 
12. 15. 9. 14. 13. 9. 13. 13. 13. 11. + + 

16. Az Istennek jóvoltáról / 
139 

13. 16. - 15. 14. - 14. 14. 14. - + + 

17. Thomas Albensis: 
Tudjuk azt / 1388 

14. 17. - 16. 15. - 15. 15. 15. - - -

III. Sír felett 
Mandemus istud nunc 
humo (W. Ammon 
ford.) 

VI. 

4 A latin szöveg után: „Ezen Psalmust magyarul meg-lelhetz ide fellyebb, ugy-mint, pag. 
58. melly igy vagyon: Ur Isten irgalmazz nékem, &c." (289). 
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Sor-
sz.' 

Szerző: Kezdősor / 
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Prudentius, Aurelius 
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20. Hagyjátok / 473 - H35 17. 20. 12. 20. 19. 12. 19. 19. 19. 14. + + 
21. Halandó / 480 18. 21. 13. 21. 20. 13. 20. 20. 20. 15. + + 
22. Jer, tegyük / 658 19. 22. - 18. 17. - 17. 17. 17. - + + 
23. Emlékezzünk az / 371 -

H21 20. 23. 14. 22. 21. 14. 21. 21. - 16. - -
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horulae tempus meae 
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- - - IX. - - - - - - - -

25. Ember, emlékezzél 1 
341 - H 1 6 22. 25. 15. 23. 23. 15. 23. 23. 22. - + + 

26. Isten hívei / 597 - H45 23. 26. - 25. 24. - 24. 24. 23. - - -
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31. Csanádi Imre: 
Emlékezzünk a / 370 27. 31. - 30. 28. - 28. 28. 27. - - -

32. {Krisztusnak hű]6 /815 128-1 32. - 31. 29. - 29. 29. 28. - + + 

5 Ezenkívül még a Cur mundus müitat kezdetű latin himnusz fordul elő az unitáriusoknál. 
6 Az 1616-os debreceni kiadás alapján (RMNy 1170/2) feltételezhető, hogy a [ ] zárójelbe 

tett énekek is megvoltak Újfalvi temetési énekeskönyvében. 
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49.\Siralmas nékünk - Η7θ| | | | 47. | -
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énekek" cím alatt 

50. Gondolkodjál, ember / 
431 

44. 52. 52. 53. más 
rész-
ben 

- -
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70. Miért szorgalmatosko-
dunk 64. 67. 66. - - -

71. lm, itt fekszem - H39 65. 68. 67. - - -

72. lm, látod e világ - H41 66. 69. 68. - - -

73. Szivem szerint — H74 
67. 70.[?1 69. 22. _ _ 

74. Én Istenem, benned 
bízom - H28 68. - - - -

75. Látván e világnak 
csalárd voltát 69. 70. - - -

76. Gondoljuk meg, mi hív 
keresztyének 70. 71. - - -

77. Szenei Molnár Albert: 
Uram, bocsássad el 
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41. 72. + + 

Lőcse 1682 (RMK I. 
1288A) bővítése - pp. 
187-200. hiányzik 

78. Szegény férgecske 61. -
- -

Kolozsvár 1692 (RMK 
I. 1425/A) bővítései-
Szenei Molnár versei 
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voltában / 38. ps. 34. - - + 

80. Hallgasd meg, Uram, 
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Lőcse 1694 (RMK I. 
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81.1 Szívből szeretlek 24. 
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3. sz. függelék 
Kritikatörténeti források 

Az alábbi, betűhű forrásközlések énekeskönyv-előszavakat és hosszabb, 
(nemcsak gyülekezeti) énekléssel foglalkozó szövegeket tartalmaznak.' A betühü-
ség kiterjed az eredeti források írásjeleinek és központozásának használatra is, ki-
véve az (s) / és az (ij) y írásjeleket." A központozás következetlenségeit nem javí-
tottam. A hibás alakok és az áthúzott szövegek (ez utóbbiak < >-jel között) a jegy-
zetbe kerülnek. A rövidítések feloldása ( ) zárójelben történik. Az olvashatatlan 
szöveget [...] zárójel jelöli. A szerzők születési és halálozási dátuma az első elő-
fordulásnál szerepel. A bibliai könyvek latin nyelvű rövidítéseinek feloldása a 
könyv végén, a 7?öv/í//7éi-jegyzékben található. Néhány hivatkozás megfejtése az 
internetes kritikai kiadásban, e kiadást követően történik m e g / 

A gyűjtemény a következő szerzők szövegeit tartalmazza: 
1. GÁLSZÉCSI István - 1536/1538 - RMNy 18, 24 
2. HUSZÁR Gál - 1560 - RMNy 160 
3. HUSZÁR Gál - 1 574 - RMNy 353 
4. LASKAI CSÓKÁS Péter - 1581 - RMNy 483 
5. BORNEMISZA Péter - 1582 - RMNy 513 
6. BORNEMISZA Péter - 1584 - RMNy 541, 713 
7. SZEGEDI KIS István - 1585 - ΛΛ/ΑΓ111. 740 
8. GÖNCI György - 1590 - RMNy 1 107 

1 Az előszavak egy része mai helyesírással átírva, jegyzetek nélkül megjelent a Református 
Egyházzenészek Munkaközösségének kiadásában, a Zsoltár című lapban. 

2 Ugyanakkor egyes szedésbeli sajátosságok (betűméret-eltérések, kurzív szedés stb.) nem 
jelennek meg az átírásban. A ligatúrák (ae, ce) kurzív szedése («•, oe) nagy hasonlóságot mutat. 

3 A névmutató alapján visszakereshető az első előfordulás; ezenkívül az illető személyek fő 
foglalkozása (esetleg legjellemzőbb működési helye) szerepel a jegyzetekben. 

4 Az 1. változat 1999-ben került a világhálóra, http://magyar-irodalom.elte.hu/. 
5 A világhálóra készülő kiadásban a betűalakok, a kis- és nagybetűk, a központozás a mai 

magyar és latin helyesírás szerint kerül közlésre, ugyanis a szövegek mellett láthatóak lesznek a 
facsimilék is. 
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9. 
10 
11. 
1 2 . 

13. 
14 
15. 
1 6 . 

17 
18 
19 
20 
21 
2 2 , 

23. 
24 
25 
26 
27 
28 

CSÁKTORNYAI János - 1590 - RMNy 640 
ENYEDI György - 1597 előtt - Kézirat 
ÚJFALVI Imre - 1602 -RMNy 886/1 
ÚJFALVI I m r e - 1598 - RMNy 886/2 
SZENC1 MOLNÁR Albert - 1607 - RMNy 962 
RADETIUS, Va l en t i nus - 1 6 2 0 - f l M V y 1225 
BREWER, Lorenz [?] - 1629 - RMNy 1438 
FODORIK Menyhért - 1632 -RMNy 1528 
BREWER, Lorenz - 1635 - RMNy 1628 (RMNy 2532, RMK 1. 1183) 
GELEJI KATONA István - 1636 -RMNy 1643 
SAMARJA1 János - 1636 -RMNy 1654 
MEDGYES1 Pál - 1636 - RMNy 2042 alapján 
FODORIK Menyhért [?] - 1641 - RMNy 1874 
SZENC1 KERTÉSZ Ábrahám - 1648 - RMNy 2254 
MARTONFALVI TÓTH György - 1675 - Λ Α « II. 1354 
KABAI BODOR Gellért - 1677 -RMKU. 1398 
SZATHMÁRNÉMETHI Mihály - 1 6 7 9 - RMK I. 1234 
TÓTFALUSI KIS Miklós - 1686 - RMK I. 1346 
MACSONKAI Miklós - 1691 - RMK I. 1410 
ALMÁS1 Gergely Mihály [?] - \69T-RMK\. 1503 



1. GÁLSZÉCSI István6 előszava, 1536. (RMNy 18)7 

[Ajv:] Math. X:8 

A ky enghefmet vjallandh emberek elleoth enys azth wall[ani fjogom az en zenth 
atyam elleoth. A ky penigh engehm megh tagadand emberek elleoth enys azth megh 
tagadom az en zent atyam elleoth ky mennyekben wagyon. 

[Ajj,:] Az nagysagos Pereny Peternek9 abawywarmegye eoreok Ispannyanak 
az galzecy esthwan mester"1 hywsighes zolgalatyat ees ewmaga ayanlasat mongya 
mynth nagysagos wranak. 

Zenth Irasnak mi cyoda hazna ügyen nagysagos kegyelmes wram zent pal egyk 
leweliben" nylwan meg ielenti, De te meg maragy (wgy mond az ew zereteo fianak 
thimotheusnak) ezegbe az kiketh meg esmertel es az zent irasba(n) mellyet 
giermeksigettwl fogwa tanwltal kyk tyged tanytanak az ewdweossigre,12 mely 
ewdweossig nekwnk adattatik Iesus Christusba walo hwtirth, minden isteni yhlisbwl13 

walo yras haznalatos tanytasra feddysre'4 oktatasra igazwlasnak tanytasara15 hogy is-
tennek embere teokylletes ügyen minden io dologra es cyelekedetre kyz Ez mondasba 
wallya az zent irasth haznalni wdweossignek tanytasara te hat a ky ewdweozwlni akar 
nem pappa awagy baratta ügyen hanem az zent irasth tanwlya ees hal=[A1JV:]gassa. Ees 
a ky tanwlangya nem kyalth reyank kyk hirdetwnk cyak Iesus Christusba walo hwtnek 
altala embereket ewdweozwlni,16 mert hallya az zent irasbol hogy cyak Iesus Christus 
nekwnk adattatoth ügyen17 beolcyesigwl zen[t]sigewl igazwlaswl, es walcyagwl, es 
nem mond eretnekeknek lenni mewnketh kyk hirdetünk bewneoseoknek ingyen walo 

6 GÁLSZÉCSI István (+1543k.) a krakkói egyetemen tanult, majd iskolamester, később 
evangélikus lelkész lett. 

7 A szövegkiadás alapja: a krakkói töredékről készült OSZK-fotó. Egy részének betühü 
átírása megjelent, ERDÉLYI Pál, 1887, 221-223. Jegyzetekkel ellátott betühü átirata: H. HU-
BERT Gabriella, 1999/2000A, 288-290. 

8 Máté evangéliuma 10, 32-33. 
PERÉNYI Péter (1501-1548) Abaúj vármegye főispánja, a sárospataki főiskola alapítója. 

10 Gálszécsi István Perényi Péter birtokán, a Zemplén megyei Gálszécsen volt tanító, isko-
lamester. 

" Pál második levele Timóteushoz 3. 14-17. 
12 Hiányzik az elválasztójel: „ew dweossigre". 
'J Ihletből; Istentől sugalmazott, ihletett írás. 
14 A szövegben: az első szótag e-je fordítva szedve. 
15 Hiányzik az elválasztójel: „tany tasara". 
16 RMNy 24. Al]jr: „kik hirdetünk embereket vVduózülni cijak iesus christusban való h\Vtnek 

altala." 
17 RMNy 24. A„jr: „adattatott ligyen nekünk." 
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zabadwlasth eordeoktwl bewntwl ees halaltwl, kyk hirdettywk Christusth mew 
zentsigwnknek, eligtetelwnknek, enghezteleonknek, ewdweozyteonknek ees eggietlen 
egy keozbe yaronknak lennye kyk hirdetywk cristusyrth bocyattathni meg nekwnk 
minde(n) bowneinket, Christus altal mewnketh meg igazwltatni Ees Christusyrth 
adattatni nekwnk az eoreok ileteth ingyen cyak hogy higywk ezeket nekwnk adattatni 
Cristusirth. Ingyen azyrt mondom merth az teorwinys hirdeti bewneynknek 
bocyanattyat de nem ingyen hanem teokilletes engedelmes sigwnkyrt ees teorwinnek 
be tellyesytisirt de mire hogy az teorwint bee nem tellyesythettywk zent palnak 
mondasa zerint, lehetetlen dolog (wgy mond Ro. V[III.] '8) az t[eor]winbwl [Ajjjr:] 
wdweozwlni merth ember az terwinnek [nem e]ngethet. Az ewangeliom penig hirdeti 
bewneinknek bocyanatyth Christusba walo hewtyrt ingyen mely ighe ingyen walaztya 
el az ewangeliomot [az] teorwintwl, es mwnket bizonyossá tyzen ewdweossigwnkrwl. 
Towaba az igazwlas es ewdweossigh hwtbwl wagyon rom I. & iij.19 [de] az hwth lizen 
mew be(n)[w]nk nem misenek hanem istennek igyfenek] hallasabwl zent palnak 
mondasa zerinth rom. iij.20 azyrth istennek igye meg nem wtalando zidalmazando, ha-
nem zewnetlen halgatando hogy annak hallasabol teremhessen mew bennwnk hewth 
mellyel mew ewdweozwllywnk ees mindenektwl meg zabadwllywnk,21 mikor azyrth 
illyen hazna ligyen az zent irasnak nagysagodnak ala mynise wtta(n) soklyossa22 az 
zent irasbol zerzyk egy nihan inekeketh keossignek tanytasairth merth ze(n)t palnak 
mondasa zerinth ennek okayrth zewksigesek ceremóniák es inekek az zent egihazban 
hogy twdatlanokot tanythassanak ees inthessenek filelemre hewtre es halaadasokra. 
Ees nem cyak zent Pal parancyollya23 ertheteo nyellel ilni zent egy hazban de 
em=[Ajjjv:]beri teorwinyek zerint ees e kyppe(n) zerezteteth. Ne latassik tehát senkinek 
magyar nyelven walo ineklis az zent egy hazba zidalmazandonak lennye, merth az 
ertetlenek sémit mw bennwnk nem cielekednek, de az ertettek mwnketh gheryeztenek 
fiielemre hewtre ees egyeb kegyes indolatokra. Az en mwnkamoth penigh ayänlom 
nagysagodnak minth zereteo nagysagos feoldes wramnak ees igassagnak zereteoynek, 
mellyet the nagysagod tewlem wegyen yo newen mynth iambor zabagyanak hyw 
fyatwl. Iesus Christus nagysagodot minde(n) wezedelemtwl meg eoryzze eghissigwel 
ees bikesigwel meg hozzon24 igazgasson az ew dewcyeosiginek eel teryedisyre ees 

18 Pál levele a rómaiakhoz 8, 1-3. 
19 Pál levele a rómaiakhoz 1, 17; 3, 28. 
20 Helyesen: Pál levele a rómaiakhoz 10, 17. 
21 Hiányzik az elválasztójel: „zabadwlly wnk". 
22 Siklósra, amely Perényi Péter birtoka volt. Siklós nevét a 12. századtól kezdve többféle-

képpen írták: Suklos, Suglos, Suclos, Suklous, Soklós, Souklos, Sochlesch, Soklous, Syklosch, 
vö. BÁLINT Ferenc, 1928, 11. 

23 Pál első levele a korinthusiakhoz 14. 
24 Hiányzik az elválasztójel: „hoz zon". 
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anyaze(n)t egyhaznak yppwlisyre. Ez lewel keolth galzecy scholaban zenth Ambros 
napyarr az mw ewdweozyteo wrunk Iesus Christusnak zewletisinek wta(n)na ezer 
eotzaz harminc hat eztendeoben. 

[Ajjjjr:] OLVASOKNAK ISTENben26 walo keozeoneteh, 
Az inekekben néhol teob ighik27 wadnak hogynem mint az elseo wersnek28 notay 

wolnanak azyrt [...] illyen modoth tarcyatok hogy az hol ez teortinendik the hat egy 
nota(n) tellyesycytek azokoth be, ezt penig hogy inkab ezetekbe wehessitek 
keonnyebsignek okayrth minden ineket29 meg wirgulaltam.'0 Towaba hogyha az 
ighiknek irasaban witkeztem wolna walahol ezyrth senki meg ne haborogyk, oka ez 
meith nincyen semi keoniw ezrwl nálunk'1 mas hogy ez elseo dolgom dicirtessik az 
iste(n) beoleole ky cyelekedete ky tiztessighe ez ne(m) enym, ew minth zereteo atya 
adoth fianak egy kewes kyncyet nem el asasyrth ha nem kereskedisirth ees ennek 
okayrt yrtam ez inekeketh32 nem tiztessignek keresisyrth, seot emberektwl minde(n) 
gonozth ees halalth warok ez munkamyrt, kyre ha isten walaztand ligyen akarattya. 

* * * 

25 Április 4-én. 
26 A szövegben: „ISTNEben". 
27 Szavak. 
28 Versszaknak. 
29 Hiányzik az elválasztójel: „in eket". A harmadik szótag e-je fordítva nyomtatva. 
30 Gálszécsi énekfordításaiban az egyes sorok szövegének és dallamának szótagszámai sok-

szor eltérnek egymástól. Csomasz Tóth Kálmán szerint az éneklés ezen esetekben csak úgy le-
hetséges. hogyha ,.a hosszabb sorok többlethangjait 'megvirguláljuk' azaz megismételve elap-
rózzuk." több szótagot éneklünk ugyanarra a hangra. Sőt több éneknél megfigyelhető, hogy a 
szövegsorok és dallamsorok határa sem esik egybe. „Milyen lehetett az az éneklés (ha egyálta-
lán volt valaha olyan gyülekezet, amelyik ebből az énekeskönyvből énekelt), amelyben a szö-
vegsorok lépten-nyomon így átlépték a dallamsorok határait? Miféle énektechnika biztosíthatta 
egy embercsoport egybevágó éneklését akkor, ha az egyes verssorokon belül bármikor váratla-
nul és alkalmilag szükségessé váló szótagszaporítás okozta dallamhang-ismétléseken kívül még 
a szövegsor-határok is gyakran túl léptek vagy innen maradtak a szövegsorok kádenciáin? Ez a 
kettős formai tökéletlenség volt a legfőbb oka annak, hogy Gálszécsi énekeskönyve [...] nem 
mutat fel úgyszólván semmi utóéletet" (CSOMASZ TÓTH Kálmán. 1970, 57). 

11 DÉVAI Mátyás Orthographiája még 1536-ban nem jelent meg, vö. RMNy 22. 
32 Hiányzik az elválasztójel: „ine keketh". 

325 



2. HUSZÁR Gál33 előszava, 1560. (RMNy 160)34 

[Aj j r : ] Melios Peternec A DÓBRÓTZÓNI PREDIcatornac,35 ä Christus altal 
az Atya Istennec keduét kéri, es ό magát minden atyafiusagual36 aianlya mint 
ßerelmes ßolga társanac.37 

VAYHA Eßekbe vóttéc volna ennec előtte való időkben az Ecclesiaban'8 való 
Safaroc,39 s' még é mostani időbe(n) valo Kereßtyenekis iol meg gondolnác, mit kiuan 
az VR Isten ä ßent Pal Apastal által, mikor azt mondgya Coloss. 3:40 

Ä Christusnac beßede béuen lakoz-[A;jv:]zéc ti bennetec minde(n) bőlches^guel, 
tanitua(n) es ti kóztetec egymást intuen, Psalmusokban,41 Dicheret mondasokba(n), es 
lelki enekekben, keduessen enekeluen ä ti ßiuetekben az Vrnac, Bizony enni vaksagba 
az emberi nemzet nem esett volna s' most sem forgana illyen nagy ßertelens^gben, ha-
nem ä mennyei bólches?gnec Bozattyát nagyob bőchúlettel es figyelmetess^guel venné, 
ki által soc romlasabol es rea kóuetkezendó veßedelmiböl meg ßabadithatnä magat. 
Annac felette pedig az Isteni Dichereteckel sem éln? termeßete ellen ä korchomakon es 
egyéb zabalo helekenn, hanem igaz isteni félelemben tisztelné halá adassal es 
kónyőrgessel az ό teremtő es meg valto Istenét. 

Ezzel pedig é mostani időben valo emberec vgyan igenis tartoznanac, mert őket az 
Istennec io volta, é meg aggot vilagnac4" vege felé,43 nem chac az ige Berént valo 
tanitassal aiandekozta meg, hanem mint ä ßent Isaias Profeta ideieben, mi(n)d 
predikallas altal s' mind enekbe ßerzott [A,;jr:] Versőknec minden felől valo edes 

"HUSZÁR Gál (15127-1575) evangélikus lelkész. Mátyuslold reformátora, prédikáció-
és versszerző, énekeskönyv- és graduál-szerkesztő, nyomdász. 

34 A szövegkiadás alapja: Huszár Gál 1560/1561-es énekeskönyvének a Württembergische 
Landesbibliothekban található példányáról készült fotó (OSZK). 

35 MELIUS JUHÁSZ Péter (15327-1572) református lelkész, majd püspök, aki 1558-tól 
haláláig szolgált Debrecenben. 

36 Bottá István értelmezése szerint nemcsak a keresztény testvériségre utal itt Huszár Gál. 
hanem a Melius Juhásszal való rokonságára is (vö. BOTTÁ István, 1991, 211, 383). 

37 Utalás arra, hogy mindketten lelkipásztorok voltak. 
38 Egyházban. 
39 Egyházban való gondviselők, felügyelök. 
40 Pál levele a kolosséiakhoz 3, 16. 
41 Hiányzik az elválasztójel: „Psal musokban". 
4 : Hiányzik az elválasztójel: „vi lagnac". 
43 Vö. a korban elterjedt chiliazmussal, amely a világ végének és az utolsó ítéletnek a kö-

zelségét hirdeti. Legrészletesebb kifejtését I. Károlyi Gáspár Két könyv c. müvében ( R M N y 192). 
Az utolsó nap emlegetése, mintegy közhelyként, több német előszóban is előfordul. 
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kialtasaual órőmest hozzá hiuna, ha az veßedelemnec vtárol meg akarnanac térni, es az 
ítélet napianac kózel való sentenciaiátol magokot meg akarnác mentenyi.44 

De en azt hißem, hogy ha az Vr lste(n) ennel tób iot tenneis é kába vilaggal, annal 
keuesbet gyónyórkódnéc ó benne, sót annal nagob boßusagokual s' karomlasokual il-
letné ótet, kinec az ό termeßete az esettói fogua mi(n)denkor haila(n)do volt az 
alnoksagra. 

Mind az altal minekünc hiuen el kell iarnunc ä mi hiuatalunkban, mind tanitassal 
s' mind eneklessel, hogy ä menyire lehet az Isteni bólchesegnec es dicheretnec 
emberec kózót való beuelkedesenec mi miattunc semmi kűssebbűlese ne lege(n): A 
tóbbit ßent Pálként az Iste(n)re hadgyuc. 

Ennec okaéil, ä minemó Isteni Dichéreteket4^ es Psalmusokot ez időben való 
iambor Atyafiac ä ßent Irasbol ßerzöttenec,46 azoc kőzól im egynehanyat ki 
valogattam, es ä te neued alat ki bochatta(m), [AjjJV:] hogy ezzel en magamot teneked 
aianlanam. Vedd io neuen azért ezzel egyetembe az en te hozzád valo io akaratomot es 
atyafiusagomot, es ßolgally vgy ä Christus Ecelesiaianac ä te idődben, hog az ő tőle 
vőtt Giraual,47 ez világból valo ki múlásod vtánnis kereskedhessél, ä te igaz 
tudomanyodot irasod általis egyebeckel kózőluén. Tartson meg az VR Isten, hogy az ό 
iuhai kőzőtt vigyazasual es sokáig iuhaßkodhassal, es ä Melios neuet igazan viselhes-
sed.48 

Ouarat44 irta Martiusnac 1. napian. M. D. LX. 
Huszár Gal az Ouari Magar Predicator.50 

* * * 

4 L. Ézsaiás próféta könyve. 
45 Hiányzik az elválasztójel: „Diché reteket". 
46 Hiányzik az elválasztójel: „Berzótte nec". 
47 'Gira' = súlyegység, átvitt értelemben: tehetséggel, I. Máté evangéliuma 25. 14 skk.; Lu-

kács evangéliuma 19, 12 skk. példázatát. 
48 Bottá István szerint Melius Juhász eredeti családi neve a 'Somogyi ' volt. Humanista szo-

kás szerint Melius Juhász felvette a görög-latin 'Melios-Melius' nevet, melynek fordítása, ma-
gyarázata a nevében többször előforduló 'Ihász-Juhász' névalak (BOTTÁ István, 1978, 11-19). 

49 A (Moson megyei) Magyaróváratt. 
Huszár Gál óvári prédikátorként kezdett hozzá énekeskönyve nyomtatásához, amelyet 

debreceni száműzetése idején fejezett be. 
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3. HUSZÁR Gál előszava, 1574. (RMNy 353)51 

[A1V ] MINDENEKNEC A KIC A MI VRVNC IESVS CHRISTVST 
ISTENNEC órócké való Fianac hiszic, tiszta szüból szeretic, igaz hutból 
imadgyac, tisztelic, félic, es az iteletre vigan váriác, az Atya Istentói kegyelmet52  

es bekeseget keer, azon CHRISTVS IESVSNAC altala, es alazatos szolgalattyát 
aianlya. Λ 

IOLLEHET HOGY AZ VR Istent tellyes életünkben kelly diczernünc es 
tisztelnünc, nem czac lelkünckel es sziüünckel, hanem minden tagiainckal es egesz 
testünckel: Mert minket fö keppen czac az ö szent neuenec diczösegeiért teremtött, ä 
mint Isai. 43. irua vagyon.54 De ä mi nyelüünket vgyan kiualtkeppen szabta es alkotta 
az ö neuenec diczöitesere, hogy minduntalan ö rola szollyunc, ötet hirdessüc es 
magasztallyuc, mind szolasunckual beszedünckel s mind eneklesünckel: házunknál, 
hazunc kiuöl, s-a Bent Gyülekezetekbenis. Hogy az ö neuenec hirdetéséből es vallas 
tételünkből, ötet egyéb atyánc fiaies meg esmeriéc, es tiszta szüböl való aietatossagual 
geriedgyenec az ö áldott neuenec magasztalasara. Ez okaert inti szent Pal Apostal ä töb 
dolgokrol való tanitasa között ä Christusnac hiueit Coloss. 3.55 ezt monduán/'' A 
Christusnac beszede lakiéc tü bennetec nagy böseggel, minden böltseseggel. 
Tanitsátoc es intsétec egymást Psalmusockal, diczereteckel [Ajjr:] es lelki enekleseckel, 
io keduel enekeluén ä tü szüuetekben az VRnac. Es valamit czelekedtec mind 
beszedtekben, s-mind tetemenytekben, mindeneket ä IESVS neueben czelekedgyetec, 
hálákat aduan az Atya Istennec ö altala. 

1. Melli igeckel ä szent Pal, mint io lelki pásztor. Leg először arra tanit bennünket, 
hogy az iduözitö IESVS CHRISTVSNAC beszedet auagy Euangeliomát, ne keduetlen 
se czac füll hegyei halgassuc es vegyüc, hanem az Euangeliomnac világos tudományá-
ra, vgyan valóba fel nyissunc szemeinket: olly szorgalmatossaggal vegyüc, tanollyuc es 
tartsuc, hogy se házunknál, se ä mi szent Gyülekezetinkben, se egyebött ne legyen va-
lamire egyebre ollyan nagy gondunc, mint ez öröc életnec igeire. Semmit se tudgyunc 
inkab, se sziüünkben, elmenkben es szankban ne forogion semmi ollyan igen, mint ä 
CHRISTVS IESVSNAC beszede. Annira, hogy armac vgyan bizonyos lakó házai es 
szállási legyünc: hogy é beszeddel egyetembe az Istenis bennünc lakozzec, s-mijs 

51 A szövegkiadás alapja: Huszár Gál 1574-es graduál-énekeskönyvének az OSZK-ban ta-
lálható példánya. Mai helyesírásra átírt, jegyzetelt változatát 1. H. HUBERT Gabriella: Énekes-
könyv-előszavak = Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény I: 16-17. század, 7-11. 

A szövegben: „kegyemet". 
53 A szövegben előforduló ΐ, ü, / ; betűk átírása: i, ü, sz. 
54 Ézsaiás próféta könyve 43, 7 és 21. 
55 Pál levele a kolosséiakhoz 3, 16-17. 
56 A szövegben: „moduán". 
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viszontac az VR Istenben nyugodgyunc. Ioann. 14.57 Mert ezac ez altal esmeriüc meg 
ä mi Iduözitö CHRISTVSVNKAT, Ez altal tanollyuc tisztelni es ßolgalni az VR Is-
tent, Ez altal vagyon vigaßtalasunc ä mi haborusaginkban, nyaualyainkban es 
nyomorusaginkban, Es ezac ez tanats adonc, igazgatonc es böltseségünc az Istennec 
kedue es akarattya Berént valo ßent életre. Ierem. 8. Psal. 118.58 

Örül é beßednec ßent Dauid, es igen gyönyörködic5'' benne, hogy ezt adta Isten 
égö lámpásul az ö labainac, es [A^:] egö ßöuednekül60 auagy világosságul az ö 
ösuenyinec es vtainac. Bodogoknakis mondgya azokat, ä kic ez VRnac töruenyeben 
iarnac, es mind eijel nappal abban elmelkednec. Kérijs az VR Istent, hogy meg tanítsa 
ötet az ö ßerzesire, es az ö Biuét engedelmessé s-haylandouá tegye az ö bizonsag tételi-
re. Psal. 118. 1. 142.61 Melly dologra ez okaert kéri ßent Dauid az VR Istent, mert ä 
mi meg romlott termeßetünknec miátta, soha valóba az Istennec töruenyét eßünkbe 
nem vehettyüc, annac igaz értelmében es köuetesében meg sem maradhatunc,62 Ha ö 
ßent fölsege az ö töruenyét auagy igeiét mi bennünc meg nem köti es be nem peczétli. 
az az, abban meg nem erössit, es tökelletessé nem teßen, ä mint Isa. 8.63 irua vagyon. 

II. Masodßor arrais tanit bennünket ßent Pal ä fellyül meg mondott igekben, hogy 
ä CHRISTVSNAC beBedéuel ne czac mimagunkat vigaßtallyuc es igazgassuc Hanem 
ä mi Atyank-fiainakis oktatoi, vigaßtaloi es batoritoi legyunc. Hogy ökis meg 
emlekezzenec az VR Istentől el vött iokrol, A kereßtyeni tudomannac fö Articulosit64 

tudgyác, az igaz hütnec termeßete ßerent valo dolgokban czelekedgyenec,65 es ßent 
életben gyakorlyác magokat. 

De annac ä tanitasnac es intesnec, nem mindenkor czac egy altallyaba valo 
beßeddel, vagy közönseges oktatassal, ßolitassal, feddessel auagy kemeny dorgalassal 
kelly lenni. Hanem kedues isteni diczereteckel. Psalmusockal s-egyéb lelki 
enekleseckelis. Nem azért, mintha az Isten inkab [Aüjr:] gyönyörködnéc az enec ßonac 
zengeseben es hangiczalasaban, hogy nem mint az ö beßedenec auagy valamelly 
imadsagnac eneklesnelkül valo el mondasaban, (Miuel hogy önala ä ßünec meeg czac 
ä gondolattyais Binté annit teßen, mint ä föl ßoual valo kiáltás, ä mint Exod 14. 1. 

57 János evangéliuma 14, 20 skk. 
58 Jeremiás próféta könyve 8; A zsoltárok könyve 119. 
59 A szövegben: „gyonyorködic". 
60 Fáklyául (gyertyául). 
61 A görög nyelvű Biblia és a Vulgata zsoltár-számozása szerinti 118, 1. és 142. zsoltár. A 

héber nyelvű Ószövetség ben a zsoltárok számozása (a 10-148. zsoltárig) előbbre van egy 
számmal, tehát az idézett helyek A zsoltárok könyvének 119. 1. és 143. zsoltárában találhatóak. 

62 A szövegben: „marahatunc". 
63 Ézsaiás próféta könyve 8, 16. 
64 Ágait, cikkelyeit. 
65 A szövegben: „czelekdgyenec". 

329 



Sámuel. 1,06 irua vagyon.) De ä bünnec miatta meg bagyatt mi ßiüünc tunyasaganac 
föl serkentéseiért. Hogy az isteni diczeretnec eneklese altal. mind mimagunc nagyob 
aietatossagra geriedgyünc, s-mind ä mi fele baratinc inkab föl serkennyenec mi velüne 
egyetembe az VR Istent tißtelni es magaßtalni, Matth. 5.67 

Mert ä Psalmusokbol es egyeb isteni diczeretekböl minden rend beli emberec 
nyiluan erthetic, mit kelly czelekedni akar kinekis, auagy el tauoztatni. Meg tanitnac az 
elö Istennec mindenható, öreké valo, bölts, vegtelen es fölseges diczösegenec ma-
gaßtalasara, soc io tetemenyire,. irgalmassagara, nagy kegyelmére es ßent fiaban valo 
iduözitesere. Melly ßent dolgokat sockal méltob akar kinekis tanolni, beßelleni, 
enekleni, es mindenüt abban gyönyörködni, hogy nem mint valami egyeb hijaba valo 
auagy fertelmes dologoknac gondolkodasaban veßödni es nyalaskodni,68 ä kikéit Isten 
Isten igaz itelettel meg bünteti iöuendöre ä kep mutatókat. 

Mégis erdemli kedig69 ezt mi tölünc az VR Isten, ha ötet minden üdöben 
segitsegül hijuc, az ö ßent neuenec diczeretet mondunc, es ötet hálá adasockal tißtellyüc. 
Mert czac ö ä mi életünknec kut feie, otalmazoia es meg tartoia. [Aüjv:] ötet imadtac ä 
regi ßent Atyáé es hálá adasockal diczereteket eneklettenec őneki: kiknec imadsagokat70  

es diczereteket, kedues aldozat keppen vötte ö ßent fölsege, Psal. 140. a. 2.71 

Nem mostani dolog azért az Istennec valo diczeret mo(n)das es enekles az 
Anyaßentegyhazban. Diczeretet eneklettenec őneki az óo Törueny beli ßent Atyác, 
ßent Asßoniallatoc, A ßent Angyaloc, CHRISTVS Vrunc az ö tanituanyiual egyetem-
be, ä kösseg72 es az apro gyermekec: Eneklett ßent Pal az Istennec, ki ömagarol igy 
ßol 1. Cor. 14.73 Lelkemben eneklec, s-ertelmemuelis eneklec. Eneklettenec es 
diczeretet mondottanac bizonyos napokon reguel ä CHristus Istennec, ä regi iambor 
kereßtyenec, ä mi(n)t Plinius Secundus az ö Epistolaiban iria Traianus Imperatornac.74  

ä kereßtyeneknec rend tartasarol. Tertullianus in Apologetico, & ad Vxorem suam.75 

III. De ä mint ßent Pal ä meg hallót igékben keuannya, hogy mi minden dolgaink-
ban az Isten(n)ec valo hálá adásra nezzünc,76 ä Regi kereßtyenec az ö diczeret 
mondasokban auagy eneklesekben é ket dolgot mindenkoron igen el tauoztattác. 

66 Mózes második könyve 14; Sámuel első könyve 1 ,10 skk. 
67 Máté evangéliuma 5. 16. 
1,8 Bolondozni, hazudozni. 
69 Pedig. 
70 A szövegben: „imadsogokat". 
71 A zsoltárok könyve 141. 2. versének első fele. 
72 Gyülekezet. 
73 Pál első levele a korinthusiakhoz 14, 15. 
74 PLINIUS Secundus Minor, Caius (61/62-112?, római író): Epistulce, lib. 10, epist. 97. 
75 TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens (155k.-225 k„ egyházatya): Apologeticus 

adversus gentes. cap. 2; Ad uxorem suam, lib. 2, cap. 9. 
76 Hiányzik az elválasztójel: „nez zünc". 
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I. Egyiket, hogy az isteni diczereteket kortsoman auagy egyeb zabalo gaz helyeken 
nem eneklettéc, hanem czac ott, ahol az emberec eppültenec es ömagoknac vigaßtalast 
vöttenec az isteni diczeretekböl, ä mint 1. Cor. 11. es 14.77 ä ßent Pal Apostalnac 
irasabol meg tettzic. Mert meg parantsolta Isten, hogy az ö neuet senki hijaba ne 
említse, es kemeny büntetessel fenyegeti azokat, ä kic külömben czelekednec. Aztis 
meg hagyta, hogy, ä mi ßent dolog, senki az ebeknec ne adgya, es senki ne vesse ä 
gyöngyöket ä dißnok éléibe, [Ajjjjr:] hogy valamikoron78 labockal meg ne nyomodgyác 
azokat Matth. 7.79 Mert valahol az Istennec valo enekles, ä ßünec gyökeréből nem 
ßarmazic, hanem czac ä ßonac zengeseiert enekelnec az emberec,80 Auagy á mint ä 
Propheta mondgya, Valakiknec az ö aiakoc Istenhez közel iar, az az, Istent emlegetic, 
de ä ßüuöc ö töle tauol vagyon, es vgy czufollyac az Istennec ßentseges neuét es 
méltóságát, Annyira fel geried azoc ellen az Istennec haragia, hogy azoknac minden 
böltsessegöket el veßi, bolondsággá! veri meg őket, es minden eßeket elmeieket meg 
ßegyeniti, Isai. 29.81 Nem illic tahat minden gaz korczoman, virág enekec82 közöt, es ä 
reßeg dißnoc előtt, az Istennec ßent diczeretit enekleni. Nagy es rettenetes az Vrnac 
neué, ninkelly8, azt akar holis czac hijaba el hanni. Psal. 1I0.84 

II. Masic dolgot kedig az idegen nyeluen valo beßellest auagy eneklest (mellyböl ä 
ßegeny tudatla(n) kößeg nem eppült, es semmi értelmet sem vigaßtallast nem vött) nem 
Berettéc az isteni diczeretben, hanem merő bolondsagnac es hijaba valo ßo 
ßaporitasnac itéltéc, ä mint ßent Pal Apostal ä Corinthusbelieknec irt elsö Leuelenec 
tizen negyedic reßeben bew beßeddel meg irta. Moyses es az ö huga Maria asszony, ä 
Samuelnec annya ßent Anna aßzony, az óó Törueny-beli Papoc es Leuitac, Prophetac, 
Dauid, ä mi Vrunknac ßent Annya, CHRISTVS VRunc es az Apostoloc, mind az ö 
termeßet ßerent valo nyelueken eneklettenec az Vrnac. Honnan erdemlyüc tahat az 
erétnec neuet, ha mijs őket köuetuen, [Ajjjjv:] nem értelemnekül, sem idegen nyeluen, 
hanem mind nyelüünckel, ßiüünckel, ertelmünckel, tellies lelkünkből diczeriüc es ma-
gaßtallyuc az VR Istent. Igen illic Magyar paraßt ember előtt Olaß auagy Diac 
nyeluen85 enekelni: nagy haßnät veßic az idegen nyeluen valo dudolasnac az aßon 
nepec. 

Minec okaert hogy ä mi Vrunkat Istenünket a regi ßent embereckel mijs egyenlő 
keppen diczerhetnénc, im az ö tölöc ßerzött isteni diczeretec közöl ahol mit ä iambor 

77 Pál első levele a korinthusiakhoz 11,17 skk.; 14, 26. 
78 A szövegben: „valamikron". 
79 Tapossák azokat, Máté evangéliuma 7, 6. 
80 A szövegben: „embrec". 
81 Ézsaiás próféta könyve 29, 13-14. 
82 A virágének kérdésről I. HORVÁTH Iván, Bp„ 1982, 4. fejezet; PIRNÁT Antal, 1996. 
" N e m kell. 
84 A zsoltárok könyve 111. 
85 Latinul. 
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kereßtyen atyafiac Magyarul czinaltanac, ößue ßedegettem. Mellyekhez ä regi es 
mostani Anyaßentegyhaznac külörnb külömb fele ßüksegiben valo Imadsagit is néhol 
néhol be írtam, Ε vegre, hogy nem czac ä Psalmusoknac es egyeb lelki diczereteknec 
enekleseben, hanem az imadkozasbanis lehessen valami modgyoc azoknac, ä kic ez 
vtolso veßedelmes iidöben, ömagoktol mindenkoron kesßen valo imadsagokat nem 
formalhatnac. Vegyec io neuen azért ä hiuec ez en mostani munkamot es tißtellyec az 
VR Istent belőle. Tartson meg es napról napra éppitsen benneteket az VR Isten minden 
ioban, az ö ßerelmes fiaert ä mi Vrunc IESVS CHRISTVSERT, Amen. 

Comiatin86 irta 6. Octobris87 1574. 
A ti ßolgatoc Christusban. 

Hußär Gal. 

* * * 
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86 (A Nyitra megyei) Komjátin. 
87 Október 6-án. 



4. LASKAI CSÓKÁS Péter az éneklésről (RMNy 483)88 

LASKAI CSÓKÁS Péter:89 SPECVLVM EXILI1 ET INDIGENT1AE NOSTRAE. 
Siue Libellus, IN QVO VTIL1S, ET DIVINVS verum Deum ueré inuocandi modus 
traditur. Et illa Dominica oratio, breuibus quidem, sedplanissimis explicationibus, in 
gratiam, ceternum IEHOVAM, Patrem, Filium, et Spiritum Sanctum, in Spiritu et 
ueritate inuocantium, exponitur. Ex prcelectionibus PETR1 LASCOVII DE BArouia, 
Ludirectoris Scholce Vasarhelincc. 

1 Pet: 4, uer: 7. 
Omnium finis appropinquauit, estote igitur prudentes, & uigilantes in 

orationibus. 
CORONAE ANNO. M. D. LXXXI. 

[406 ] SECTIO QVINTA SEXTI Capitis 90 

De origine & ratione cantus in Ecclesijs.91 

Pertinet hsec quoq(ue) doctrina huc, Cantus enim publicos non Cantus pij sunt 
inepte quis ad preces & gratiarum actiones publicas retulerit: Itaq(ue) preces publica:, 
quo planior fiat huius partis expositio, in hac parte docebimus ista 
quatuor. 

Primum Originem cantus proponemus. 
Deinde, An cantus in Ecclesijs retineri possint. 
Tertio, Quomodo & ratione cantus retineri queant. 
Quarto, In quem fine(m) cantus sint inuenti. 

88 A szövegkiadás alapja: Laskai Csókás Péter teológiai müvének (RMNy 483) az OSZK-
ban található példánya. A könyv gyenge minőségű, rossz, többször elmosódott nyomással ké-
szült. így nem tüntetjük fel azokat a helyeket, ahol nem látható az elválasztójel. 

89 LASKAI CSÓKÁS Péter( t 1587) református lelkész, teológus. 
90 A szöveg egyik kimutatható forrása: Petrus Martyr VERMILIUS (VERMIGLI, Pietro 

Martire) (1500-1562, teológiai tanár). Loci communes c. műve, amelyet Robert Masson állított 
össze, és amelyet sokat idéztek a 16-17. században. A fenti szabályokat (classis 3, caput 13: De 
musica et carminibus) Szegedi Kis István (RMK III. 740: 325) és Újfalvi Imre (RMNy 886/1: ( 
) 4 v) szintén idézi. Vermilius magyarországi ismertségéről 1. KATHONA Géza, 1974, 181 skk. 
Csomasz Tóth Kálmán értékelése szerint (1967, 135): nagy hatását annak is köszönhette, hogy 
„sokat fáradozott a lutheránus-református ellentétek kiegyenlítése érdekében". Laskai Csókás 
ezenkívül több korabeli, ma már nehezen azonosítható florilégiumot is használt. 

91 A szövegben található bibliai helyek és egyéb rövidítések feloldását 1. a rövidítés-
jegyzékben. Laskai Csókás általában pontosan adja meg a bibliai helyeket, ezért nem szükséges 
külön feloldani őket. 
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Origó cantus, 
I. 

Eusebius, 

IUI, 

V. Hilarius, 

VI, 

VII, Orientalis 
Ecclesiae 
ca(n)tus 
quando «epit. 

De origine cantus. 

Ritum canendi uetustissimum esse pleriq(ue) fatentur, de origine 
tarnen nonnihil dissensionis est. 

Eusebius in hist. Eccles.92 tradit ritum canendi Apostolorum 
quoq(ue) tempore fuisse re-[407:](cep)tum, Colligit autem id presertim 
ex uerbis Apostoli 1. Cor. 14 uer. 15, Canam spiritu canam & mente. 

Item Colos. 3 uer. 16. Commonefacientes nos mutuo psalmis, 
hymnis & canticis spiritualibus, canentes cum gratiarum actione, in 
cordibus uestris Deo. 

Prassertim uero ex eo quod legitur Matt. 26 uer. 30, & hymno dicto, 
exierunt in montem Oliuarum. 

Hilarius testatur ritum canendi primum cepisse apud Carthagini-
enses,91 & hoc quidem eomodo, ut hymni ad altaria dicerentur de 
psalmis.94 

Multi ad tempóra Oiphei & Lini referu(n)t quo tempore homines 
cum Deo gratias agerent et cum ab eo aliquid impetrare niterentur, 
comunibus uotis qua:dam carmina adhibere sole(n)nia consueuerant. Quo 
circa dicu(n)t Orpheum, Linu(m), Pindarum, Horatiu(m), & plerosq(ue) 
Lyricos Poétas suos hymnos in hos usus conscripsisse. 
Orientales Ecclesia: ritum canendi temporibus fere Apostolorum rece-
perunt, quod ex testimonio Plinij in Epistola quadam ad Traianum 
imperatorem95 facile possumus cognoscere, ubi scribit, 

EUSZÉBIOSZ, Ca;sareai ( t339, görög író): História ecclesiastica (= Hisztoria 
Ekklésziasztiké), lib. 3, cap. 33; lib. 5, cap. 28; lib 10, cap. 4. 

93 A szövegben: „Chartaginenses". 
94 AUGUSTINUS Aurelius, S. (354-430, egyházatya): Retractationum libri duo, lib. 2. 

cap. 11. Más szerzőknél is előforduló idézet, ezért közöljük az eredeti szöveget: „Contra 
Hilarium liber unus. Inter hsec Hilarius quidam uir tribunitius laicus catholicus nescio unde 
aduersus dei ministros - ut fleri assolet - inritatus morém, qui tunc esse apud Carthaginem 
cceperat, ut hymni ad altare dicerentur de psalmorum libro, siue ante oblationem siue cum 
distribueretur populo quod fuisset oblatum. maledica reprehensione ubicumque poterat 
lacerebat. asserens fieri non oportere. Huic respondi iubentibus fratribus, et uocatur liber ipse 
contra Hilarium." Jean Calvin idézi Augustinust. Institutiójában: „Egy Hilarius nevó nyughatat-
lan ember, igen gyalázta és Bórnyen ßidalmazta ezt az Bokást, az melly Carthagoban akkoron 
kezdetett, hogy az oltárnál, az Soltárbol valamit énekelnénec, avagy az előtt minek előtte 
offérálnánac, vagy annak utánna, hogy az népnec kioßtatott, az mit offeráltanac és adogattanac 
vólt. Annak én megfeleltem, az Atyafiaknac meghagyásokból." (Szenei Molnár Albert fordítása, 
RMNy 1308: 931). 

9:1 PLINIUS Secundus Minor, Caius: Epistula:. lib. 10, epist. 97. 
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IX. Hebreoru(m) 
cantus. 

X. 

XI, 

Christianos consueuisse hymnos antelucanos Christo suo canere, Hymm 
[408:] Et cum ha:c Epistola scriberetur ad Traianum tum adhuc Iohannes antelucam. 
Euangelista uiuebat, qui fűit superstes usq(ue) ad Traiani tempóra. 

Occidentales Ecclesiae paulo serius ritum canendi receperunt, id vili. Occidentalis 
enim sub Ambrosio co(n)tigisse, Augustinus lib. 9, Confess. cap. 6.96 Ecclesia quando 
testatur. Cum enim Ambrosius a Iustina Valentiniani regis pueri matre cantus recepit 
persequeretur haeresis suae causa, qua fuerat seducta ab Arrianis, 
excubabat una cum populo etiam noctu in Basilica, ut ne Arrianis 
traderetur, ad taedium itaq(ue) subleuandum & fallendum tempus canendi 
ritum induxit. 

Sed ego altius repetenda(m) censeo origine(m) Cantus, Hebrei 
quippe Moysis Eetate, cum in profectione castroru(m) arca(m) faederis 
tollere(n)t carme(n) suum habebant, Nec sine uenusto carmine illa(m) 
deponeba(n)t, sicuti uidere est in libro numerorum cap, 10 uersibus 
ultimo & penultimo.97 

Quin etiam elegáns extat canticum Moysis & filiorum IZraél, Exod. 
15. uer. I, 2, 3. &c. quo gratias agunt Deo pro uictoria. 

Extat quoq(ue) Canticum Annas, 1 Reg. 2 uer 1, 298 &c. 
Debora & Barac lud. 5 uer. 1, 2, 3, 4. 
Esaiae, Esa, 12 uer. 5, 6. 
Ezechiae, Esa. 38 uer. 10. 
Habacuc, Habac [409:] 3, uer. 2, 3. &c. Ex quibus colligitur ritum 

canendi in ueteri quoq(ue) populo fuisse receptu(m). 
Quare no(n) inepte origo cantus ad Deu(m) referetur, qui in ueteri Origó cantus. 

quoq(ue) populo in die ab initio creationis se carminibus pijs collaudari 
uoluit. Vide Gen. 4 uer. 21, Vbi Iubal páter canentium nominatur. Et 
hactenus de origine cantus satis. Sequitur alterum membrum. 

An cantus in Ecclesijs retineri possint? 
Quo facilius ad hanc quaestionem respondeatur, tenendum est Cantus 

duplices esse cantus. duplices. 
Alios pios & salutares, Alios impios et perniciosos. 
Pij cantus sunt qua; depromuntur ex psalmis uel alijs libris sacrae py cantus. 

scripturae. 
Impij uero sunt qua; non solum non depromuntur ex sacris libris, sed impii cantus 

etiam manifeste cum illis pugnant, quales sunt, amatorij lasciui, 
impudici, & libidinosi concentus, De his nemo dubitat quin damne(n)tur 

96 AUGUSTINUS Aurelius, S.: Confessionum libri 13, lib. 9, cap. 7. 
97Num. 10, 35-36. 
98 A szövegben: „1, 22". 
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Cantus pios in 
Ecclesia esse 
retinendos 
probatur. 
I, 

II, Cantus 
Leuitarum, 

III, 

IUI, 

V. 

VI, 

in Ecclesijs Nam quicquid repugnat synceritati & puritati uerbi Dei 
merito damnatur, sed tales concentus pugnant cum uerbo Dei, 

Merito itaq(ue) ab omnibus damnantur & reijciuntur. [410:] 
Super est itaq(ue) quaestio. 

Num pij cantus in Ecclesia retineri queant. 
Si Cantus pij ad eam grauitatem & modum in Ecclesia canantur, qui 

Dei et sanctorum Angelorum conspectum decet, magnam dignitatem & 
gratiam sacris actionibus conciliant, & ad excitandas in uerum Studium, 
ardoremq(ue), mentes, uehementer accomodati sunt, ideoq(ue) retinendi. 

Principio hoc confirmatur exemplis ueteris populi Hebraei quippe 
Moysis tempore plurimis usi sunt canticis in gratiarum actionibus, sicuti 
uidere est. Exod. 15 uer. 1, 2, 3. Deut. 32 uer. 1, 2, 3. &c. Num. 10 uer. 
34, 35. w Vide exempla paulo ante recitata. 

Leuitarum quoq(ue) exempla rem planam faciunt, Uli enim in 
tabernaculo, et templo a Salamoné extructo statis horis aderant, qui 
coram Domino audiente populo sacros hymnos canerent, qui Deo gratias 
agendo insignia quxdam benefitia sua: genti collata dulcissime 
celebrabant, preces interponebant, & sententias admiscebant, ad mores & 
uitam piorum hominum informandam. Vide Num. 1 uer. 53, cap. 3, per 
totum fere caput cap. 18. uer. 5, 4.100 Deut. 10 uer 8. Nehem. 12. uer. 
27. 1 Par. 6 uer. 32. Et cum minist-[411 :]rabant coram tabernaculo 
testimonij, cane(n)tes donec aedificaret Salamon Domini domum in 
Ierusalem. 

A quo laudabili more dominus noster Iesus Christus non uidetur 
discessisse, qua(n)do post casnam paschalem, nocte qua tradebatur, una 
cum Apostolis in monte(m) oliuarum, hymno dicto exijt, sicut Matthaeus 
Euangelista cap. 26, uer. 30. testis est. qui locus argumento est patres 
familias in ccenis suis hymnos deo canere consueuisse. 

Paulus Apostolus diserte praecipit cantus pios in Ecclesijs ad 
Ephesios cap. 5 uer. 19. Nolite inquit inebriari uino, in quo est luxuria, 
sed implemini Spiritu loquentes uobismet ipsis in psalmis, & hymnis, & 
canticis spiritualibus canentes & psallentes in cordibus uestris Domino. 

Ad Colos. cap. 3 uer. 16. quaedam ab his no(n) discrepantia 
scribuntur, Docentes inquit & commonefacientes uosmetipsos psalmis, 
hymnis, & canticis Spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus uestris 
Deo. 
Ad Corintios Epistola I cap. 14 uer. 26. Vbi de sacro caetu agit idem 
Apostolus, idem Apostolus ad hunc modum scripsit, cum co(n)uenitis 

99 Helyesen: „35, 36". 
100 Helyesen: „5, 6". 
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VII, 

VIII, 

IX, 

quicumq(ue) psalmum habet, [412:] doctrinam habet linguam, interpre-
tationem quibus uerbis ostenditur canentibus quoq(ue) ac psallentibus in 
templis dandum fuiße locum. 

Debora & Barac lud. 5 cap. uer. 3, ita loquuntur,101 Audite reges, 
auribus percipite principes, Ego sum ego sum, quas Domino canam, 
psallam domino Deo Izrael. 

Dauid rex Izrael laudatur in sacris literis, quod fuerit egregius 
psaltes, habuerit peritia(m) canendi omnia mirabilia Domini, sicut uidere 
est, 2 Reg. 23, uer. 1. Simili ergo ratione laudantur qui canunt Domino 
canticis Spiritualibus. 

Quoties uero Dauid in psalmis suis adhortatur Ecclesiam Dei, ut 
Domino psalmum et canticum nouum, dicat, reddat uota, & laudes Deo. 

Psal. 46102 uer. 1, 2. Omnes gentes plaudite manibus iubillate Deo 
in uoce exultationis. 

Psal. 146103 uer. 7. Pra:cinite Domino in co(n)fessione, psallite Deo 
nostro. ps. 149 uer. 1. Cantate domino canticum nouum, Laus eius in 
Ecclesia sanctorum &c. & alijs infinitis locis. 

Tertulianus in suo Apólogetico104 docet, fidelium caenas satis x, Tertulianus 
frequentes fuisse, ubi frugaliter atq(ue) honeste refecto corpore, sese 
[413:] pijs cantionibus oblectarunt. 

Plinius in Ep(isto)la ad Traianu(m) Imperatorem105 docet, in xi, Plinius, 
Orientalibus Ecclesijs Christianos consueuisse hijmnos antelucanos 
Christo suo canere: Ex quibus res plana est, Cantus pios in Ecclesijs 
etiam num licitos esse. 

Effectus quoq(ue) psallendi ad rem confirmandam accedit, Docetur 
enim 1 Reg. 16 uer. 23 Dauide psallante malum spiritum ä Säule re-
ceßisse, & melius habuisse, Neq(ue) dubium est quin pijs cantionibus & 
psalmis cerebrum, mens cor, ad effectus uarios moueatur: 

Eade(m) ratione cantus historiarum cum scripturis no(n) 
pugnantium liciti sunt. 

XII, Effectus 
psallendi quis. 

Historiaru(m) 
cantus licitos 
esse probatur, 

Noe filius Lamech ob insignem iustitiam laudatur, Gen. 7 uer. 
Pet. 2 uer 5, Ecclesiastici 44. uer. 17. 

2 I, 

101 A szövegben: „loquuntu,r". 
102 A Vulgata számozása szerint. 
103 A Vulgata számozása szerint. 
""TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Apologeiicus adversus gentes, cap. 2. 
105 PLINIUS Secundus Minor, Caius: Epistulce, lib. 10, epist. 97. 
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IUI, 

ν, 

VI, 

Peregrina(m) 
linguam ab 
Ecclesia esse 
remouendam 
probatur, 

I, 

Consuetudo 
canendi in 
conuiuiis 
Romanoru(m) 

Ita Iesus Naue commendatur & laudatur, Ecclesiastici 46 uer. 1, 2, 3. 
Sic quoq(ue) Moyses Aaron & Phinees Ecclesiastici 45, per totum 

caput. 
Eodem modo Nathan Dauid & Salamon, Ecclesiastici 27,106 per 

totum caput. 
Ita Elisaeus Elias Ezechias et Esaias, Ecclesiastici 48 per totum 

caput. & certe über Ecclesiastici ä capite 44, ad finem usq(ue) ni-
[414:]hil est aliud qua(m) história, cantus, & laudes gloriosorum et 
sanctorum parentum. 

In Republica quoq(ue) Romana mos fuit, ut in conuiuijs prasertim, 
illustrium uirorum laudes celebrarentur, quo ipso astantes 
commonefierent, ut eorum praeclara gesta imitarentur & uitia quae cum 
eoru(m) uirtutibus pugnarent detestarentur. Hinc in Funebribus Epitaphia 
canebantur, 

In nuptijs Epitalamia canere solebant quae omnia si moderate ac 
tempestiue agantur, & ferri inter Christianos & co(m)mendari possunt. 

Et hactenus de secundo membro, sequitur tertium. 

III. Quomodo & ratione cantus in Ecclesijs retineri queant? 
Paulus Apostolus in Epistola 1 ad Cor. cap. 14 uer. 26. ad hanc 

quaestionem respondet breuiter, dum ait, Siue quis psallat siue prophastet, 
siue interpretetur omnia ad aedificationem fiant. 

Triplicem porro ponit Apostolus ratione(m) qua fiant omnia ad 
aedificationem, Primo ut populari lingua inter canendum & orandum 
utamur, 

Secundo ut cantus materiam ex diuinis literis sumamus. 
Tertio, ut cum gratia canamus in cordibus, [415:] ordine itaq(ue) de 

his agemus. 

An peregrinis Unguis inter canendum uti liceat? 
Peregrinae linguae tanquam comune Ecclesias incommodum inter 

canendum et uerba Dei annunctiandu(m) maximo studio, euitandae sunt 
& ab Ecclesia remouendas. 

Hanc thesin nemo melius confirmare potest quam rationibus Pauli 
Apostoli qui 1, Cor. 14. per totum caput, ad confirmanda(m) hanc thesin 
has adfert rationes. 

Principio dicit Apostolus uer. 3107 Eum qui loquitur lingua non 
hominibus loquitur,108 sed Deo. Ex quo patet ea locutione homines no(n) 

106 Helyesen: „47". 
107 Helyesen: „2". 
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aedificari cum ad eos non pertingat, Lingua enim hoc loco pro Idiomate 
peregrino capitur, quod nemo intelligat sine interprete. 

109 
Secunda ratio Apostoli sumitur ex uer. 4 Qui inquit linguis II, 

peregrinis Ioquitur, seipsum acdificat, atqui prophaetat"0 hoc est (sicut 
uersu tertio exponit) Ioquitur populari lingua ad aedificationem, consulit 
omnibus. Ideo quantum est discriminis inter unu(m) et uniuersos, tantum 
linguarum peregrinarum usus infra populärem prophetiam iacet, quae 
uniuersam Ecclesiam aedificat. [416:] 

Tertiam rationem sumit Apostolus ab exemplo Corinthiorum uer. 5 III, 
Qui quicquid ex Paulo adepti sunt id totum per populärem linguam 
acceperunt'" quibus peregrinae lingua: parum uel nihil profuissent, Nos 
quoq(ue) quicquid eedificationis in doctrina adipiscimur id ex populari 
lingua non peregrina accipiemus. 

Quartam rationem sumit Apostolus ä simili uer. 7, Sicut inquit tuba im, 
inutilis est tarn ad uoluptatem afferendam, quam ad usum belli nisi 
manifestam significationem & certam distinctionem sono suo edat: Ita 
nisi quis manifestam significationem rerum in cantu populari lingua edat 
cantus nullum usum habebit. 

Quinta ratio ducitur ex uer. 11 Qui enim peregrinis linguis utitur V, 
barbarum se audientibus exhibet quasi cum illis communicare nolit, qua; 
in animo habet. Nisi ergo cantus populari sermone fiant in caetibus 
nostris barbaros nos magis quam gregis doctores exhibemus. 

Sexta ratio ducitur ex uer. 14 Dum enim quis lingua peregrina utitur, vi, 
dono quidem spiritus utitur, sed mens eius fructu uacua est, quia ab alijs 
non intelligitur, nulla proximorum aedificatio sequitur, quam Christiana 
[417:]"" mens unice spectare debet. 

Septima ratio ducitur ex uer. 16 qui enim peregrina lingua canit uel VII, 
orat, astantes impedit ne preces uel gratiarum actiones quas publice 
habet, & confirment & ratas habeant per formám confirmandi, Amen. 

Octaua ratio ducitur ex uer. 18, ä suo exemplo, Qui cum omnibus VIII, 
prestaret usu linguarum peregrinarum, et multa adferre posset quae ab 
auditoribus non intelligerentur, attamen quinq(ue) uerba dicere maluit 
lingua & significatione populari, quam peregrina lingua infinita proferre 
quae ab auditoribus non intelligerentur. Exemplo itaq(ue) Pauli discant 
omnes in cietibus pijs populariter canere. 

108 A szövegben: „loqui". 
109 A szövegben: „Apostili". 
110 A szövegben: „prophpEetat". 
111 A szövegben: „acceperuut". 
1 "A nyomtatványban: „416". 



IX, Nona ratio ducitur ex uer. 23. Qui enim peregrina lingua utitur in 
caetibus pijs, furere magis quam aedificare uidetur. Cum enim in tales 
caetus idiotae uel infideles ingrediuntur eos qui peregrina lingua utu(n)tur, 
ridendos assumunt cum eorum uerba no(n) intelligant. 

X, His Pauli Apostoli rationibus aliae quoq(ue) non inepte addi possunt, 
& quidem decima(m) rationem adduco ex ps. 101" ' uer. 16, 17, ubi sie 
scribitur Dum conueniunt populi in unu(m) annunetiant nomen domini in 
Sion et laudes [418:] eius in Ierusalem. Hoc in sacro caetu agere oportet: 
At quomodo possunt narrari Dei laudes atq(ue) miraculae ut intelligantur 
ubi peregrina lingua fuerit adhibita? 

XI, Paulus Apostolus in Epistola ad Colos. cap. 3 uer. 16, preeipit, 
Verbum Christi habitet in uobis abundanter in omni sapientia, Atsi non 
intelligatur sterilis erit nec fertilitatem ullam adferet. 

xii, Neq(ue) parum facit ad nominis diuini contumeliam si qui ipsum 
accedunt ea loquantur, quac non intelligunt, & saepe numero longe aliud 
cogitent quam loquantur. 

XIII, Ab exemplo Dei res plana est, Qui & ipse Hebraicam gentem non 
nisi Hebraice de omnibus ad salutem pertinentibus instituit: Non est 
ergo diuinus mos sed diabolicus uerbum Dei sub peregrina lingua 
occultare. 

Xllll, Angelorum quoq(ue) exempla id ipsu(m) docent. Nam cum uisi sunt 
duo Seraphin & auditi ab Esaia propheta Deum laudantes, quae 
intelligerentur protulerant. 

Esa. 6 uer. 3, Sanctus Sanctus, Sanctus. 
Et Christo nato in Betlehem auditi sunt, caelestes exercitus populari 

lingua qua(m) apertissime canere."4 

Gloria in altissimis Deo. & in terra pax, hominibus bona uoluntas. 
[419:] 

XVI, Cum Angeli apparent Danieli Dan. 6 uer 22 cap. 16. ' Zacharias 
Zach. 2 ue. 3. cap. 7 u. 6. uer. 4.1"' & alijs prophaetis, lingua usi sunt 
quae ab ipsis intelligebatur. 

XVII, Si itaq(ue) uerum est, quod dicitur Ecclesiam nostram imitari, 
Ecclesiam triumphantem non debet peregrina lingua inter filios suos uti, 
quemadmodum nec illa utitur. 

113 A Vulgata számozása szerint. 
n i Luc. 2, 14. 
1 , 5 Helyesen: „10". 
116 Helyesen: „cap. 3. u. 6. cap. 4." 
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Sed cur quaeso data est Apostolis omnium linguarum cognitio? nisi 
ut possent singulis nationibus sua priuata lingua proponere doctrinam 
Christi, id hodie euertunt, qui unam Ecclesiae obtrudunt, eamq(ue) 
peregrina(m), 

Quid est, quod sermo dicitur esse index animi apud auditores, id non 
fit in lingua peregrina, sed surdus surdo loquitur, peccant ergo omnes in 
proprium sermonis fine(m) qui peregrina lingua ad populum utuntur. 

Videant itaq(ue) sacrificuli, (qui in celebranda Missa, alijsq(ue) 
concentibus, uel quid dicant, non intelligunt,) qua ratione se se excusare 
coram Deo queant. Quaerunt isti procul dubio non aedificationem 
Ecclesias, sed adipem crumenae. [420:] 

Obiectiones aduersariorum. 
PRIMA. 

In ueteri lege multa; fuerunt Ceremoniae, quarum significatio no(n) Obiectionu(m) 
intelligebatur, et nihilo minus ä plebe & rudibus hominibus obseruabatur. solutio, 

Etiamsi ergo cantus in lingua peregrina non intelligitur ä plebe 
tarnen obseruari debet. 

R. Non agitur de intelligentia significationis in cantu, sed agitur de 
sermone populari: Quod si in ueteri lege fuerunt in ceremonijs 
significationes reconditae ad quas uulgus non pertingeret, id nobis haud 
quaqua(m) aduersatur, qui ä nostro populo non requirimus omnem 
intelligentiam cantus & sacrarum literarum, sed tantu(m) conquerimur 
quod ea lingua illis omnia proponatur, qua ne uerba quidem possunt 
intelligere, Deinde etsi significationes multarum ceremoniarum uulgus 
non intelligebat, tarnen non fuit illis praeceptum, ut lingua peregrina 
uterentur in sacris: imö ne usi quidem sunt, sed omnia populari lingua 
peragebantur. 

Secunda obiectio. 
Cum Paulus 1 Cor. 14, per totum fere caput linguam peregrinam 

prohibet non de cantu, sed contionibus loquitur, Quare cantus [421:] 
peregrina lingua peragi possunt modo contiones populari lingua 
peragantur. 

R. Inanis est haec ratiocinatio, Manifeste enim Paulus meminit 
118 

gratiarum actionis & diuinarum laudum uer. 15. 17, 26, Deinde eorum 
in quibus populus respondet Amen, uer. 16, quod in concionibus minime 
accidit. 

117 A szövegben: „XVIIII." 
118 A szövegben kétszer szerepel az &-jel. 

XVIII,"7 

XIX, 
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Tertio obiectio. 
Libertás Ecclesiae impedienda non est, Quare licet Ecclesiae sibi 

ritus proprios eligere, & cantu peregrino uti. 
R. Libertás Ecclesiae non consistit extra uerbum Dei, quod nusquam 

pracipit peregrinam linguam in Ecclesijs, Deinde Apostolus respondet 
breuiter ad fine(m) capitis, 1 Cor 14 uer. 37. Haec praecepta esse Domini. 
Necessario ergo obseruanda sunt. 

Quarta obiectio. 
Offendicula & haereses sunt uitandac, sed si Laici omnia intelligerent 

in haereses & grauia offendicula inciderent, 
Ergo consulte faciunt qui peregrina lingua utuntur. 
Respondeo per instantiam, Vetus Ecclesia Latinorum, Graecorum, & 

Hebraeorum, non aliena sed propria lingua usa est, Im-[422:]pium est er-
go ueterem Ecclesiam magnae imprudentiae accusare, quae hanc 
cautionem no(n) obseruauit. 

Quin & Deus iuxta horum sententiam peccasset, qui Hebraicam 
gentem, non nisi Hebraice, de omnibus ad salutem pertinentibus instituit. 

Et cum Angeli apparent Ezechieli, Danieli, Zacharias & caeteris 
prophaetis lingua usi sunt, quae ab ipsis intelligebatur. Si quis intelligendo 
uera peccat & scandalizatur. 

Non ueritatis sed propriae inscitiae culpa est quae ueritatem non 
intelligit. 

Quinta obiectio. 
Licet uti peregrina lingua in templis, modo in Contionibus postea 

plebi explanetur, Sed nos ita facimus, Ergo rem licitam facimus. 
R. Hoc cauillo bifariam peccant aduersarij 
Primo enim non est uerum contionibus ea explicari quae in choro'1 ' 

lingua praecipitanti praecinunt, imö saepe numero fit ut longe diuersa pro 
contione dicantur ab his, qua; prius in choro decantata fuerunt. Sed esto 
ita quandoq(ue) fieri, Tarnen stultum est id fieri per plura quod poterat 
fieri per pauciora. Quid oportuit eadem bis repetere, & [στάτα καί 
ταύτα] resonare. [423:] 

Nimirum Battum agere, & erant sub montibus istis, & erant sub 
montibus istis, & erant sub montibus istis. 

Haec prima ratio est canendi in Ecclesijs. 
Sequitur altera. 

119 A szövegben: „chora'-. 

Libertás 
Ecclesia non 
est extra 
uerbum 
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Qualis debet esse matéria cantus. 
Paulus Apostolus in Epistola ad Colos. cap. 3 uer. 16. manifeste deciarat, 
qualis debeat esse matéria cantus, Commonefacientes inquit uosmetipsos 
in psalmis, hymnis & canticis spiritualibus. 

Sit ergo Thesis. 
Matéria cantus in Ecclesiis non debet esse prophana, sed debet esse 

sermo Dei. 
Principio hoc Paulus deciarat cum ait, canticis spiritualibus siue ä ι 

spiritu Dei dictatis 
Petrus autem Apostolus Epistola 2 cap. 1. uer. 21 ait. Omnes Matéria 

sa(n)ctos Dei homines spiritu sancto inspiratos locutos fuisse, & ca(n)tus qualis 
scripsisse propha;tias, Quare per cantica spiritualia nihil aliud intelligere esse debet. 
licet quam eas cantiones quae ex uerbo Dei depromuntur tanqua(m) 
thesauro Spirituali. [424:] 

Huc pertinet prasceptum Apostoli 2 Tim. 2 uer. 16. Recte tractantem π. 
uerbum ueritatis teipsum exhibe, Prophana autem & in anilo quia deuita, 
multum enim proficiunt ad impietatem. Vnde patet eos uehementer 
peccare qui in Ecclesiam Dei cantus prophanos amatorios & uerbo Dei 
repugnantes inducunt, ut pote Haereticos qui ex pijs psalmis & 
cantionibus nomen Patris Filij et spiritus sancti expungunt.120 Vt 
prophani rem illicitam faciunt. & h;ec secunda ratio est canendi in 
ca;tibus pijs, Sequitur tertia. 

Tales cantiones Spirituales quomodo cani debent. 
Paulus Apostolus Colos. 3 uer. 16. unico uocabulo respondet, 

Canentes in cordibus uestris cum gratia. 

Duo itaq(ue) sunt modi canendi in Ecclesijs. 
Primo ut in cordibus canamus. 
Deinde ut cum gratia canamus. 
In cordibus canemus si externo sono plus attentionis no(n) i. 

adhibuerimus qua(m) uerbis qua: sub illis proferuntur, Augustinus in lib. 
Co(n)fess.121 dolet se interdum fuiße lapsum quod módis & concentibus 
plus attentionis adhibuerit quam uerbis quae sub illis profereban-
[425:]tur. Quod peccatum fuisse inde probat, quod modi & cantus Cantus modi 
propter uerba inuenti fuerint, non autem uerba propter modos. propter uerba 

Et huius culpae adeö eum penituit ut morém Ecclesiae Alexandrina; inuenti sunt, 
usitatum sub Athanasio uehementer probarit, qui lectori iusserat ut 

120 Akárcsak a mű más részeiben is, Laskai Csókás Péter elítéli az antitrinitárius tanokat. 
121 AUGUSTINUS Aurelius. S.: Confessionum libri 13, lib. 10, cap. 33. 
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psallendo uocem parum flecteret, ita ut potius ad modum recitantis quam 
canentis accederet, Adiecit tandem Augustinus eos peccare (ut 
loquuntur) poenaliter qui maiorem attentionem cantui quam uerbis Dei 
adhibent. 

II, Huic sententiae plane Hieronymus astipulatur, ut ipse in Epistola ad 
Ephesios annotauit.122 

III, Gregorius etiam Romanus, in Synodo Romana idem sensit, Cuius 
uerba in Decretis dist. 92 in cap.1"3 Cantantes, recitantur. du(m) inquit 
uox iucunda quaeritur, uita negligitur, & cum praui mores Deum 

Versus. extimulant, populus blanda uoce capitur. Eodem loco duo uersiculi non 
quidem elegantes attamen pij in glossa leguntur. 

Non uox, sed uotum, non Cordula musica, sed uox, 
Non clamans, sed amans, cantaí in aure DeiUi 

ím, Videntur idem etiam patres illi sensisse, qui in quarto concilio 
Carthag. decreuere [426:] cantori, cum eligeretur, dicendum, Vide ut 
quod ore canas corde credas, & quod corde, credis opere conprobes. 

ν Apud Esaiam cap. 66. uer. 2 ait Deus ad quem respiciam nisi ad 
contritum spiritu, & trementem sermones meos, Quid autem aliud sunt 
pij cantus quam Dei sermones, quare si quis uult ad se oculos Dei refigi 
cum timore & cordis humilitate sermones & cantus Dei canat, & ne in 
sono externo haereat, uerba potius & res uerbis conceptas meditetur 
reuerenter. 

Alter modus canendi ä Paulo traditur ut cum gratia canamus. 
Hoc itaq(ue) intelligendum est ac si dixisset, commode atq(ue) 

dextre, quo ad sensus & modos nec non quo ad uoces. Sensus ergo in 
cantionibus planus esse debet neq(ue) prascipitanter canendum est, ut 
sensus uerborum non intelligantur, Neq(ue) inconcinne ut nulla sit 
harmónia uocum, sed uenuste ac decenter, Gratia enim non raro in sacris 
literis uenustatem significat, ut ps. 45 uer. 3. EfFusa est gratia in labijs tuis. 

Hactenus de tertio membro huius quaestionis, Sequitur quartum. 

In quem finem cantus sunt inuenti 
Cantus [427:] Quo facilius ad hanc quaestionem respondeamus primum 
duplices. tenendum est duplices esse cantus, Alios politicos, Alios uero. 

Theologicos. 

122 HIERONYMUS, S.: Commentariorum in Epistolam ad Ephesios libri tres, lib. 3, cap. 5. 
123 GREGORIUS Magnus (540-604, egyházatya). GRATIANUS (tl 159, itáliai szerzetes, 

jogtudós): Decretum, pars 1, distinctio 92. c. 1. Laskai Csókás az egyik korabeli, magyarázattal 
ellátott Corpus iuris canonici kiadásból vehette az idézetet. 

124 A 16-17. században latinul és magyarul többször idézett versecskéröl I. RMKT 17. szá-
zadi, 185, 621. 
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Politici cantus sunt quae materiam tracta(n)t non Theologicam, sed Politici cantus 
paulo ä scripturis diuersam non tarnen repugnantem, Tales sunt omnes qui, 
cantus & hymni Lyricorum poétarum, historicoru(m) item prisci & nostri 
seculi. 

Theologici cantus sunt in quibus matéria diuinis laudibus & sacris Theologici 
rebus co(n)grua repetitur, quales sunt Mosis & filiorum Izrael. Deborae cantus qui, 
& Barac, Leuitarum, & denique omnes fere psalmi Dauidici. 

Iam uero prima sit quaestio. 

Cantus politici in quem fínem sunt inuenti. 
Multi ac uarij fines sunt huius cantus. 
1 Primum enim cu(m) ueteres aut gratias Deo agerent, aut ab eo Fines cantus 

aliquid inpetrare uelle(n)t, comunibus uotis carmina quaedam solennia politici 
adhibere solebant. Quo circa omnes fere Lyrici Poétae, plerosq(ue) suos 
hymnos in hunc finem conscripserunt. 

2 Deinde mos fűit praesertim, Romanis, ut in conuiuijs pracsertim, 
laudes illustrium uirorum carminibus celebrarentur, quo ipso astantes 
commonefierent ut eorum praeclara gesta imitarentur, et uitia 
detestarentur. [428:]125 

Tertio utebantur ueteres cantu & carminibus, ut in rebus laetis Epitalamia 
animos recrearent, & iucundas delitias captarent, Vnde in nuptijs 
επιφανάμια canere solebant, quibus laetitia quae interuenisset egregia 
exprimebatur 

4 Quarto, Carminibus & cantu ueteres in moerore pro defunctis Epitaphia. 
suscepto animos consolabantur: Hinc in funeribus επιτάφια canebantur. 

Ex his apparet in carminibus politicis tria bonorum genera Triagenera 
concurrere. bonorum in 

Honestum. utile, & iucundum. cantu. 
Honestum est laudes illustrium uirorum celebrare, Sed cantus hunc I, 

finem habent, 
Ergo cantus politici honeste retinentur, 
Vtile est Deo gratias agere & ab eo bona petere, Sed cantus politici II, 

hunc fine(m) habe(n)t 
Ergo utiliter retinentur. 
Iucundum est in rebus laetis delitias captare, in aduersis III, 

consolationem, Sed cantus politici hoc fine canuntur. Ergo iucunde 
retinentur. 

Et hi fines sunt carminum politicorum. 

1:5 A nyomtatásban: „426". 
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Cantus thaeologici quos habent fines? 
Multi multos fines carminum psalmoru(m) hymnorum & canticorum 

in Ecclesijs recensent. [429:] 
Ego nemini prasiudico, saltem quinq(ue) fines & gradus cantus 

Theologici non inutiliter fortaßis recenseo. 
Fines 1 Primum enim aliqui cantus fiitura praedicunt, ut pote de Christo, de 
Theologicorum iuditio extremo. signis & consumatione seculi, de statu Ecclesiae126 

cantuum. futuro, hocq(ue) fine in Ecclesijs pracinuntur. 
2. Secundo. Nonnulli cantus docent quid faciendum fugiendum(q)ue 

sit, iuxta prescriptum legis diuinae, & hoc fine retinentur. 
3 Tertio, Sunt cantus nonnulli qui confirmant & consolantur 

homines afflictos, & e diuerso terrent tyrrannos & reprehendunt. & hoc 
fine in Ecclesijs canuntur. 

4 Quarto, Multi etiam sunt cantus petitorij, in quibus Deus inuocatur 
in omni afflictionum genere. & hoc fine sunt inuenti. 

5 Quinto, Sunt etiam tales, quibus Dei benignitas misericordia 
laudatur, & celebratur, pro uariis benefitiis & auxiliis. & hic est 
precipuus finis cantus & psalmorum, Ideo etiam liber psalmorum ab 
Hebraeis appellatur. 

Sepher tehillim, idest liber laudum, aut gratiarum actionis. 
127 Ex his patet quinq(ue) esse genera ca(n)-[430:|tus 

Genera cantus 

quinq(ue),1211 

Cantus 

Prophetici, 

Cantus 

didascalici. 

Sunt enim alij prophetici. 
Huc refero omnes prophaetias ueteris & noui instrumenti & 

prassertim psalmos, 2, 8, 9,129 14, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 40, 45, 47, 53, 
67, 68, 72, 87, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 110, 113, 117 

Alia sunt didascalici. 
Quo refero omnes cantus in quibus uerbum Dei docetur & 

pradicatur, & prasertim psalmos, 15, 32, 36, 49, 50, 51, 62, 73, 77, 78, 
90, 99, 101, 127, 131, 133, 134, 

126 A szövegben: „Ecclisias". 
127 A szövegben: „gratia". 
128 A zsoltárok ötféle csoportra osztásának forrását I. LUTHER. Martin, 1912, 17 skk.: 

etliche Psalmen weissagen, Lehrpsalmen, Trostpsalmen, Betpsalmen, Dankpsalmen. 
129 A szövegben: „6". 
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Alij sunt consolatorij 
Quo referendi sunt omnes cantus qui hortantur ad patientiam, & Cantus 

praesertim psalmi, 1, 4, 37, 39, 52, 58, 75, 82, 84, 91, 92, 112, 1 19, 121, consolatorij, 

128. 

Alij sunt petitorij. 
Quo refero omnes cantus & lamentationes quaerelas, item aduersus Cantus 

hostes, contra falsos doctores aduersus peccata tristitiam spiritus & alias petitorij 
similes & praEsertim psalmos. 3, 7, 25, 28, 35, 44, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 
70, 71, 74, 79, 80, 83, 85, 86, 94, 123, 130, 132, 137. 

Alij sunt Eucharistici. 
Quo refero omnes Cantus qui Deum lauda(n)t & illi gratias agunt, ut Cantus 

pote Mosis & filio-[431:]rum Izrael Exod. 15, Moysis Deut. 32, Annae 1 Eucharistici. 

Reg. 2 Debora: & Barac. lud. 5. Esaiae Esa. 12, Ezechiae, Esa. 38, 
Habacuc, Hab. 3. Marias, Luc. 1 uer. 46. Simeonis Luc. 2, uer. 29, 
Zacharias, Luc. 1 uer. 68. 

Huc refero & illud Carmen uenustum, quo in profectione castrorum 
Hebraei arcam federis tollebant & deponebant, Num. 10 uer 34, 35, Huc 
refero & illos hymnos sacros, quos Leuitae statis horis in tabernaculo & 
templo Salamonis concinebant coram domino populo audiente 1 Par. 
,130 
6 uer. 32. 

Huc pertinet omnes psalmi 18, 23, 27, 30, 31, 33, 34, 46, 48, 60, 65, 
66, 76, 81, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 116, 118, 122, 
124, 125, 126, 129, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150. 

Ad hos fines omnes cantus in Ecclesijs referri debent semper. 

SECTIO SEXTA SEXTI Capitis. 

De Musicis instrumentis & organis in Ecclesijs. 
De musicis instrumentis acturi nostri instituti capita huc 

reuocabimus: 
1 De origine Musices. 
2 Quottuplex sit Musica. [432:] 
3 An Musicis instrumentis & organis uti liceat. 
4 Qui utuntur his delitiis quas cautiones obseruare debent. 
5 Conciliatio diuersarum sententiarum adferetur. 

130 A szövegben: „ 8 " . 
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II, losephus, 

III, Hieronimus, 

IUI. Plinius, 

DE PRIMO. 
De origine Musicorum instrumentorum. 

Origo Musicorum Multa & uaria adducuntur de origine instrumentorum Musicorum. 
instrumentorum, I, Ac primum candem originem instrumentorum Musicorum multi 

affirmant, qua; etiam fuit cantus, Cum enim ueteres gratias Deo agerent, 
ut ab eo aliquid impetrarent carmina quaedam solenniac canere solebant, 
Nec non in conuiuiis illustrium uirorum, laudes celebrare. Refert 
Aretas132 quodam in loco, consuetudinem simul fuisse ut his 
carminibus Musica instrumenta adhiberentur, quo iucundior, fieret 
cantus. 

losephus lib. 7 antiquit. cap. 12.133 scribit, instrumenta duodecim 
cordarum apud Iudeos primum cepisse, sed authorem eius non prodit. 

Hiero[n]ijmus134 ad Dardanum scribit135 apud [Hjebraeos etiam 
inuentum fuisse Musicum instrumentum uigintiquatuor cordarum & li-
[433:]terae Δ figurám representasse. 

Plinius & Diodorus13'' de Musicorum instrumentorum authoribus 
primis multa commemorant, & omnia in hac parte Graecis & Romanis 
tribuunt. 

v, Sed hos refutat losephus & manifestu(m) scripturae testimonium, 
quod asserit Graecis & Romanis antiquiores Iudeos Musica Instrumenta 
habuisse. Vide locum Neh. 12. uer. 27. 

vi, Amphion Virgilius, Horatius, & praesertim Statius ad Amphionem Thebanae 
conditor urbis urbis conditorem Musicorum instrumentorum inuentionem referunt qui 
Thebans. co(n)centu lyrae ad muros extrue(n)dos saxa sponte accurentia 

·. 137 conuocauit. 
138 

vii, Orphecus Ouidius ad Orpha:um refert cum quo consentit Polidorus. Hunc 
Musicus, enim eam peritiam consecutum fuiße tradunt. ut magna armenta boum. 

131 Az alábbi rész fő forrása VERGILIUS. Polydorus (1470k.-1555, itáliai történetíró): De 
rerum inventoribus libri octo, lib. I. cap. 14-15. 

132 ARETHASZ (860k.-932. bizánci filológus, író): Ad locum Apocalipseos. 
1 3 3 IOSEPHUS Flavius (37/38k.-100k., arám és görög nyelven író zsidó történetíró, teoló-

gus): Antiquitates ludaicce (= ludaiké Arkhaiologia), lib. 7, cap. 12. 
134 A szövegben: „Hieroijmus". 
135 HIERONYMUS, S.: Epistola XXIII. Ad Dardanum. De diversis Generibus Musicorum. 
1 3 6 D 1 0 D Ó R 0 S Z Szikeliótész (i. e. 1. sz. e leje-21 k„ görög történetíró): Bibliothéké; PLI-

NIUS Secundus Maior, Caius (23/24-79. római író), Historice naturalis libri 37, lib. 7, cap. 56. 
1 3 7Polydorus Vergilius művéből hivatkozott római költök. VERGILIUS Maro. Publius (i. 

e. 70-19): Bucolicon Uber; HORATIUS Flaccus. Quintus (i. e. 6 5 - 8 . római költő): De arte 
poetica, 394-395. sor; STATIUS. Publius Papinius (407-96?): Thebais, lib. 1. 

I 3 8 0VID1US Naso, Publius (i. e. 43—i. sz. 17/18): Metamorphoses, lib. 10. 
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feras, siluas, saxa, montes suauitate Musicorum instrumentorum atrahere 
potuerit. 

Sed ego nolim fidem commenticiis rebus adiungere, uel cuiq(ue) vili, 
delectationis causa confictas narrationes pro ueris obtrudere. Itaq(ue) 
proprius ad originem Musicorum instrume(n)torum accedendum arbitror. 

Origo itaq(ue) Musicorum instrumentorum ä Deo fluxit qui statim OrigoMusices 

post primam creationem uaria dona hominibus largitus est. [434:] Refert unde. 

scriptura sacra Gen. 4. uer. 21. Musica instrumenta & alia artificia 
fabrilia ex familia Cain primum fuisse producta, & nominatim authorem 
Musicorum instrumentorum proponit cum ait, Iubal filius Lamec ex Ada Primus inuentor 

ipse fuit pater canentium Cythara, & organo. Primus ergo inuentor musices Iubal 

Musices Iubal fuit quem alij postea imitati sunt. 
Cur uero ex hac familia qua(m) Dominus maledixerat tarn eximia Cur ex famil ia 

dona produxerit, non est inutile obseruare, Mirum enim uideri posset Cain Deus 

gentem illam quae ab omni integritate desciuerat non poenitendis dotibus eximia dona 

prae alijs Adae posteris excelluisse, Sed peculiaris in hac re Deo ratio fuit. protuli t . 

1 Primum enim ne quis putaret artificia inuenta industriae hominum 
uel sanctitati ascribenda esse, Sed potius gratiae & dono Dei, ex ea 
familia producere uoluit, quac & maledictioni subiacebat, & ab 
integritate multum discesserat. 

2 Deinde ut sciremus Cain non ita fuisse ä Domino maledictum, 
quin eximia quaeda(m) dona sparserit in eius posteros. Sciamus ergo ita Cain non 

priuatos fuisse regenerationis Spiritu filios Cain, ut tarnen praediti fuerint prorsus priuatus 

non co(n)temnendis dotibus. Sicuti omnium seculoru(m) experientia omnibus donis, 

docet. Etenim liberales quoq(ue) [435:] artes & scientiae ä prophanis 
hominibus nobis fluxerunt. Artes liberales 

3 Tertia ratio est illis peculiaris, Nec enim dubiu(m) est quin unde, 
Dominu(m) ideo prophanos tarn liberaliter ditauisse credamus excellenti-
bus gratijs ut minus excusationis haberet eorum impietas. Sed ad rem 
reuertamur: Hunc primum inuentorem posteri imitati sunt ad tempóra ix, Varietas 

usq(ue) Dauidis, cuius aetate maximus omnium fuit instrumen[t]orum' '9 Musicorum 

Musicoru(m) usus, & uarietas, Meminit ipse ps. 33 uer. 2, Cithara & instrumentorum 

psalterij decem cordarum et de uarietate eius ps. 71 uer. 22, ps. 149. 3, tempore 

p s . 1 5 0 . u e r . 3 , 4 , 5 . Dauidis, 

Haec causa est quod 2 Par. 23 uer. 1. publico scripturae elogio in Dauid 

peritia Musices laudatur, Hinc tubarum, tympanorum, Cymbaloru(m), Musicus, 
Organorum, Cythararum, Lyrarum, testudinum Chelis, Nabliorum usus 
ad nos translatus est, & hactenus de primo membro huius sectionis, 
Sequitur Secundum. 

139 A szövegben: „instrumenorum". 
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Musica 

triplex, 

I, Musica 

mu(n)dana'' 

qua. 

II. Musica 

humana quae. 

III. Musica 

organica. 

III. Musica 

organica 

triplex. 

Quottuplex est Musica? 
Piacúit priscis sapientibus Musicam esse triplicem. 
Mundanam, Humanam, Organicam.141 [436:] 
Mundanam Musicam eam esse censuerunt, quae in illo concinno 

caelestium corporum motu, atq(ue) in elementorum nexu cernitur, Eius 
motus concentum ex eo coliigunt, eruditi quod tantorum corporum motus 
tacitus esse non possit, & quia concinnus sit suaue(m) esse necesse sit. 
Quam harmoniam non modo Plató & Ptolemeus tradiderunt,142 Verum 
etiam Homerus,143 et ex patribus Augustinus"" uidentur approbare, In 
hac Musica solus Deus est Musicus, & moderátor, quia primus horum 
orbium motor est. De hac Musica hic nos non agimus. 

Humanam Musicam docti eam uidentur dixisse, quae fit hominis uoce, 
extendendi & modulandi facultate & arte significata, De hac superiori 
sectione dictum est. 

Organica deniq(ue) Musica ea est quae fit organis cordis Cymbalis & 
alijs Musicis instrumentis ad edendos concinnos sonos affabre factis. 

De hac Musica hoc loco nobis sermo est. 

Haec Musica organica triplex est, 
Organorum enim alia sunt πνευματικά, uel, ut haec eadem 

Plutarchus145 uocat έμπνευσα, quae inflata ab hominibus sonum edunt, 
ut sunt tubae, tibiae, & fistulae. [437:] 

2 Alia sunt έγκορδα, quae constat cordis, & uel plectro, uel digitis 
tanguntur, ut Cythara, testudines & huius generis alia, 

3 Alia uero pulsantur quo referuntur tympana, & campanas omnes, 
Cymbala ittem 

Haec distinctio sumpta est ä triplici sonorum genere Quorum primum 
uiua animantis uoce edatur. 

Secundum fiat organorum inflatione. 

„144 

-Sonorum 

genera 

tria 

140 A középkori szerzők a matematika (számok, arányok), a zene, a harmónia és az asztro-
nómia összefüggéseire vonatkozó tanokat Püthagorasz-szal kezdve Aristides Quintilianusig (2 -
3. sz-i zeneelmélet szerző) vezették vissza. 

141 A zene hármas felosztásának egyik fő forrása a tankönyvként használt BOETHIUS, 
Anicius Manlius Severinus (480 k.-524 k., római filozófus): De musica című mű. 

142 A musica mundanával (universalis, harmonica elementa) kapcsolatban gyakran hivatko-
zott szerző PLATÓN (i. e. 427-347, görög filozófus): Timaiosz és PTOLEMAIOSZ Klaudiosz 
(85 k.-165, görög csillagász, matematikus): Harmonicorum, siue de Musica libri tres. 

143 HOMÉROSZ (i. e. 8. sz.?), görög költő. 
144 AUGUSTINUS Aurelius, S.: De ciuitate Dei, lib. 8. 
145 PLUTARKHOSZ (46 k.-l 20 után, görög író): Liber de musica. 
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Tertium deniq(ue) pulsu. Quam ob partitionem deinde, & 
organorum Musicorum omnium genera fuere constituta: suntq(ue) sua 
quibusq(ue) generibus sonorum, peculiaria maximeq(ue) conuenientia 
instrumenta inuenta & destinata. 

DE TERTIO. 
An Musicis instrumentis & organis liceat uti? 

Quo planius expediri haec quaestio possit, primum distinctione opus 
est duplici. 

Aut enim Musica instrumenta in politicis conuentibus, Aut in diuinis 
hoc est templis recipiuntur. 

In politicis conuentibus & conuiuijs externis tum Musica recipitur, 
quando extra templorum conuentus & religiosos castus, instrumentis 
Musicis, in conuiuiijs nuptijs, & [438:] neomenijs delectationis causa 
utimur. 

In diuinis & religiosis conuentibus Musicam recipitur, quoties in 
templis & sacris actionibus templorum Organis & alijs instrumentis 
Musicis utimur. Haec distinctio sumitur ä loco. 

Altera distinctio ä tempore in hac quasstione obseruari debet. 
Aut enim tempore rebusq(ue) laetis utimur, & manifestam diuinae irae 

ultionem no(n) sentimus. Aut uero interdum fit palam diuinae irae signa & 
ultionis flagella contemplemur, ut pote pestem, famem, bella & similia. 

His ita prasmissis facilis erit responsio. 
Et primum iuxta priorem distinctionem. 

An Musicis instrumentis & organis in politicis conuentibus & 
conuiuijs uti liceat? 

Licet uti Musicis instrumentis in conuiuijs, politicis salua 
conscientia. 

Primum hoc confirmatur ä causa efficiente Musicorum enim 
instrumentorum causa est Deus adeoq(ue) peritia Musicee donum Dei est, 
Gen. 4 uer. 21. 

Donis uero Dei in licitis & modestis conuiuijs suo modo uti licet. 
Quare cum Musica: peritia sit donum Dei non excluditur, ab honestis 
co(n)uiuijs, uide Aug. Epist. 28 ad Hier. [439:] 

Ab exemplo etiam Helisei haec thesis confirmatur, Qui cum esset 
aduersus regem Izrael animo nonnihil commoto psaltem aduocari sibi 
iussit ad affectus animi co(m)ponendos.146 

Dauid quoq(ue) psallendo coram Saulé, impetus mali Spiritus quo 
ille uexabatur, frenabat. 1 Reg. 16. uer. 23. 

Musicam 

licitam esse in 

conuiuiis I. 

III. 

146 AUGUSTINUS Aurelius, S.: Epistula 28. ad Hieronymum; 2. Reg. 3, 15. 
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IUI, 

VI , 

Mos ueterum 

in canendis 

Epinicijs 

VII, 

VIII, 

IX. 

Voluptates in 

homine. 

X. 

Dogma 

Pithagoricu(m) 

XI , Cicero,147 

Quinetiam in funeribus tibicinum opera utebantur antiqui sicut 
apparet ex Mathaeo cap. 9. uer. 23, Cum enim Iesus filiam principis 
synagogae suscitare uult, tibicines uidisse in domo dicitur. 

Nec ab re primum authorem Musices & organoru(m) scriptura 
prodidit, Gen. 4. u. 21. 

Vbi Iubal filius Lamech primus pater canentium Cithara & organo 
dicitur. 

Si autem scriptura instrumenta Musica & peritiam psallendi 
damnaret, utiq(ue) primum authorem non commendaret Iubal, Is enim 
primus inuentor Musicalium organoru(m) fuit, quem postea alij imitati 
sunt. 

Iephte dux Izraélitarum Spiritu Dei accensus, postquam Ammonitas 
occidisset, reuertitur uictor. Vnigenita eius filia occurrit ei, cum tympanis 
& choris illi gratularetur victoriam, lud. 11, uer. 34. [440:] 

Solebant enim ueteres principum res bene gestas Musicis 
instrumentis choreis & cantibus celebrare & έπινίκιομ canere. Vide psal. 
68. uer. 26. 

Ita Sauli quoq(ue) redeunti, puellae occurrunt obuiam gratulabundae, 
Dauid adducens Arcam domini prae gaudio musicis instrumentis 

ludit, percutit Organa 2 Reg, 6 uer. 13. 
Sic quoq(ue) Maria prophaetissa soror Aron post transitum maris 

rubri tympanum in manu sumit, Et omnes mulieres post eam cum 
tympanis egrediuntur, Exod. 15 uer. 20. 

Praeterea cum Musica propemodum totos rapere uideatur, eius usus 
praesertim in conuentibus laetioribus habet locum: Cum enim in homine 
quaedam uoluptates sensus externos tantum repleant, quaedam uero solum 
ad mentem seu rationem pertineant, Musica delectatio ita in medio posita 
est, ut & sonorum iucunditate sensus moueat, & ratione(m) ipsam 
numerorum & proportionum artifitio deliniat. Vsum ergo in externis 
sensibus mouendis & ratione demulcenda habet. 

Dogma fuit Pithagoricum ut studiosi eius doctrinae ad Lyra(m) 
consopirentur, & eiusdem concentum excitarentur, quo & somno & 
uigilia tranquille fruerentur. [441:] 

VVlgo quoq(ue) iactatur (ut Cicero in quada(m) oratione sua inquit) 
saxa & solitudines sonum reddere, & immanes feras Musicis 
instrumentis & concentu flecti atq(ue) consistere quo ipso peritia & uis 
Musicae in flectendis hominum animis commendatur. 

147 CICERO, Marcus Tullius (i. e. 102-43, római író): Oratio A. Licinio Archia poeta, c. 
19. 
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Quinetiam poetas fabulantur ad muros extruendos Thebanas urbis xn, 
concentu lyrae saxa sponte confluxisse, Nec sunt ignota qua: de Anone & 
Orpheo idem tradiderunt. 

Tertulianus in suo Apologetico docet fideliu(m) camas satis fuisse xin, 
freque(n)tes, ubi se pijs ca(n)tionibus & Musicis instrumentis Tertulianus, 

oblectaru(n)t. 
Quanta uero apud Dauide(m) in psalmis passim habeatur Musices xnil, 

laus nemo est qui nesciat, ps. 149, uer. 3 cap. 150. uer. 3, 4, 5. & alijs 
multis locis, quas omnia ideo profero ut honestum & docente(m) Conditiones 

Musicorum instrumentorum usum in conuentibus politicis singulariter Musices, 

commendem. 
Vt autem melius ac decentius obseruari queat Musica in his caetibus 

hae conditiones obseruentur. 
Cum Citharae & similium organorum musices inuentio delitijs & i, 

uoluptati in politicis conuentibus seruiat, hae delitiac & uoluptates cum 
Dei timore coniungantur, ne in libidinem excurrant. [442:] 

Ne etiam hi organorum usus comunem humanae societatis utilitatem n, 
& proximi dilectionem inpediant. 

Absint uitiosae illecebrae, & inanis oblectatio quae homines a m, 
melioribus exercitijs abductos, in uanitate occupet. 

Haec prima quaestio est prioris distinctionis. Sequitur altera. 

An musicis instrumentis & organis in religiosis & sacris conuentibus 
utpote templis uti liceat? 

Detur mihi uenia ä uiris summis & eximijs theologis in responsione 
huius quaestionis, a quibus non parum dissentire cogor, primum eorum 
partes sustinendo qui reijciunt usum Musices in templis, Deinde eorum 
qui haberi uolunt: In utranq(uem) enim sententiam disputabo, & tandem 
meam sententiam proferam. 

Prima ergo thesis eorum qui negant posse uti instrumentis Musicis in i, 
templis. 

In templis & actionibus sacris utilius organorum usus suprimeretur 
quam adhibetur. 

Primum hoc ä fine & usu templorum probant, templa siquidem sunt, 
locus sanctus, publicus & ad aedificationem filiorum Dei deputatus. 
Atqui quid sdificationis ex organorum sonitu & harmónia in templis 
pro-[443:]uenit? Nihil certe praeter unam delectationem, in quem usum 
omnia Musica instrumenta inuenta sunt. Imo uero multorum animi 
offenduntur, & ä meditatione uerbi Dei abstrahentur contemplatione 
Musicorum instrumentorum cum plus iusto animum ad concentum 
suspendant. 
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π. 

III, 

V, Augustinus 

in libro de 

Musica, 

VI, 

VII. 

Paulus apostolus in Epist. prima ad Corin cap. 14 per totu(m) fere 
caput, ubi agit de publicis conuentibus in conuentibus in Ecclesia quid in 
templis peragi debeat recenset, ac commendat psalmos, hymnos, & 
cantica, Musicorum uero instrumentorum nusquam meminit, quod 
utiq(ue) fecisset si id ad pietatem pertinere putauisset. 

Idem Apostolus 1 Cor. 14 uer. 26, precipit omnia debere in Ecclesia 
fieri ad aedificationem, Hoc praeceptum Apostoli quomodo organis 
implebitur, aut quam inde auditores aedificatione(m) capient. Experientia 
saepe testatur ex sono organoru(m) plurimos scandalum magis accipere 
quam aedificationem. Et certe non ab re de praedone illo história in 
omnium fere ore uersatur, quicum inter organoru(m) concentum in 
templum fuisset ingressus, clamabat nullu(m) in templo hominem esse, 
quod nullus ad concentu(m) organorum duceret choreas. Ipse uero satis 
super que ludens exiit [444:] Ecclesiae Alexandrinae morem laudant quas 
cum uideret tantam populi infirmitatem ut magis Harmoniae & sono 
quam uerbo Dei attenderet, ritum organorum & Musices suspendit: 
Quapropter si & hodie animadueitatur (ut fit quotidie) Christianorum 
plebem in sacras aedes, ad sonum Organoru(m) Ceu in theatrum 
concurrere ubi modulationibus indulgerent, abstinendum potius esse 
arbitror ä re non necessaria, quam id commitendum ut cum pernicie 
animarum suis uoluptatibus indulgeant. 

Augustinus in Epistola quam habet ad Memóriám148 ait, Scripseram 
de rithmo sex libros, & de Melo forsitan athuc sex scribere fateor, 
disponebam cum mihi octum speraba(m) futurum. Sed post quam mihi 
curarum Ecclesiasticarum sarcina est imposita omnes illa: delitias fiigere 
de manibus. Vocat hic Augustinus Musicorum organorum scientiam, 
delitias, quarum non magna ratio haberi debet, imö qui curis 
Ecclesiasticis est occupatus hae delitiae ä manibus eius fugeri debent. 

Idem Augustinus lib. 9 Confess. dolet se interdum lapsum esse quod 
Musicis instrumentis interdum plus attentionis adhibuerit, qua(m) 
debuerat, Si tantus uir se peccasse & dolere dicat in hac parte, quid de 
reliquis dicendu(m) est? [445:] 

Hassitat tarnen multis locis num Musica in templis retineatur, Ac 
uidetur id interdum concedere addita hac moderatione ut se paratum 
dicat mutare sententiam si ratio potior adferatur. 

148 AUGUSTINUS Aurelius, S.: Epistola ad Memoria/n, in Epistolarum classis 2, epistola 
101. 
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Et certe si ceremonias ueteris testamenti in Nouo abolitas esse 
concedemus, Cadet omnis Musicorum instrumentorum usus in templis. 
Seimus enim in Veteri populo, Ceremoniales fuisse leges easq(ue) 
typicas de organoru(m) & Musicae obseruationibus. Quare alia nobis sub 
Euangelio simplicitas tenenda est. 

Accedit huc quod de Musicis instrumentis in sacro caetu habendis 
nullum extat praseeptum in Nouo testamento, Vtiq(ue) ideo quia lex & 
prophaetae usq(ue) ad Christum. Matt. 18" ' uer. 13. 

Gregorius sane in Synodo Romana ut dist. 92150 habetur, 
conqueritur in templis uocem Musicorum instrumentorum fieri cuius 
uerba sunt, Dum inquit blanda uox & sonus quaeritur, congrua uita 
negligitur, & Musicus minister Deum moribus stimulet, idest exasperet, 
(ut exponit glossa) cum populu(m) uoeibus delectat, Eadem distinetione 
multa in hanc sententiam afferuntur in primisq(ue) uersus illi. 

Non uox, sed uotum, non Cordula Musica, [446:] sed cor. 
Non clamans, sed amans, cantat in aure Dei, 
Arnobeus Hb. 7, aduersus gentes,151 Iustinus ittem quaest. 107.152  

satis clare decent musicoru(m) instrumentoru(m) in templis usum nimis 
puerilem esse, & ijs qui in Christo adulti uideri uolunt minus 
conuenientem. Subijcit Iustinus ergo quasi quodam modo repuerascunt 
qui simplici cantu non content!, musica quoq(ue) instrumenta inuexerunt, 
Idq(ue) tanto magis est puerile, quando fit ijs in locis, in quibus cum 
semel amota fuissent, eoq(ue) de si uissent homines, denuö reuocantur. 

Hac sententia est eorum qui instrumentis musicis in templis uti 
nolunt. 

Altera thesis eorum qui organis uti posse in templis affirmant, 
Magnus est usus musicorum instrumentoru(m) in templis populi 

Christiani, itaq(ue) retineri debent. 
Primum hoc ä causa efficienti confirmant, quod musica sit eximium 

quoddam inuentu(m), ac donum Dei, ideoq(ue) ad honorem & gloria(m) 
Dei conuertendum, quod in templis ac caetibus populi Christiani 
commodissime sit. 

VIII, Praecepta 

de Musicis 

instrumentis 

ca'remonialia. 

IX, 

X, Gregorius 

Romanus, 

Versus, 

XI,153 

Organis uti 

posse in 

templis 

probatur, I. Ab 

causa 

ef[f] iciente. 

149Helyesen: „ I I" . 
150 A szövegben: „62". 
151 ARNOBIUS Maior (3. sz. vége-326 után, latin író): Adversus gentes (= Adversus 

nationes), lib. 2. cap. 69. 
152 JUSZTINOSZ (100 k.-165 k„ egyházatya): Responsiones ad Orthodoxos. Quíestio 107. 
153 A szövegben: „IX". 
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II, A b eff ic is 

seu fine. 

III. Ab effectu. 

IUI, 

V, Ab 

antiquitate. 

VI, A 

consuetudine 

prisca, 

Clemens 

Alexandrinus 

VII , Ab 

authoritate 

scriptur[a]e. 

Secundo Musica inquiunt sua concinnitate & concentus praestantia 
admonet homines opificis optimi maximi, & consensus etiam [447:] eius, 
qui tarn iuuat ac beat Ecclesiam, quam deceat & omet, ut uel hac una de 
causa maxime sit in Ecclesiam recipienda. 

Tertio. Quia musicorum instrumentorum suauitate & delectatione, 
alliciuntur homines ad conuentus sacros & simul illa detine(n)tur, qui 
alias in templa minime uenire(n)t, aut si maxime uenire(n)t, tame(n) 
minime diu manerent. 

Quarto, Quod musica excitate mentes, ad cultum & laudes Dei fiant 
alacriores. 

Quinto, Quod usus huius artis antiquus sit ac nobis ad nostram 
religione(m) perinde transferendus. Et hoc nomine Theodoritus'M 

Eccles. hist. lib. 4. cap. 29. Ephraim laudat, quod ad pietatem musicam 
transferendo, gratissimum auditoribus & optimum remedium attulerit. 

Sexto, Veteris Ecclesiae consuetudinem esse aiunt, ac citant 
Augustinum lib. I Retract. cap. II1 5 5 ubi sie inquit, Scripsi quomodo ä 
corporalibus & mutabilibus numeris & instrumentis perueniatur ad 
immutabile, ut sie inuisibilia Dei, per ea quae facta sunt uisibilia 
conspiciantur, Ita Clemens Alexandrinus156 lib. 2 Paedagogi, cap, 4 de 
Musicorum instrumentorum usu pie in templis multa scribit. Vnde colligi 
potest, priscis Christianis instrumentorum musicorum & organorum 
usum in templis fuisse. [448:] 

Septimo omnium maxime tuentur hanc sententiam quibusdam sacrae 
scripturae testimonijs, e ueteri Testamento allatis. Deus quippe 
praeeeperat Moysi, ut tubas argenteas faceret, quibus populus ad sacra 
peragenda conuocaretur. Num. 10. uer. 2. 

Ita Moyses postquam [έωανάκιου] cecinisset, Mari rubro traiecto, 
Maria prophetissa & mulieres aliae piae, tympanis & choris Deum 
laudauisse leguntur. Exod. 15, uer. 20. 

Sic quoq(ue) Nehem. 12, uer. 27. In dedicatione Muri Ierusalem 
Leuitae Cimbalis, psalmis, & cytharis lusisse dicuntur. 

154 THEODÓRÉTOSZ, Küroszi (393 k.-458/466, szír teológus): Ecclesiasticae históriáé 
libri 5, lib. 4, cap. 29. 

155 AUGUSTINUS, Aurelius: Retractationum libri duo, lib. 1, cap. 11: „Sex libros de 
musica scripsi, quorum ipse sextus maxime innotuit, quoniam res in eo cognitione digna 
uersatur, quomodo a corporalibus et spiritualibus sed mutabilibus numeris perueniatur ad 
inmutabiles numeros, qui iam in ipsa sunt inmutabili ueritate, et sic inuisibilia dei per ea quae 
facta sunt intellecta conspiciantur." 

I 5 6CLEMENS Alexandrinus, S. (140/150 k.-215 után, egyházatya): Paidagógosz (= 
Pxdagogus), lib. 2, cap. 4. 
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Sed mire Dauidi nituntur, qui gratiarum actiones, & laudes diuinas, 
Musicis instrumentis peragi docet. 

Ps. 33. uer. 2. Confitemini Domino in cithara, & in psalterio decem 
cordarum, psallite illi. 

Ps. 43. uer. 4. Introibo ad altare Dei, Confitebor tibi in cithara Deus, 
Deus meus. 

Ps. 57. uer. 9. Exurge psalterium & Cithara, exurge diluculo. 
Ps. 71. uer. 22, Confitebor tibi in organis Musicis pro ueritate tua 

Deus meus, psallam tibi in Cithara ο sancte Izrael. 
Ps. 81. uer. 3. Sumite psalmum, & date tympanum, psalterium 

iucundum cum cithara Domino. [449:] 
Psal. 108 uer. 3, Exurge psalterium & Cithara diluculo. 
ps. 149, u. 3 Laudate nomen Domini in choro tympano & psalterio. 
Ps. 150 uer. 3, 4, 5. Laudate eum in sono tubae, laudate eum in 

psalterio & Cithara, laudate eum in timpano, laudate eu(m) in chordis & 
Organo. Laudate eu(m) in Cymbalis bene sonantibus, laudate eum in 
Cymbalis iubilationis. Haec omnia ad suae sententiae co(n)firmationem 
adferunt ex ueteri testamento. 

Ex nouo quoq(ue) testamento probationes adferre nituntur, ac 
praecipue locum Apocal. 5 uer. 8. adducunt, Vbi 24 Seniores coram 
Agno corruentes Citharas & phialas aureas habere dicuntur, quibus 
Canticum nouum agno canunt. Ex quibus coliigunt debere uti etiam num vili, 
Christianis, Musicis organis in caetibus sacris. 

Et hactenus de tertio Membro huius sectionis. Sequitur Quartum. 

Conciliatio diuersarum Sententiarum. de Musicis organis in 
templis. 

Diuersaru(m) 

sententiarum 

conciliatio. 

Has diuersas sententias conciliare facile est, ita ut ad primam 
posterior referatur. 

Aiunt Musicam esse donum Dei, Hoc nemo nescit, sed si ideo sit in i, 
templis adhibenda, omnia quae scimus & habemus cum sint [450:] Dei 
dona, in templa Christianorum inuehenda erunt, ut pote omnes liberales 
artes iuris ciuilis prudentia, medicina, disciplina Militaris, Architectura, 
Agricultura, Et deniq(ue) Mercatura, qua(m) Christus eiecit Mat. 21 uer. 
12. Ista enim omnia dona sunt Dei. 

Eodem modo respondetur ad id, quod secundo loco dicunt n, 
Musicam nos admonere opificis Dei in templis, innumeras enim res es-
se qua; nos admoneant conditoris quis nesciat utpote Machinam caeli& 
terrae, eiusq(ue) aspectum imo ipsum hominem qui hac ratione [μικρφ 
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κοσμφ] ä plerisq(ue) appellatus est. Quam ob rem si nulla alia subsit 
causa, non magis musica instrumenta in templa recipi debent, quam alia, 
quibus uerbum diuinu(m) ceu pedagógus unicus antefertur. 

III, Tertio aiunt homines allici Musicis instrumentis ad conuentus 
sacros. Hoc etsi aliqua ex parte concedam, tarnen diuersum statuit 
Christus Matt. 5 uer: 6. Beati inquit qui esuriunt & siciunt iusticiam quia 
ipsi saturabuntur, Qui ergo fame & siti uerbi diuini in te(m)pla non 
adiguntur, Certissima causa est (quod si ad sonum organorum adigantur,) 
Eos non uerbum Dei sed delitias adeoq(ue) sca(n)dala quaerere. 

IUI, Quomodo aut concedi debet Musica exci-[451:]tatae mentes ad 
laudes Dei fieri alacriores, si rursus periculum fortasse erit nec sie in 
uarietatem sonorum & interualla distinctionesq(ue) uocum intenta 
infixaq(ue) mente simus. Id D. Augustinus lib. 9. Confess. fatetur, 
quodammodo sibi quoq(ue) accidisse, nempe ut magis in Musicos 
modos, quam psalmorum uerba, ac sententias, animo fuerit intento. 

v. Antiquum esse Musicorum instrumentoru(m) usum minime inficias 
imus. Sed rursus est co(n)fitendum, & extra templa fieri id utiliter & 
honeste posse, quemadmodum antiqui fecerunt. Extra templa enim si 
honeste musicis instrumentis (ut antiqui) utamur, hoc non improbarit 
quisquam, 

VI, Vetustissimam ueteris Ecclesiae consuetudinem esse uti Musicis 
instrumentis in Christianorum templis non negamus, sicut ex Augustino 
habemus sed cum illud tempus Augustini & reliquorum patrum uicinus 
fuerit ad tempóra legis, Non mirum si ipsis Musicorum, organorum 
concentus placeat. 

Interea tenendum est Augustinum hacrere multis locis in hac 
quaestione, ac fatetur separatum esse mutare sententiam, si ratio potior 
adferatur. [452:] 

VII, Ad omnia ueteris testamenti loca quibus nituntur, breuis est 
responsio Matthan Euangelistae, Lex & propheta: usq(ue) ad Iohanem, 
cap. 11, uer. 13. Cum itaq(ue) leges de Musicis instrumentis in ueteri 
populo fuerint ceremoniales fmem suum in Christo sortitae sunt. 

Quas ergo res externas & ceremoniales Ecclesia ueteris testamenti 
habuit, 

Eius exemplo populo Christiano noui testamenti, nunquam sunt 
obtrudendae. 

VIII, Aretas, Ad locum Apocalipseos respondet Aretas interpres. Quod inquit 
Citharas habent seniores coram agno concordiam significat, & 
consensum in agendis Deo gratijs, Vnde Iohannes no(n) uoluit stabilire 
Organorum & Cithararum externo sonitu in templis gratias debere Deo 
agere. Sed tantum ostendere, qualis deberet esse oratio, & gratiarum 
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Musica 

instrumenta 

inter res 

adiaphoras, I, 

hominum piorum, nempe concors & uno consensu ad Deum extensa, ut 
sólet esse harmónia in Musicis. Haec Aretas. 

Vides ex istis quomodo in utranq(uem) partém disputari in hac 
quaestione possit. 

Verum his in utranq(uem) partém dictis ac consideratis deinceps 
proponam, quid in tota controuersia tandem mea sententia statuendum sit 
ac uideatur. 

Sit ergo thesis nostra. 
[453:] Cum praeceptum in Noui testamenti libris nullum extet, quo 

Musicorum instrumentorum in templis uel mandetur, uel explodatur 
usus. Nec eas Ecclesias qua; nullám in suis templis musicam habent, ad 
recipiendum e[i]us usum cogendas, nec damnandas esse eas qua; in suis 
templis Organis musicis utuntur, Sed cuiq(ue) Ecclesise quod eius statui 
conuenit ac conducit, esse concedendum, perhibemus. 

Hanc mediam sententiam his rationibus obtineo. 
Prima. Quod nullo iure, ad id cogi quisqua(m) potest ad quod nullo 

uel Christi, uel Apostolorum praecepto obligatur. Sed ad instrumenta 
musica recipienda uel abijcienda in templis nullo Christi uel 
Apostolorum pra;cepto obiigamur. Ad hoc ergo nullo iure cogi quisquam 
potest. Rationem huius argumenti etiam patroni Musicorum 
instrumentorum concedunt. 

Antonius part. 3 titu: 13 cap. 4 sic ait. 
De Musicis organis non reperitur aliquod praeceptum nec de iure 

diuino nec de iure positiuo communi. 
Huc pertinet dictum Hieronymi dist. 25.' 7 Vna qua;q(ue) prouintia 

in suo sensu abundet. His accedit, Quod omnis antiquitatis mo-
[454:]numentis indicatur Musicam Ecclesiasticam, alibi in magno & 
uario, alibi in exiguo, & praeparco, alibi in nullo prorsus usu fuisse. 

In Orientalibus Ecclesijs sub ipsa statim rerum Christianarum initia, 
Musica Ecclesiastica fűit recepta, In Occidentalibus uero Ecclesijs 
admodum sero est recepta: Qua; uarietas & dissimilitudo satis clara 
libertatis uestigia habet. 
Hactenus de quarto membro, Sequitur ultimum. 

Qui Musicis instrumentis uti in te(m)plis uolunt, quas Cautiones 
obseruare debent? 

Si qui licité ac fructuose musicis instrumentis uti in templis uolunt Conditiones 

Sex has cautiones obseruare debent. musica 

Hieronimus, 

Musica quando 

recepta in 

Oriente, 

necessariae. 

'"GRATIANUS: Decretum, pars 1, distinctio 25. 
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I, Ne in Musicis instrumentis, pietatis & diuini cultus prora 
puppisq(ue) ponatur. In papatu enim fere ubiq(ue) putant in templis 
cultui Dei probe satis factum. Cum diu multumq(ue) organis lusum & 
cantatum fuerit. 

II, Videndum prasterea ne in Musicis meritum aut remissio peccatorum 
collocetur. Sicut Abbates cantibus Missarum, & organorum auditis, 
peccatorum indulgentias populo frequenter pronunciant. [455:] 

III, Tollendum quoq(ue) idest uitium nec sic indulgeatur Musicis 
instrumentis & cantibus in Ecclesia ut praedicationi uerbi Dei, ac 
doctrinae sacrae nullus propemodum relinquatur locus. Ita enim multi 
strepunt uocibus et fistulis, ut nulla pars temporis contioni reseruetur. 
Quo fit ut populus Musicis et harmonijs plenus, famelicus autem quo ad 
caelestem doctrinam e templo discedat. 

HU, Quarto, Ne tam lauta & munifica stipendia Musicis co(n)stituantur, 
ut ministris, in Dei uerbo laborantibus, aut parum aut fere nihil 
prospiciatur. 

V, Quinto, Curandu(m) est ne in templis quaeuis promiscuae canantur 
aut Musicis instrumentis modulentur, Sed illa tantummodo quae in diuinis 
literis continentur, aut quae cu(m) uerbo Dei ad amusim consentiunt. 

VI. Sexto, Illa confragosa clamosaq(ue) admodum Musica, omnino 
reijciatur, ä qua astantes uerba etiamsi uelint minimé exaudire queant Et 
hic est finis huius sectionis. Id enim id tempus est, quo qui patrem omni-
potentem uere uolunt adorare, id non ceremonijs aut ullo externo ex-
pediant modo, sed faciant in spiritu & ueritate. lohan. 4, uer. 23. [456:] 

Hactenus quaestiones iuxta primam distinctionem tertij membri 
positas exposuimus, Sequitur nunc alterius distinctionis quaestio. 

Cum palam diuinae irae signa, & ultionis flagella sentimus, utpote 
1 58 

pestem famem, bella, & similia, pietas Christiana permittitne uti 
Musicis instrumentis. 

THESIS. 
Musicis 

instrumentis uti 

non lire tempore 

af[f ] l ict ionum & 

irae Dei 

probatur. Temeritatis est Thrasonicae & impietatis nimie tempore ira diuina; pestis 
famis belloru(m) & captiuitatis musicis delitijs uti, etiam in politico 
conuentu. 

158 A s z ö v e g b e n : „ p e r m i t i t n e " . 
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Primum hoc ex eo patet quod si quis his delitijs eo tempore utatur, 1, Vsus 

timorem Dei abiecisse uidetur, Cur enim Musica instrumenta in rebus instrumentorum 

politicis sunt inuenta, nempe, ut delitias & laetam delectatione(m) musicorum 

moueant: Quid uero magis contrarium esse possit timori diuino quam 
dum punimur & affligimur interea Cyclopicos concentus & delitias 
sectamur. 

Praeterea finis quoq(ue) afflictionu(m) thesin ha(n)c confirmat. Quis n, 
iIle est finis? Explicat Paulus 1 Cor. 11, uer. 32. Du(m) iudicamur a 
domino corripimur ne cum hoc mundo damnemur. [...] ergo ut 
resipiscamus & emenda-[457:]tioneml5'> uitae ac humilitatem coram Deo 
ostendamus. Quomodo autem in afflictionibus humilitatem & uitae 
emendationem oste(n)demus, si musicis instrumentis & delitijs lasciuis 
perpetuo luxuriamus? 

Huc accedit quod uerae poenitentiae signa in afflictionibus Deus ä πι. 
nobis requirit. 

Atqui Musicis instrumentis & Citharis co(n)tritio & paenitentia 
nunquam declaratur. Quare insignis irae Dei Musica tacere debet. 

Ab exemplo Patrum res plana est. Cum enim aliqua(n)do accidit ut im, 
Deus insueto more eos afflixerit no(n) Musicis delitijs sed sacco & 
Ieiuniis, Cinere & scisis uestibus pcenitentia(m) declararunt.160 Rex 
Niniue audita concione(m) lonae de internecione Vrbis, publico praecone 
ieiunia indici iussit, cineribus& sacco populum indui mandauit, lona; 3 
uer. 8. 

Quin & ipse rex abiectis uestibus, sacco indutus in cinere sedijt. uer 6. 
A uiris urbis Hai percussis Izraelitis Iosue scindens uestimenta sua 

pronus cadit in terram cum senibus Izrael, & puluere caput inuoluit 
Iosue, 7 uer. 6. 

Dauid audita nece filiorum in bello, scindit uestimenta cum omnibus 
proceribus suis 2 Reg. 1216' uer. 31. 

Quomodo ergo horum exempla pia imita-[458:]bimur si in 
afflictionibus nostris Musicis instrumentis delitias sectabimur quomodo 
pcenitentiam ostendemus. Nimirum, Curios simulabimus, & bachanalia 
uiuemus. 

159 A szövegben: „emendadationem". 
160 A szövegben: „declararumt". 
161 Helyesen: „13". 
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ν. Locus Sed ut nullum extet testimonium & exemplum in sacris literis ad 
Dauidis de confirmandam hanc thesin: tamen satis facit conftrmationi uel illud unicum 
musicis psalmorum caput 136,162 quo ipso Dauid captiuitatem Babylonicam deflet. 
instrumentis, 1 Super flumina Babylonis illic sedimus, & fleuimus dum 

recordaremur Sion, 2 In salicibus in medio eius suspendimus Organa 
nostra. 3 Quia illic interrogauerunt nos, qui captiuos duxerunt nos, uerba 
cantionum, & qui abduxerunt nos, Hymnum cantate nobis, de canticis 
Sion. 4 Quomodo cantabimus canticum domini, in terra aliena? 5 Si 
oblitus fuero tui lerusalem obliuioni detur dextera mea. 6 Adhaereat lingua 
mea faucibus meis si no(n) meminero tui si non proposuero lerusalem in 
principio laetitiae meae, &c. 

Ex his omnibus apparet suspendenda esse Organa, & Musica 
instrumenta, cum fletu tempore afflictionum, belli, captiuitatis, pestis, & 
famis. 

Et hactenus de sectione sexta sequitur septima. 
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5. BORNEMISZA Péter163 előszava, 1582. (RMNy 513)164 

([ ]2r0 ISTEN SZERETŐ NAGYSAGOS CZORON ANNA ASZONNAC: ä 
Nagysagos Gyarmati Balasa Istuan Vram kedues hazas tarsanac,165 Minden Isten 
szerető hiueckel egyetembe: Az Atya Istentül, kegyelmet es bekeseget, az Iesus 
Christusnac altala k^rec. 

AZ egesz szent Irasbol valamit Kereztyen embernec tanulni kellene, Ez kitsiny 
kőnyűbe mind b? foglaltattac, m$g penig kúlómb külómb gyónyőrüseges Isteni 
diczereteckel. melly kónyuetskenec kiualt keppen HÁROM r?sze vagyon. ELSó r^sz 
olly enekeket tart, kickel ä kereztyeni Gyűlekózetbe Predikatio hallashoz keszűlűnc. 
Ezekis kedig imilly szép móddal rendeltettec: Hogy az VR Christus születeseról. Az 
ό kiny szenuedeseról: Az fel tamadasarol: Es menybe meneseról: Es az szent Leiekről: 
Az az: Karaczonra, Husuetra, Pünkösdre valoc, mindenic külön egy egy rendb? 
helyheztettec. Annac vtanna wyiab renddel külön: az Tiz parantsolatrol, es Gyonasrol: 
Külön az Hitnec agazatiról: Külön ä mi Atyánkról: Es külön az VR Vaczoraiarol valo 
diczeretec rendeltettec. Ezec vtan nagy bówseguel külómb külómb nemes tanyito es 
vigaztalo eneklesec vadnac. Mind ezec az Elsó részben foglaltattac. ([ ]2v0 

MASODIC R^szeben kedig egynihany valogatott hoszu enekec vadnac, az szent 
irasbol szép tanusagokra rendeltettec: Kickel házunknál, es hazunc kiuűl, menyegzőbe, 
es m^rtekletes ne(m) zabalo lakodalomba, es minden helyeken ha §lünc, szabadon 
predikatio gyarant lehetnec. Kiknec tanyitasirol en most elegedendó keppen nem 
szolhatoc. Hanem ä kic aitatos leleckel gyakorlani fogiac azoknakis eneklesit, meg 
esmeric, hogy az Istennec szent Lelke az elöttünc valo Tanyitoknac es lelki 
paztoroknac elmeieket sziueket nagy buzgosagoson indította ez enekeknekis 
szerzesere. AZOKIS kedig szép renddel vadnac it be helyheztetue: Elöszer Világ 
Teremteseröl: El sillyedeseről: Ez vilagnac el mult es ióuendó dolgairol: Az 
Christusrol tőtt igeretekröl, Es el ióueseröl k?t hoszszu Historiac vadnac. Az vtan az 
Istennec bün ellen valo kemeny haragiarol: az Moyses altal ki adatot Átkarol: Es az mi 
időnkben wralkodo bűnókról: nagy iszonyú Baluanyozasokrol: Es röttenetes 

163 BORNEMISZA Péter (1535-1584) evangélikus lelkész, író és költő. 
i m A szövegkiadás alapja: Bornemisza Péter 1582-es énekeskönyvének az MTAKK-ban 

található példánya. Betűhű, jegyzetelt változatát 1. H. HUBERT Gabriella, 2001, 187-191. 
165 A dunántúli nemes, Czoron János leánya, aki először Balassi István, majd annak halála 

után Liszti István felesége volt. Bornemisza Balassi István (Balassi Bálint unokatestvére) 
detrekői várában (Pozsony vm.) talált menedéket, miután az egyházi bíróság elítélte, és Semptét 
(Nyitra vm.) el kellett hagynia. 

166 Hiányzik az elválasztójel: „mod dal". 
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Fósuensegekról: A Feiedelemsegnec167 tiztiról. Viszont az Istennec emberekhez 
való168 nagy szerelmeról es kegyelmesseg[e]ról. Az Halairól: Es az ióuendő Iteletrol, 
es azban való Isteni dolgokrol.169 Az pokolnae róttenetessegeról: Es az Isten 
Varosanac ä mennyorszagnae dragalatos bodogsagarol, ezuda ieles szép enekec 
vadnac be foglaltatuan. Ezec vtan mégis egy nihany Isteni diczereteket szoritottunc, Es 
azoc kőzze az Spira Ferentz-([ ]3r:)nec ketsegben eseseról valo eneketis. Es az Christus 
mellet valo szenuedesbe(n) biztató eneketis rendeltűnc. Mind ezeket az Masodic Resze 
tartya ez kőnywnec. 

HARMADIC Reszeben tsac Historiac vadnac,170 az Bibliából az Istennec soc 
külómb kűlómb draga czelekedetiról ki szedettec. Mint: Az Sido es hasonlo keppen az 
Magyar nemzettel, melly ezuda keppen czelekedet Isten. j?igiptomban mint vitte az 
Israelt Ioseph altai: Es mint hozta ki Moyses altal: Moses171 es Iosue hadarol: 
Samsonroi: Dauidrol es Góliátról: Achab Királyról: Machabeusrol: Az Leuita 
felesegeról172: Iudithrol: Hesterről: Rebeccaroi: Susan(n)arol: Tobiasroi: Iobrol: es 
Ionas Prophetarol. Ezec altal az minemű kűlómb kűlómb nagy felseges dolgokat 
czelekedet az VR Isten az mi soc f?le vigaztalasinkra es batoritasinkra, igen szép ver-
sekben soc iamboroc az mint meg irtac itt nyomtatua boczatom ki. Kiket nem kitsiny 
nehesseggel kellet ószue szedegetnem hol mi tudatlanoknac irasibol, ki miatt soc he-
lyen nemelly verseket en magamnac kellet meg valtosztatnom. Iollehet egyeb mas 
szorgos dolgaim miat mas fele kónyueknec irasi es nyomtatosi miatt szinten 
elegedendo keppen nem mindenűt erkeztem azoknac meg iobitasira. Mind az altal czac 
igyis egy előbe17, azoknac nagy kőnyebsegekre lehet ez, kic ez fele eneklesekben 
gyónyórkednec. Kiket az VR Isten az Bibliabanis ez fele eneklesekbennis az mi 
tanusa-([ ]3v:)ginkra es vigasztalasinkra irattot meg, Hogy azokbol fel indulnanc Isteni 
f^lelemreis, kónyórgesreis, benne valo bizodalomrais, δ hozza valo szeretetreis, benne 
valo őrómókre, es lelki értelmes gyönyörűségekre es edessegekre. 

Világ kezdetitűi fogua kedig minden szent Attyac, Prophetac, Apostoloc, firfiac, 
es aszonyoc kózt, volt ez: Hogy magokatis epitenec es az Vr Istentis diczernec'7"1 

zengedező eneckelis. Sőt az Angyalokrolis soc helye(n) oluassuc, hogy az Isten(n)ec 
szép diczereteket enekelnec, Esa: 6.175 Apoc: 14. 15.176 Mikor Pharahotis el nyelne az 

167 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „Fe iede lem segnec". 
168 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „ v a lo " . 
169 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „ d o l gokro l " ' . 
170 H i á n y z i k az e lvá lasz tó je l : „ v a d nac" . 
171 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „ M o ses". 
172 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „ fe le segerő l " . 
173 Egyelőre. 
174 H iányz i k az e lvá lasz tó je l : „ d i czernec" . 
175 Ézsaiás próféta könyve 6, 3. 
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veres Tenger mind nepestül, Moyses enekeluen diczere az Istent, es Maria aszonyis 
Moyses huga, nagy soc aszonyockal leanzokal tantzba kerekeduen177 diczeretet 
mondanac, Exod: 15.178 Delbora aszonyis es Barach enekeluen halat adanac az 
gyózedelem^rt, Iudic: 5.179 Dauid hogy az Goliathot meg öle, es meg veretec180 

nepestül, Síppal, Dobbal, eneklenec az leanzoc es aszonyoc, 1 Re: 18.181 Dauid 
Psalmusi kedig rakuac nem czac az δ maga diczeretiuel, hanem öszue elegyettec egy 
nihany Istenfélő embereknec enekiuel, kikben mind el mult, mind ióuendó dolgokat 
nagy nemes ^rtelmeckel rekeztettec, szép hala adasockal egyetembe,182 Istennec min-
den f?le ioteteról, de leg kiualtkeppen az Christus altal valo meg valtsagokrol. Kiből 
m?g Christus VVrunkis soc helyen tamaztya dolgait. Matth: 22.183 Iudith enekeluen 
diczere Istent, hogy feiet ([ ]4r:) vehette Holophernesnec, Iudith: 16.184 Szűz Maria az 
mi wrunc Iesus Christus Anya, Ersebeth aszony előtt nagy örömmel enekle az VR 
Christus fogantatasa^rt az ó m^hebe, Luc: l . '8 5 Christus wrunc az v$g Vaczoran 
diczeretet monda minden tanyituaniual, Es vgy keszüle halaira, Matth: 26.186 Mijs 
mindnyaian igy intetűnc az szent Paltul, Colossens: 3.187 Az Istennec beszede (vgy 
mond) lakiec ti bennetec nagy bówseggel, Tanyitsatoc es intsetec egy mast, 
Psalmusockal, diczereteckel, es lelki enekleseckel, io keduel enekeluen az ti 
sziuetekben az wrnac. Es valamit czelekettec, mind beszedetekben, es minden 
tetementekben, mindeneket az Iesus neueben czelekedgyetec, halakat aduan'88 az Atya 
Istennec δ altala. 

EZEKBOEL Nagysagos aszonyom, meg értheti kegyelmed, azonkeppen egyeb 
Isten szerető hiuekis meg esmerhetic, Ez kónyúben valo faradsagunkis melly igen 
szűkseges volt nekűnkis, es velűnc egyetembe mind azoknac, kic keuannac minden 
keppen epűlni es óruendezni az wr Istenbe. Kinec rendelesere es ki nyomtatasara 
kiualtkeppen imez k$t dolog ada okot ennekem. Előszer, Mert az melly wy Postillat189 

176 A jelenések könyve 14, 3; 15, 3^1. 
177 Hiányzik az elválasztójel: „kereked uen". 
78 Mózes második könyve 15, 1-18, 20-21. 

179 A bírák könyve 5. 
IS0 Hiányzik az elválasztójel: „ve retec". 
181 Sámuel első könyve 18, 6-7. 
182 Hiányzik az elválasztójel: „egyetem be". 
183 Máté evangéliuma 22, 41-46. 
184 A szövegben: „6". Judit könyve 16, 1-21. 
185 Lukács evangéliuma 1, 46-55. 
186 Máté evangéliuma 26, 30. 
187 Pál levele a kolosséiakho: 3, 16-17. 
188 Hiányzik az elválasztójel: „ad uan". 
189 L. RMNy 541 -et. 
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egez leuelen kezdettem, ä Nagysagod190 szerelmes wra es hazas tarsa, BALASSA 
ISTVÁN wram intéséből, es bówseges segitsegeből, Azban mindenic Euangeliom előtt 
iedzettem hozzaioc illendő enekeket, es Egyházi diczereteket,191 Sőt elein ä 
szandekban(n)is voltam, hogy azon kónyw l92([ ]4V:)be lennenec az meg iedzet 
enekekis. De az kónywnec temerdegsege miatt latuan nem illendónec, külön19' akaram 
äff^le enekeketis ezben é kőnywben szorítani, Ennec azért Első resze mind afféle 
enekeket tart. Ez egyic oka honnét indultam ez kónyuet ki nyomtatnom, Hogy az meg 
iedzet enekeket ezben meg talalnac. Masic oka Nagysagod lón, Mert midőn tűlem egy 
ollykor194 Énekes kónywet kéretne, Es az előtt valoc el szúkűltec volna, ketten 
Nagysagtoc wrammal egyetembe, aianlatóc magatokat ezben való segitsegreis, Kit en 
törtinetnec195 nem véltem. Hanem mint hogy az Postillara m?g Sempten laktomban ő 
maga indita fel wram, Es soc keppen meg tapaztaltam hogy ez ezkóz altal az Vr Isten 
nodituan196 noditot aznac munkaiarais: így ezben valo intesitis'97 es magoc aianlasit 
Nagysagtoknac Isteni inditasnac alitam,198 es vgyan mégis tapaztalam. Azért elószer ó 
felsegenec, az vtan Nagysagtoknac, Es egy?b Isten szerető hiueknekis kedueskeduen, 
örömest es io keduel munkalottam ezben(n)is. Hiszem hogy veletec egyetembe nagy 
soc aitatos kereztyenec, az többi közt eztis io neuen veszic, Es k^rem az VR Istent, 
hogy ezbolis vehessenec sokan soc lelki epületet. Es ezbólis diczertessec az ó szent 
Neue. Vgy legyen. 

KöLT DETREKőW VARABOL, Nagysagtoc hazabol: soc ßantalan io tetelec 
közt. XXIIII Iunij. Μ D LXXXII. 

BORNEMISZA PETER. 

* * * 

190 Hiányzik az elválasztójel: „Nagy sagod". 
191 A szövegben: ..diezereteket". 
192 Nincs elválasztójel. 
193 Hiányzik az elválasztójel: „kü lón". 
194 Egyszer. 
195 Véletlennek. 
196 Hiányzik az elválasztójel: „no dituan". 
197 Hiányzik az elválasztójel: „in tesitis". 
198 Véltem, gondoltam. 
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6. BORNEMISZA Péter: Részlet a prédikációkból {RMNy 541)1" 

BORNEMISZA Péter: Predicatioc, EGESZ ESZTENDŐALTAL MINDEN 
VAsarnapra rendeltetet Euangeliombol... Nyomtattatot Detrekoebe M. D. LXXXIIII. 

[CIIr:| Az Christus200 haioczkaia hankodasarol. 
NEGYED VVRNAPI EVANGELIOM AZ KI IELENES VTAN. 

NEGYED 

WRNAPIARA AZ 

KI IELENES201 

vtan. Alias, 

NEGYED 

Vasamapra 

VIZ KEREZT 

vta(n). 

SVMMACZKA. 
AZ Vr Christus haioczkaianac hankodasarol az tengeri veszec miat. 
Kiből el rettenuen az ó Tanituani, Sikoltuan serkengetic, hogy el 

I e I ~>0~> vesznenec, ha meg nem segítene okét." " 

ENEKLESRÓL. 
Diczeriúc az VVR Istent Enek szoualis: Es mondgyunc olly 

diczeretet, Kibe hiyuc segitsegól ófólseget az mi haboruinkbannis. 
De nincz Szama sem bizonyos napia, oraia, az mi szantalan sok fi?le Negy 

nyauolyainknae. Mind az által, imez Negy rendben tarcz őket mindenkor ellensegűnc. 

eszedben: Hogy auagy órdőg: auagy az bún: auagy ez világ: auagy az 
halai miat bantatol. 

Ezee miat, leg inkab az hiueknee, nincz czac egy szem pillantasni 
nyugodalmokis: Azért mindenic ellen soc szép enekló imatkozasokotis 
szerzettek. Kinec nagyob resze Dauid Király dicziretiből vadnac. Kic 
kőzűl sokat ezen kónybenis meg talalsz. Azoc minemőc legyenec im 
soc felet meg ieczek benne. Hogy valamikor valamellic miat lenne 

199 A szövegkiadás alapja: Bornemisza Péter Foliopostillá]knak az EOK-ban található pél-
dánya. 

200 A szövegben: „Chuistus". 
201 Hiányzik az elválasztójel: „IE LENES". 
202 Máté evangéliuma 8, 23-27. 
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háborúd, ackor azokot mondogaluan vigaztaldis magadot," Es az Vr 
Istenhezis kialcz, nagy Toroc szoual, mint az Apostolokis az Tengeri 
haboru kózt. 

Mikor kózónseges haborusaginc vadnac. 
Halgasd meg mostan fólseges, &c. [RPHA204 497] 
Buzgoßiub ól te fiaid kegyes. &c. [RPHA 219] 
Halgasd meg Attya Isten. &c. [RPHA 492] 
Legy Irgalmas vr Isten mi. &c. [RPHA 834] 
Mikor az Sido Nemzet tartatnec. &c. [RPHA 926] 
Soc io Tetemenyen nagyon czo. &c. [RPHA 1259] 
Az vr Istent Magaztalom. &c, [RPHA 154] 
Nagy hala adassal. &c, [RPHA 1031] 
Benned bíztam vram Isten. &c. [RPHA 171] 
Az ki veti Segedelmet. &c. [RPHA 74] 
Kegyelmez meg nekúnc. &c. [RPHA 720] 
VVR Isten kerúnc az teßent. &c. [RPHA 1437] 
Kereztyeneknec Istene &c. [RPHA 732] 
Minden allat diczer, &c. [RPHA 952] 
Ier Emlekezzúnc. &c. [RPHA 645] 
VVR Isten legy most mi velúnc. &c. [RPHA 1439] 

1. Mikor órdóg haborgat. 
Tudni atta Nyiluanßent Pal. &c. [RPHA 1390]205 

2. Mikor az bűn haborgat. 
Szent Dauid király bűnei ellen igy. &c. [RPHA 1306] 
Nagy banatban Dauid mikoron. &c. [RPHA 1024] 
Felsege[s]206 Isten hozzad. &c. [RPHA 409] 
Haborusaga Dauid kiralynac. &c. [RPHA 470] 
Búnósók hozzad101 kialtunc. &c. [RPHA 214] 

203 Vö. LUTHER, Martin, 1957, 89: „minden képzeletet meghaladó erővel segít minket ör-
dög, világ, test és minden gonosz kívánság ellen az, ha Isten igéjével foglalkozunk, róla beszé-
lünk és elmélkedünk. Ezért mondja boldognak az első zsoltár is azokat, akik 'éjjel-nappal Isten 
törvényével foglalkoznak.' (Zsolt 1,2) Kétségtelen, hogy nem gyújthatsz hatásosabb tömjént 
vagy más füstölőszert az ördög ellen, mintha Isten parancsolataival és igéjével foglalkozol, arról 
beszélsz, énekelsz vagy elmélkedel." 

204 A versek azonosításához szögletes zárójelben szerepelnek a 16. századi versek repertó-
riumában található azonosító számok: RPHA. 

205 Az incipit helyesen: Tudni hagyta nyilván írásában szent Pál. 
206 A szövegben: „Felseget". 
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Boldog az illyen ember ez világon. &c. [RPHA 199] 
VVR Isten Irgalmaz. &c. [RPHA 1436] 
Mindenható vr Istenßiuunk retteg, &c. [RPHA 979] 
Mindenható vr Isten mi bűnös. &c. [RPHA 977] 
Magaztallac en Istenem. &c. [RPHA 850] 

3. Mikor ez világ haborgat auagy szorgalmatossagaual, 
auagy kep mutatosagaual, auagy kegyetlenyiuel, etc. 

Segetsegól hiyuc az Menbeli Istent. &c.208 [RPHA 1215] 
Ο melly igen róuid volt lam ez világ. &c. [RPHA 1121] 

Zugodic did ful Magaban ez világ. &c. [RPHA 1496] 
Oh vr Isten tekencz. &c. [RPHA 1139] 
Emlekezzel meg vr Isten az mi. &c. [RPHA 365] 
Szabadicz meg es Tarcz meg. &c. [RPHA 1295] 
Hogy Panaßolkodic. &c. [RPHA 550] 
Soc Nyiluan valo bizonsagockal. &c. [RPHA 1263] 
Felseges Isten neked. &c. [RPHA 415] 
Meg halgassad az en Imadsagomot. &c. [RPHA 863] 
Szam ki vetesre Dauid megyen vala. &c. [RPHA 1298] 

VR lesus Christus ne hady el veßnunc. &c. [RPHA 1418] 
Hallottuc vr Isten. &c. [RPHA 516] 
Fenyesseges Tengernec czillaga. &c. [RPHA 417] 
Az Izraelnec nepe. &c. [RPHA 142] 
Kegyelmes vr Isten te hozzad kialtunc. &c. [RPHA 719] 
Mennec es földnec kegyes. &c. [RPHA 900] 
Oeröc Isten figyelmezzel. &c. [RPHA 1150] 
Irgalmaz vr Isten immaran. &c. [RPHA 590] 

4. Mikor az halai haborgat. 
Sieß nagy vr Isten en segetsegemre. &c. [RPHA 1231] 
Keseruesßiuel Magyar orßagban. &c. [RPHA 739] 
Emlekezzel mi törtenek vram. &c. [RPHA 366] 
Megßabadultam mar en. &c. [RPHA 870] 
Tekencz reanc immár. &c. [RPHA 1368] 
Ihon vagyoc edes vram. &c. [RPHA 580]" 
A[z]~10 mi eletúnknec közepette. &c. 
Emlekezzúnc mi kereztyen nepec. &c. [RPHA 374] 

-.209 

Világi 
ßorgalmatossag 
ellen. 

Világi kep 
mutatoc ellen. 

Világi 
kegetlenec 
ellen. 

207A szövegben: „hzzzd". 
"°8 A c betű hibásan, fordítva van nyomtatva. 
209 Az incipit helyesen: Ímhol vagyok, édes Uram. Istenem. 
210 A szövegben: „An". 
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Ezec felet minden fijle szűksegedról soc tób nemes imatkozo diczireteket 
talasz Czac ezen kónywbennis. Azokotis lassad. Most az Euangeliomrol 
szollyunc. 

* 

BORNEMISZA Péter éneklésről írott prédikáció-részlete előszóként 
az 1593-as Bártfai énekeskönyv ben ( R M N y 713)211 

[Air. ] PSALMO 80. 95.2 1 2 

Dicziriúk az Wr Istent Enek-szóual és mondgyunk olly diczéretet, kibe hiúk 
segétsegól ó-fels^gét az mij haboruságinkban, &c. 

De nincz száma, sem bizonios oráia, az mij szantalan sok nyaualiáinknak, Mind az 
által imez négy rendben tarcz óket mindenkor eszedben, hogy auag őrdóg, auagy az 
bún, auagy ez Világ, auagy az halál miat bántatol. 

Ezek miat lég inkab213 a z hűueknek, Nincz czak eg s[z]em2" pillontásni 
nyugodalmok is: Azért mindenik ellen sok szép Éneklő imatkosásokat, szerzettek, ki-
nek nagyob része Dauid Király dicziretiből vadnák, kik kószűl sokakat meg találz ez 
Énekes kényben, Azok minemók és mely hasznossok2'5 legyenek, Hogy vala-mikor 
vala-mellyik miat lenne háborúd, ackor ezeket mondogaluán vigaztald magadat, Es az 
Wr Istenhez kiálcz, nagy torok szóual, mint az Apastalok az Tengeri haboru miat, 
Actor: 27.216 

[Ajv:] 1. Mikor közönséges haborusagink217 vadnak. 
Halgas meg mostan felséges, 
Buszgosziból te fiaid,' 
Halgasd meg attia Isten, 

211 A szövegkiadás alapja: az 1593-as Bártfai énekeskönyvnek az OSZK-ban található pél-
dánya. 

212 A Vulgata számozása szerint. A zsoltárok könyve 81, 1-2; 96, 1-2. 
213 Az MTAKK-ban lévő RMNy 713-példány (RM I. 4° 294) szedésvariánsot tartalmaz, s 

abban a szó hibásan szerepel: „inkák". 
214 A szövegben: „sem". 
215 MTAKK-ban lévő példányban: „hasznossak". 
216 Az apostolok cselekedetei 27, 14-26; vö.: Máté evangéliuma 8, 23-27. 
217 A szövegben: „haborusaging". 
218 A Bártfai énekeskönyv nem közölte ezt a verset! 
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Légy irgalmas wr Isten, 
Mikor az Sido nemzetsqg, 
Az wr Istent magaztalom, 
Nagy hala adassa! 
Benned bíztam wram Isten, 
Az ki veti szegedelmet az, 
Kegyelmez meg nekünk nagy wr, 
Kereztiéneknek Istene te vagy, 
Minden állat diczier wr Isten, 
ler emlekezónk Kereztién, 
wr Isten legy most mij velünk, 

2. Mikor órdóg haborgat, és Mikor az bűn haborgat. 

Szent Dauid Király bűnei ellen, 
Nagy banatban Dauid mikor, 
Felséges Isten hozzad kiáltunk, 
Haborusága Dauid Királynak, 
Bünóssók hozzad kiáltunk, 
Bodog az ollyan ember az Istenben, 
wr Isten irgalmaz nqkem, 
Mindenható wr Isten sziuúnk ret: 
Mindenható wr Isten mij bünós, 
Magaztallak qn Istenem, 

3. Mikor ez világ haborgat, auag szorgalmatosságual, auagy kép mutatoságáual, 
auag kégyetlenségel, világ szorgalmatosság ellen. 

Segétsegül hiúk az menybeli, 
Ο mely igen róuid volt lam ez, 
Oh wr Isten tekéncz reánk, 

Világi kép mutatok ellen, 
Emlekeszel meg wr Isten az, 
Hogy panaszolkodék az hatalmas, 
Sok nijluan valo bizonságok, 
Felséges Isten neked ielent, 
Meg halgassád az qn imatságomat, 
Szam ki vetésre Dauid meg, 
Az Izrael népe, 
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Világ kégietlene ellen, 
Kegyelmes wr Isten te hozzad ~ 
Menynek és földnek kegies," 
Eorek Isten figielmeszel az, 
Irgalmas wr Isten immaran, 

4. Mikor az halál haborgat vigaztalas. 
Keszerues szi[vi\el" Magyar ország, 
Emlekeszel mi tórtinek wram, 
Meg szabadultam mar qn az, 
Tekéncz reánk immár nagy wr, 
Az my életünknek közepette hall: 
Emiekeszónk mi Kereztien népek, 

Ezek felett minden fele szükségedről, sok tob némés Imatkozo diczéreteket talalz, 
czak ezen kőnnybennes, hogy ha akarod venni, &c. 

* * * 

2,9 A Bártfai énekeskönyv nem közölte ezt a verset! 
220 A Bártfai énekeskönyv nem közölte ezt a verset! 
221 A szövegben: „szinel". 
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7. SZEGEDI KIS István az éneklésről 

SZEGEDI KIS István:"' Theolo gice sincerce loci communes de Deo et homine... 
Basileae Μ D XXCV. (RMK III. 740)2"3 

[325:] De Cantu Ecclesiastico. 

Vnde ortum habuerit cantus Ecclesiasticus. Ab Hebraeis videlicet: in L 0 C I 

Tabernaculo enim & templo Solomonis Leuitae224 statutis horis aderant, quatuor 
qui coram Domino, audiente populo, sacros hymnos canebant, & Deo 
gratias agendo"' insignia Dei beneficia suae genti collata dulcißime 
celebrabant, preces interponebant, & sententias intermiscebant, ad mores 
vitamq(ue) hominum informandam. Patres item familiäs cum domi 
accumberent, vel ä conuiuio surgerent, quosdam hymnos canebant, dum 
solennes dies, iuxta Legis mandatum, inter suos agitarent, atq(ue) ita 
gratias Deo agentes illius egregia opera per manus quodam modo suis 
posteris tradebant. A quo laudabili more Dominus noster IESVS Christus 
discedere noluit, quando post226 Ccenam Paschalem nocte, qua 
tradebatur, vnä cum Apostolis, in montem Olyuarum, hymno dicto, 

··,. 227 exijt. 

In quem finem sit institutus Animi affectus componat. 
cantus Eccl. vt Sonorum iucunditate sensus moueat. 

Erudiat. 
Deum per illum praedicemus. 

Paulus 1. Cor. 14. c.228 26. Eph. 5. c. 
19. Coloss. 3. c. 16. cantica spiritualia: id 
est, é Spiritu profecta, non reiicit, etiamsi 
nullum ea de re in nouo Testamento 
praeceptum extet. 

222 SZEGEDI KIS István (1505-1572) református lelkész, tudós. 
223 A szövegkiadás alapja: Szegedi Kis István dogmatikájának az MTAKK-ban található 

példánya. A szöveg fő forrása: Petrus Martyr VERMILIUS, Loci communes... címen kiadott 
művének éneklésről szóló fejezete (classis 3, cap. 13), rövidített formában. L. fentebb a Laskai 
Csókás Péter-szöveg (RMNy 483) hasonló helyeit és jegyzeteit. 

224 Hiányzik az elválasztójel: „Le uitae". 
225 Hiányzik az elválasztójel: „agen do". 
226 A szövegben: „quando Ccenam Paschalem". 
227 Matth. 26, 30. 
228 A szövegben: „d". 

An ca(n)tus in Eccl(esia) 
retineri poßit. Retineri posse 
has rationes proba(n)t: q(ui)a 
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In Oriente sacri caetus inde ab initio 
cantum receperunt, quod ex Plinij 
testimonio in Epistola quadam ad 
Traianum Imperatorem facilé cognosci 
potest, vbi scribit Christianos 
consueuisse hymnos antelucanos Christo 
suo canere. Fuit autem Ioan(nes) 
Euangelista vsq(ue) ad Traiani tempóra 
superstes. Quare si quis dixerit vel 
Apostolorum tempore cantum fuisse in 
sacris caetibus ä vero no(n) errabit. 

Et Occidentales Ecclesiae canendi 
morem, licet seriüs, receperunt. Id enim 
tempore Ambrosij contigisse Augustinus 
lib. 9. Confeßionum, testatur. 

Quis mod(us) in Musica Ne in Musica pietatis & cultus diuini 
Ecclesiastica retineri debeat. vis ponatur. 

Ne meritum ac remißio peccatorum 
ibi collocetur. Nam Presbyteros ac 
Monachos permultos videas, qui Deum 
se inde arbitrantur pulcré promeruisse, 
quöd Psalmos quam plurimos cecinerint. 

Ne sie indulgeatur cantibus in 
Ecclesia, vt pra;dicationi verbi Dei nullus 
propemodu(m) relinquatur locus. Vide 
dist. 92. ca. Cantantes. 

Ne in templis quaeuis promiscué 
canantur, sed illa tantüm, quae diuinis 
literis contine(n)tur, aut quae inde iustis 
conclusionibus eliciuntur, & cum verbo 
Dei consentiunt. 

Si in canendo vox parum flectatur, 
ita vt potius ad modum recitantis, quam 
canentis accedat. Is erat mos etiam 
Ecclesiae Alexandrinae sub Athanasio, 
quem morem Augustinus vehementer 

->->9 

probauit ," licet Musicam etiam 
Ambrosianam non improbet. 

229 Hiányzik az elválasztójel: „pro bauit". 
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8. GÖNCI György230 előszava, 1590. (RMNy 1 107)23' 

[V] Psal: 147. & 149m 

Dicsirjetek az Urat, mert jo dicsiretet mondani az mi Istenünknek: mert 
győnyőrúseges es illendő dolog az dicsiret. 

Enekellyetek az Urnák uy erteket: az ú dicsireti zengjen az ú ßentinek 
gyülekezetiben. 

Örvendezzen az Izrael az ú teremtójeben: az Sionnak fiai örvendezzenek az ú 
Kiralyoknak. 

[*3r:] PR^EFATIO.233 

Melyben megh ielentetik az ISTENI DICSIRETEKNEK ES Enekleseknek az 
Anyaßent-egyhazban haßnos es ßükseges volta. 

AZ Szent Pal, 1. Cor: 14.234 azt parancsollya, hogy az Anyaßent-egyhazban, min-
denek ekesen es jo móddal, rend ßerint legyenek: Mely mondasavai az Apostol jelenti 
azt, hogy az Isten hazaban minden ßükseges cselekedetek, ugy-mint: Tanitas, 
Prasdikallas, Catechizalas, Enekles, dicsiretnek mondasi, es az Sacramentomoknak ki 
ßolgaltatasi, ertelemmel, ßep rendel, jo móddal es ekessen legyenek; hogy mindenek-
nek altala az Isten tißteltessek es dicsőíttessek, es az Istennek Anyaszent-egyhaza 
haßnossan eppitessek. Mely dicsiretes modot ez mi Orßagunkbeli Ecclesiank-is, eleitűi 
fogva ez oraiglan meg tartottanak: az többi kózőtt peniglen ugyan azon dicsiretekkel es 
eneklesekkel eltenek mind kózőnseges helyen az Ecclesiakban,235 Praedikatioknak 
előtte es utanna, s-mind magoknak hazoknal leven, Mellyekkel eleitűi fogva, az ßent 
Patriarchak, Prophetak, David, az Angyalok, Christus es az Apostolok eltenek. Mely 
Isteni dicsireteknek formáját es modgat ez Könyv-[*3v:]ben be foglaltuk, es egynehány 
uy dicsiretekkel ez könyvet meg öregbítettük, az elebbieket peniglen az menyire 
lehetet meg corrigaltuk es emendaltuk. Ez-fele hasznos es ßep dicsiretek az Anyaßent-
egyhazban igen ßüksegessek. 

Elößör, mert ezekben Istennek avagy lelki testi jokert könyörgünk, avagy az el 
vőttekert halakat adunk, mellyek altal az Isten tißteltetik es dicsőíttetik. 

230 GÖNCI György (t 1595), debreceni református lelkész, író. 
231 A szövegkiadás alapja: az 1616-os debreceni énekeskönyv Marosvásárhelyen található 

példányáról készült fotó az OSZK-ban. 
232 A zsoltárok könyve 147, 1; 149, 1-2 . 
233 Előszó. 
234 Pál első levele a korinthusiakhoz 14, 40. 
235 Gyülekezetekben. 
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3. Matth: 26. ν. 

30. Luc: 1.2. 

Masodßor, mert az hivek ezek altal epitetnek az Istennek238 igaz is-
meretiben, felelmeben es tißteletiben, az idvóssegnek utaban, az hitben, 
az igaz atyafiúi ßeretetben es az poenitentia tartasban. 

Exod: 15. Deut: Harmadßor, mert az reghi Atyak-is, az Patriarchak, az Prophetak, 
32 1 Sa[m], 2. Moyses, David, Esaias, Ezechias, Habakuk, Zacharias Pap, Simeon, 
l. Esa: 12 38. Maria az Christusnak Annya, Ersebeth Aßßony, az Angyalok, Christus ú 
Hab: 3. Amos 8 maga es az Apostolok, ez fele dicsireteket az Anyaßent-egyhazban megh 

tartottanak, es azok altal az Istent dicsőítettek, mint az ki jegyzet es meg 
mutatót helyekről meg tetßik. 

Bph 5 18 Negyedßer, mert az Szent Pal nyilván valo kepen ßol ez-fele Isteni 
19 

dicsiretek felől, Ephes: 5. mondván: Tellyesedgyetek be Leiekkel, es ti 
közöttetek enekekkel, dicsiretekkel, es lelki eneklesekkel, enekelven es 
dicsiretet mondván az ti ßivetekben az Urnák. Col: 3. ν. 16.239 Az 
Christusnak igeje lakozzék ti bennetek gazdagon minden bólcsesegben, 
tanitvan es intvén egy-mast eneklesekkel, dicsiretekkel es lelki 
enekekkel, jo kedvel enekelven az ti ßivetekben az Urnák. 

Ótódszőr, mert ez-fele Isteni dicsireteknek kőzőnseges eneklesi altal 
kezdetet az mi Országunkban eloßor-is az tanitassal eggyút, az 
Evangeliomnak igaz tudomanya az Istennek igaz ismeretivel egyetemben 
be ßallani, az [*4r:] bálványozás romlani, es az Keresztyenseg nevekedni 
es eppúlni, mint az regi őreg emberek tanú bizonyságot tehetnek ez felől, 
kik akkorbeli údőben ^ltenek. 

Mind ezekből meg tetßik ez dicsireteknek es enekleseknek haßnos 
es ßükseges volta az Anyaszentegyházban, es az kőzőnseges eletben. 

Kevantatik továbbá ez eneklesben es az dicsireteknek mondasiban 
imez három dolog. Eloßor, hogy az enekles ertelmes nyelven legyen, 
minden nemzetek kózőtt, hogy az jelen valo kósseg azt megh erthesse, es 
abból lelki eppületet vehessen, ä mint Sz. Pal parancsollya, 1. Cor: 14. 

Masodßor, hogy jozansaggal, mertekletesseggel, es csendeß erthetó 
beßeddel legyen az enekles. 

~36 Mózes második könyve 15, 1-18; Mózes ötödik könyve 32, 1 43; Sámuel első könyve 2, 
1-10; Ézsaiás próféta könyve 12; 38. 10-20; Habakuk próféta könyve 3; Amósz próféta könyve 
8. 3; Máté evangéliuma 26, 30; Lukács evangéliuma 1, 46-55; Lukács evangéliuma 1. 67-79; 
Lukács evangéliuma 2, 29-32; Pál levele az efezusiakhoz 5. 18-19. 

237 A szövegben: „16". 
238 Hiányzik az elválasztójel: „Isten nek". 
239 Pál levele a kolosséiakhoz 3,16. 
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Harmadßor, hogy leiekben es igassagban, az az, igaz ertelemmel, ßivnek buzgó 
indulattyabol, igaz hitnek altala ßarmazzon es legyen az enekles, Istennek tißtessegere 
es dicsiretire, mint Sz. Pal tanit, Eph: 5. es Col. 3. 

Vetenek azért ezek ellen azok, kik ez-fele Isteni dicsireteknek avagy ellene mind 
ßollanak es szűkseges voltat tagadgyak, avagy idegen nyelven, ertelem nelkul 
enekelnek, mint az Mises Deákok es Papok, Magyarok leven Deákul, ertelem es haßon 
nélkül kialtanak, avagy Orgona síppal futattyak az Isteni dicsiretet, avagy 
reßegsegekben korcsoman es egyeb alkolmatlan helyeken eß-nelkül es ertelem nelkul 
nagy torokkal veßtegetik az dicsireteket,240 mellyet Isten szidalmaz es meg tilt. Esa: 5. 
& 24. v. 9. Arnos. 6. ν. 5. & 6. Psal: 50. ν. 16.241 Eph: 5. ν 18. 19. 

Mind ezeket az Kereßtyen olvasoknak azért ßamlallyuk eló, hogy ezekből meg 
mutassuk az mi Orßagunkban levő Ecclesiaknak az Isteni tißteletben valo eggyezeset 
egyeb helyeken valo Kereßtyen Ecclesiakkal. 

Masodßor, hogy azoknak ßajokat be dugjuk, es hamis [*4V:] itileteket meg 
czafollyuk, kik minket valami rendeletleneknek itilnek az Anyaßent-egyhazban valo j o 
es haßnos rend-tartasban. 

Könyörgünk továbbá az mi kegyelmes Istenünknek es Atyanknak, Fiaval es Szent 
Lelkevel egyetemben, hogy minket vegiglen tartson megh az δ igaz ismeretiben es 
tißteletiben, es hogy az Kereßtyen olvasok-is ez dicsireteknek vehessek sok haßnat, 
leiköknek eppűletire, Amen. 

GÖNCZI GYÖRGY, 
Debreczeni Anyaßent-egyhaznak lelki Päßtora. 

240 A szövegben: „dicsireket". 
~41 Ézsaiás próféta könyve 5, 11-12; 24, 8-9; Amósz próféta könyve 6, 5-6; A zsoltárok 

könyve 50, 16. 
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9. CSÁKTORNYAI János242 ajánlólevele, 1590. (RMNy 640)243 

([ ]4r:) ISTENFELÖ N E M E S Böczületes Varadi KIS GASPARNENAK 
NAGY DORKO ASzONNAK, Istentül kegyelmet es lölki testi bekeseget kiuan 
meg adattatni minden haza nepeiuel egyetemben mint bizodalmas Aszszonyanak 
es Christus Anyaszentegihazanak io Daikaianak. 

MEItok azok böczületes emlekezetre, kik az Istennek Anyaßentegyhazaba az 
Euangeliom atal be plantaltatnak, az Isteni esmeretben, felelemben es tißteletben meg 
maradnak es az ü ertekek ßerint a z Isten Anyaßentegyhazahoz ßeretettel es segetseggel 
vannak: Mint az Sze(n)t Pal 2 . Timo. 4.244 az Onesiphorusnak haza nepet az töb 
ßentek kózót meg említi es az tőb czelekedeti kózót fókeppen azért dicziri hogy 
Istenfelö volt, es az Isten Anyaszentegyhazanak az ü erte[ke] ßerint örömest 
d[a]ikalkodot.24:> Miuel hogy pediglen az Isten Kegyelmedetis az ü hiuei kőzze 
ßamlalta, haza nepeuel egyetemben eleitül fogua maganak ßentelte, es mind testi lőlki 
iouaiual meg latogatta, es az ü Anyaßentegyha-([ ]4v:)zanak az tőb hiuek kőzót io 
daikajaua tőtte, melto hogy Kegyelmedis az Szentek kőzőt böczületes emlekezetben 
legyen. Az tőb neuezetes segetsegi kőzót pediglen, miuel hogy ez Isteni diczereteknek 
mostani vyionnan valo ki niomtattatasara elegendő segetseget es kéltségét ßolgaltatot 
Kegyelmed, ennek okaert ezt a z ßent kónyuetis az Kegyelmed Nemes es böczületes 
neue alat boczatottuk ki. Engedgye az kegyelmes Isten, hogi ennek vtannais az töb fiai 
es leani kózót lehessen kegyelmed az Isten Anyaßentegyhazahoz nagy ßeretettel es 
segitseggel, es ez Isteni diczeretekből vehessen lelki epiletre valo tanusagokat, Amen. 

Datum Debrecinj, 1. die Augusti: ANNO DOMINI, 1590.246 

Czaktornyai Ianos 
Debreceni Könyniomtato, Kegyelmeteknek szegeny szolgaia. 

*** 

242 CSÁKTORNYAI János ( t 1595) debreceni nyomdász. 
243 A szövegkiadás alapja: az 1590-es debreceni énekeskönyv (RMNy 640) Kolozsvárott 

található példányáról készült fotó az MTAKK-ban (Mikrofilmtár). 
244 Pál második levele Timóteushoz 4, 19. 
245 Pál második levele Timóteushoz 1. 16-18. 
246 Dátum (adatott) Debrecenben, augusztus 1. napján, az Úr 1590. esztendejében. 
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10. ENYEDI György:247 Conciones, 1597 előtt (kézirat)248 

[165:] Concio CXV. Ad Coloss. Cap. 3 w: 16249 

Az Christus beszede lakozzék bennetek bösegesen, minden bölezieseggel, 
tanituan es intuén. etc. 

Az embernek ez vilago(n) valo elesib(en) sok fogiatkozasi es foglalatossagi vadnak, 
kiket mind akarmeli ßorgalmatos es sereni legienis, el ne(m) vegezhet, mert az Ember 
giarlo, az elet reöuid, az gond, es az dologh megh ßamlalhatatlan. Azért az [166:] az 
kinek eße vagio(n), azokat az kik nem feletteb ß&ksegesek, es az kik(ne)k hatra 
hagiasaban keueseb kárt vall, el hadgia, es az legh ßwksegesbekhez niul, es azokb(an) 
foglallia magat. Mi legien penigh Embernek itt eleseb(en) legh ßwksegesb, megh 
monda Chr(istu)s U(runk) Luc. 10.250 mikor amaz sok fele kapo, kwlseo dolgokb(an) 
forgolodo, konihan swrgeleödö Aßßonnak azt monda: Martha Martha igen sereni vagi, 
sok dolgod vagion, de chiak egi uolna ßwkseges. Mi legien penigh az megh ielenti az 
Maria peldaiab(an), ki veßtegh wlue halgattia uala az eo tanittasat: Maria, ugi mond, 
az jobbik reßt ualaßtotta mely ne(m) vetetik el eö teolle. Masuttis azt monda: Keresse-
tek mindenek(ne)k előtte az I(ste)n orßagat, es annak igazsagat, egieb ßwksegetek 
megh ßolgaltatik tw nektek.251 Vgian ezen célra nez ittis ß. Pal az megh hallót 
Igekb(en), es miben kellien az kereßtien Embernek gazdagnak lenni, miuel 
böueölkeodni, mire feö gondgianak lenni, megh magiarazza. Hogi azért mijs az sok 
gaz es nem annijra ßwkseges dolgoktol ki tudgiuk valaßtani az legh ßwksegesbet, es 
abban foglalhassuk magunkat, ßwksegh az Ap(osto)l beßedet megh ertenw(n)k es 
tanolnunk. Noha azért Chr(istu)s Urunk(na)k mondasa ßerent, egi legh ßwksegesb, 
tudni illik az I(ste)n orßaganak keresese, de hogi azt megh nierhesswk, es oda 
iuthassunk, három dolgot keua(n) itt az Ap(osto)l teöllwnk: Edgiket, hogi az 
Chr(istu)s beßedeuel böuölkeödgiwnk; Masikat, hogi egimast oktassuk, taniczuk. 
Harmadat, hogi az l(ste)nt dicziretekkel, es lelki eneklesekkel magaztalliuk. 

247 ENYEDI György (1555-1597), kolozsvári unitárius lelkész, író. 
A szövegkiadás alapja: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának 

(Sárospatak) Kt. 7. jelű kézirata, amely az Enyedi György prédikációiról készült 17. századi má-
solatot tartalmazza. Mikrofilm-másolata megtalálható az MTAKK-ban (Mikrofilmtár), jelzete: 
1545/V. A prédikáció 19. századi helyesírásra átírt változatát 1. KANYARÓ Ferenc, Enyedi 
György unitárius püspök beszéde: A hivek lelki életéről és az egyházi énekről, Keresztény Mag-
vető, 1900, 30^10. Az ékezetes ο és w betűk átírása: ö és 

249 1 1 5. prédikáció, Pál levele a kolosséiakhoz 3, 16 alapján. 
250 Lukács evangéliuma 10, 38—42. 
251 Máté evangéliuma 6, 33. 
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Az Chr(istu)s beßede, ugi mond, lakozzék be(n)netek. etc. Az Chr(istu)s beßede 
semmi ne(m) egieb, hane(m) az eö tudomania es tanittasa. Az Chr(istu)s Tudomania 
penigh ne(m) egieb, hane(m) az Atia I(ste)nnek tudomania: Az mikepp(en) eö maga 
monda Joan. 7.252 Az en tudomanio(m) ne(m) enijm hane(m) aze az ki engemet el 
k&ldeott. Mondatik mindazo(n): ez az tudomani Chr(istu)senakis, mert eö beßelle eö 
magiaraza megh az I(ste)nnek mind(en) titkos dolgait, es tanacziat, [167:] az mint ß. 
János mondgia Cap. 1. Az I(ste)nt soha senki ne(m) latta, de az eö ßerelmes fia ki az 
Atianak kebeleb(en) vagio(n), beßellette ki.253 Seöt eö magais azt monda az Atia 
I(ste)n: Ez az en ßerel(me)s fiam kib(en) megh niugottam, eotet halgassatok.2M Vgian 
ezert mondatik Chr(istu)s U(runk) I(ste)n Igeienekis Apoc. 19.255 mert eö általa hirdet-
tette az I(ste)n az eö Igeiet, es akarattiat, az mint ßol ß. Peter Act. 10.256 De holot 
mosta(n) Chr(istu)s U(runk) keözeottwnk ne(m) iar, hogi hogi uehettiwk tudomaniat, 
es halhattiuk beßedet? Mikor ß. Pal ezeket ira, akkor se(m) tanit uala Chr(istu)s 
U(runk) ßemelie ßerent it ez feoldeon, mert immár menib(en) fel ment uala, hane(m) 
az eo Tanituany hirdetik vala az tudomant, kit Chr(istu)stol ueottek uala; Azert ugian 
Chr(istu)s tudomanianak es beßedenek mondatik: Mikepp(en) az Chr(istu)s beßede, 
I(ste)n beßedenek mondatik; Mert eo az I(ste)nteol ueotte vala az tudomant. Mostan 
penigh holot sem eö maga Chr(istu)s U(runk) sem az eo Tanituany keoßtwnk 
ninczenek, hol talalliuk az eö beßedet? Bizoni ne(m) egiebwt hane(m) az ß. irasb(an); 
Mert az ß. Ap(sto)lok hiuen es igazan meg irtak Chr(istu)s U(ru)nk mind(en) tanittasat 
es beßedet, mellieket ha ualaki hal es oluas, ßinte anny mint ha eö magat Chr(istu)s 
Ur(un)kat hallana. Mint az megh teczik Abraham(na)k amaz mo(n)dasabol Luc. 16:257 

Vagion Moysesek es prophetaiok, halgassak azokat. 
Akkor penigh mikor eßt monda Abraham, bizoni senki Moysesnek ßauat ne(m) 

halhatta, mert egi nehani ßaz eßtendöuel az elöt meg holt uala. De erti az ß. Atia ezen 
az Moyses irasat es könivet, es azt mondgia, hogi ualaki azokb(an) ualo Igeket hallia 
Moysest halgattia. Hasonlo kepp(en) azert mijs mikor az Euangelistak es Ap(osto)lok 
irasit oluassuk, es halliuk, az Chr(istu)s beßedet halgattiuk, az kik(ne)k halgatasara es 
tanulasara int itt ß. Pal mind(en) kereßtieneket. Ez azert Elseo feo dolga es tißti az igaz 
kereßtiennek, hogi halgassa es tanullia az Chr(istu)s beßedet, es az I(ste)n Igeiet, meli 
mind egi. Azert monda Chr(istu)s U(ru)nkis Luc. II,258 mikor egi Aßßoni allat fei 
kialtua(n) monta uolna: Bodogh az Meh az ki teged uiselt, es az emleok kiket ßoptal. 
Eo felele: Seot Bodogok azok az kik halgattiak az I(ste)n ige-[168:]iet es megh őrizik 

252 János evangéliuma 7, 16. 
253 János evangéliuma 1, 18. 
254 Máté evangéliuma 17, 5. 
255 A jelenések könyve 19, 10. 
256 Az apostolok cselekedetei 10, 36. 
257 Lukács evangéliuma 16, 29. 
258 Lukács evangéliuma 11, 27—28. 
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aßt. Sz. Dauidis Ps. 1. azt monta bodognak az ki eiel es nappal az Urnák 
teöruenieb(en) elmelkedik. Innet azert megh tanolhattiuk, hogi ne(m) 
meltok azok kereßtieni neuezetre, az kik vagi ugia(n) ne(m) halgattiak, 
vagi kedueo[t]lenwl2>9 halliak az I(ste)n Igeiet. Az kik nem halgattiak 
ne(m) cziak I(ste)nnek ellenne, hane(m) eö magok termeßetek ellennis 
czelekednek; Mert termeßet ßerent az Emb(er)b(en) vagio(n) az 
tudomannak keuansaga. örömest ertekezik, tudakozik. Nem lehet penigh 
semmi fele dologh feleol feöueb es ßeb tudomani, mint az Isteni felelem, 
mikeppen megh az pogan beölczekis ualliak. De az ki ne(m) hal ne(m) 
tanulhat az; mert senki okoson es bölczen ez vilagra ne(m) ßwletik, 
hane(m) mind(en) hallasbol tanul, akki igi ne(m) tanul semmit ne(m) tud: 
Tehát akki ne(m) halgattia az I(ste)nnek igeiet, semmit ne(m) tud az 
I(ste)n feleol. Ha penigh az I(ste)n feleol semmit ne(m) tud; ne(m) 
kwlömb az báromnál, seot megh az oktalan allatnalis alab való, mert az 
el iár az eö tißtib(en), es termeßetinek fóliását keöueti: De effele ember 
megh foitia benne az termeßetetis, mert az I(ste)n ez vegre tere(m)tette 
az Embert, hogi eotet megh ismerie, ßolgallia; Es ezertis adot oly testi 
allast neki, hogi cziak eö emelheti fel orczaiat minden eleö allatok keößt 
az Eghre. Az kik penigh keduetle(n) es reste(n) halgattiak az I(ste)n 
Igeiet, kiualtkepp(en) haro(m) rende(n) vad(na)k: 

Elseök, az keueliek, kik magok feleol el hittek, hogi eök igen 
bölczek, ne(m) ßwkeolkeodnek mas tanittasanelkwl, immár mindent altal 
ertettek: De ezek ßinte ezzel mutattiak megh bolondságokat es 
tudatlansagokat; mert ne(m) ollian az I(ste)n Igeie mint egi ßabo vagi 
Eötues mwh az kit ki tanulhatnak egi nehani eßtendeigh. Noha az kik 
effele miuekbennis tudosbak, azt mondgiak, hogi mindenkor uagion Em-
bernek ottis mit tanulni, es az mit megh ne(m) tud. Az I(ste)n Igeie 
penigh mély Tenger, kinek megh tanulasara semmi eles elme; semmi 
wdeö, es akar mely hoßßu elet sem elegh. Jol lehet mind(en) rendbeli 
ember tanulhat onnat, de annak gazdagsagat soha senki ki ne(m) 
merítheti, seöt menteol teobbet tanul annal teobbet talal az kit megh 
ne(m) értet es tudni kellene. Azert [169:] monda egi tudós Ember, hogi G r e g 0 Π ( U b , 

az ß. iras ollian, az kib(en) az baromis laban iarhat, de az Elephant uzhat. 
Ha ollian köniw uolna az ß. irast ki tanulni az mint ezek vélik, ne(m) 
monta uolna ß. Dauid hogi eiel es nappal, az az, mind(en)kor kel az 
bodogh Embernek az I(ste)n teörueniereöl gondolkodni.2''0 

259 A szövegben: „kedueolenxVl". 
260 A zsoltárok könyve 1,2. 
261 GREGORIUS Magnus: Moralia in lob, Epistola ad Leandrum. 
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Másod rendbeliek az kik restek az I(ste)n Igeiere, az feösueniek; kik azt tudgiak 
hogi igen nagi kárt vallananak, ha egi auagi fel orat az I(ste)n igeie halgatasaban 
töltenenek: Azért ackor vagi ßamot vetnek, Regestrumat igazgat(na)k,262 vagi 
ßeöleöiek, öröksegek latogatni mennek, vagi hazokba(n) rakogatnak, tißtogatnak, vagi 
egieb effele dolgokb(an) foglalatosok. De ezek ne(m) tanultak megh Chr(istu)s 
Ur(unk)tol mellyk az legh ßwksegesb dologh, mellyk az örökeos marha2'" az ki el 
ne(m) vetetik teöllök. Nem hallottak, uagi ne(m) hißik, hogi az Embert ne(m) az eö 
maga ßorgalmatossaga,264 hane(m) az I(ste)n aldasa teßi Gazdaggá. De bizoni uegre 
eö magok karokkal megh tanulliak, hogi ne(m) wdeo veßtes, hane(m) nieresegh es 
kencz uolt az I(ste)n Igeienek halgatasa. 

Harmad rendbeliek az negedesek265 es testek giöniörwsegenek kereseöi, kik 
auagi alunni, auagi lakozni akarnak inkab, hogi ne(m) mint az Templumb(an) menni: 
Es eßtis ßoktak mondani, hogi el mennek de ugian el untam immár, mind(en)kor 
ugia(n) cziak azont uitattiak, azont praedikalliak. De ezek(ne)k eßekb(en) kellene iutni, 
hogi nem cziak az testet kellene hizlalni, hane(m) az lelketis táplálni megh inkab az 
testnel, az eo kenieret megh kellene adni, es ne(m) cziak az fwl giöniörwseget, hogi 
mind(en)kor kwlömb kwl(ömb) dolgokat halgasso(n), kellene keresni; hane(m) az 
megh hallót Igeket meghis kellene rágni es emeßteni, mely ne(m) cziak egiczer ualo 
hallasb(an), hane(m) az giakorta azon dologrol ualo elmelkedesb(en) uagio(n). Megh 
az pogan Beölczekis azt mondgiak, hogi keczer, haro(m)ßoris megh kel az io dolgot 
említeni, es beßelleni. Hát meczenel266 ha az reghi Papák rendeleset keöuetnök, kik az 
Euangeliumbol, es [170:] ßent Irasbol egi nehani bizonios Historiakat, tanusagokat 
ßedegettek ki, es eßtendeonkent mind(en) napokra el rendeltek, es ugian ne(m) ßabad 
azoknal egiebre praedikallani,267 mint ha az teobbi ne(m) Euangeliu(m), vagi ne(m) 
annyra ßwkseges uolna.~6 Ollian hellieke(n) mind(en) eßtendeob(en) ugian cziak 
azo(n) dolgokat praedikalliak, mikor el vegezik ismét eleol kezdik. Honna(n) uagio(n), 

21,2 Jegyzéket írnak, a számadáskönyvet írják, javítják. 
263 Vagyon, kincs. 
264 Igyekezete, tevékenykedése. 
265 Fennhéjázok. 
266 Mit tennél. 
267 Utalás a perikópa szerinti prédikálásra. 
268 Áthúzva a 168. lapon már lemásolt rész: <Az kik ne(m) halgattiak, ne(m) cziak Isten-

nek, hane(m) eo magok termeßetek elle(n)is czelekednek; Mert termeßet ßerent az Emberb(en) 
uagio(n) az tudomannak keuansaga, örömest ertekezik. tudakozik. Nem lőhet penigh semmi fele 
dologh feleol feöueb es ßeb tudomani, mint az I(ste)n feleol: mikepp(en) megh az pogan 
Beölczekis ualliak. De az ki ne(m) hal. ne(m) tanulhat az; Mert senki okoso(n) es bölcze(n) ez 
vilagra ne(m) ß&letik, hane(m) mind(en) hallasbol tanul, az ki igi ne(m) tanul, semmit ne(m) 
tud: Tehát akki ne(m) halgattia az I(ste)n Igeiet. semmit ne(m) tud az I(ste)n feleol. Ha penigh 
az I(ste)n felelői semmit ne(m) tud>. Marginália: „Omitte ea quae sint (?) in parenthesi". 
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hogi nemelliek az[t] vélik, hogi ugian nincz egieb Euangeliu(m), es 
I(ste)n Igeie, hane(m) cziak az miket eßtendönkent praedikallanak, ott 
inkab el unhatnad az I(ste)nnek Igeiet. De tutta azt ß. Pal, hogi effele 
fennias emberek tamadnak, kik mind(en)kor cziak uysagot akarnak 
hallani; Azért itt inti az hiueket, hogi ne czak halgassak az Chr(istu)s 
beßedet, hane(m) az ugian bennek lakozzék bösegesen. Mely mondassal 
azt ielenti; hogi ne tarczd az I(ste)n Igeiet, cziak fwled giöniörwse-
gek(ne)k, kit mikor megh hallaß ki fittien269 az feiedböl, hane(m) 
ugian az ßwuedben bocziassad hogi ott feßket uerien, es ugian ott 
lakozzék. Tudde, az hol ki lakik, igen giakron, auagi inkab mindenkor Obs274 

ott forogh. Illiennek kel lenni az I(ste)n Igeienek az kereßtien ßwueb(en). 
Ez penigh ne(m) leßen megh egi, auagi keczer ualo, hane(m) giakro(n) 
es ßwntele(n) ualo hallasbol. Ne banniad hát ha sokßor azont hallod, 
mert inkab megh emlekezel rolla, ne unniad megh, ha sokßor azont 
mongiak, mert ugi auik270 beled. Ezért [171:] monda az Ap(osto)l Philip. 
3:271 Vgian azon dologrol Atiam fiai nektek irnom en ne(m) restellem, 
nektek penigh ugian ßwkseges. Hogi penigh azt mondgia ß. Pal, hogi ne 
cziak lakozzék, hane(m) ugian bösegese(n) legien bennwnk az Ighe: Az-
zal azt ielenti, hogi ne legiwnk tuniak, az mint nemelliek, kik ha cziak 
valami kiczint kapnak az igaz tudomanib(an), ne(m) erölkeodnek teobbet 
tanulni, hane(m) megh elegednek vele, ne(m) tudakoznak, ne(m) 
ertekeznek, sem elmelkednek. De az igaz kereßtien mind(en)kor 
neuekedgiek az tudomanib(an), az mint ßol az Ap(osto)l Eph. 4.272 mind 
addigh az migh öregh ember korba iut, es az Chr(istu)s neöueset, es 
tellies teste allasanak magassagat eleri. 

Honnat megh tanulhattiuk az papasok(na)k hamis es karhoztatando E) h 

íteleteket, kik azt mondgiak, hogi nem io az keöz es paraßt e(m)bernek 
az ß. irasbol mindent erteni, elegh ha az Euangelium(na)k magiarazasat 
hallia, mert igen hamar Eretnekke lenne. Es ezert tiltottak meghis, hogi 
keözeonseges nyelwre ne fordiczak az Bibliát. De ez elle(n) im hallod 
mit mond az Ap(osto)l mind(en) rendbeli kereßtienek(ne)k; Mert ezeket 
ne(m) cziak az Tanittok(na)k; hane(m) keözeonseges keppen273 minde-
nek(ne)k irá, hogi beösegesen lakozzék be(n)nek az Urnák Igeie. De iol 

269 Kiesik. 
270 Hatol, ivódik beléd. 
271 Pál levele a filippiekhe: 3, 1. 
272 Pá! levele az efezusiakhoz 4, 11 skk. 
273 Nyilvánosan, általánosan. 
274 Observatio = Szabály: Observa = Jól jegyezd meg! 
275 Rövid tartalmi összefoglalás, magyarázat. 
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értik az Romaiak, hogi ha az keöz rendis oluassa es erti az Bibliát, az eö 
kereskedesek es Baluaniozasok ki teczik, es I(ste)n elle(n) ualo mind 
eletek, s-mind tudamaniok ki nylatkozik, s-azert tiltiak az Biblianak 
oluasasat, es az Ap(osto)l parancziolattiat es intését hatra hadgiak es 
megh hamisittiak. De hala legie(n) az mi k(e)g(ie)l(me)s Atiank(na)k, ki 
mind ezek(ne)k l(ste)ntele(n)segeket ki nylatkoztatta, s-mind penigh 
Jamborok(na)k munkaia altal megh engette, hogi mind(en) az eö 
nielue(n) olvashattia az \Vduösseg hozo, es mind(en) hamissag(na)k 

Officium.2"' megh ronto ß. Igejet. Azért megh lassúk hogi tuniak ne legiwnk. ma-
gunk(na)k kárt ne tegiwnk, hane(m) az migh eö felsege meg engedi, 
halgassuk es oluassuk ßorgalmatoso(n) az Urnák beßedet, es 
neuelkediwnk naponkent az igaz I(ste)ni ismeretb(en), hogi az eö [172:] 
ß. Igeie lakozzék gazdago(n) bennwnk; Mert ez az Elseö dolog kit keuan 
az Ap(osto)l az kereßtienekteöl. 

Masodczor, azt keuannia, hogi az ki tanult es tud, mastis taniczo(n): 
Minden bölczesegben tanicziatok es inczietek egimast. Vgi uagio(n) 
hogi mind(en) Ember elseob(en) tanul az eö maga epwletire: De meg 
amaz pogan bölczis azt mondgia, hogi ne(m) cziak mi magunkért 
ßwlettettwnk. Menyuel illik inkab eßt elmeieb(en) forgatni az 
kereßtienek(ne)k. Holot az Ur I(ste)n azt parancziollia, hogi 
felebaratunkat ugi ßereß\Vk, mint minne(n) magunkat;277 Mi keppen 
azért ha az Ur egieb iokkal megh latogat, illik hogi azt keozeollhVk 
egiebekkelis: Azon keppen ha mi tudomaniunk vagio(n) ne legiwnk 
irigiek, hane(m) tanicziuk az nálunknál tudatlanbakat, minden 
bölczesegben, ugi mond. Itt az bölczesegen ne(m) ert egiebet, hane(m) 
az I(ste)n teöruenienek, es az eö ß. Igeienek tudását; Mert ez elöt arról 
ßolla, es annak tanulasab(an) es halgatasab(an) hadgia hogi foglalliuk 
magunkat; Mert ugianis ez az igaz bölczesegh, az mint monda Mojses 
Deut. 4278 az Israel fiainak: Ez az tw bölczesegtek es az tw 
tudomaniotak az teob nepek eleot, hogi mikor halliak mindniaia(n) ez 
nektek adot teöruenieket es paranczolatokat, eßt mondgiak: íme mely 
bölcz nemzetsegh es ertelmes nagi nep ez. Salamonis azt monda: Az 
I(ste)nnek felelme eredeti az bölczesegnek, Sap. [15].279 Vram tegedet 
ismerni teokelletes Igassagh, es tudni az te hatalmadat giwkere az 
halhatatlansagnak. Valaki azért ebb(en) az bölczesegben giakorlotta 

276 Kötelességünk. 
277 Mi magunkat. Mózes harmadik könyve 19. 18. 
278 Mózes ötödik könyve 4, 6. 
279 A példabeszédek könyve 15, 33 (1, 7; 9, 10). A szövegben: „13". 
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magat, illik hogi mást taniczio(n); Mert masuttis azt mo(n)gia ezen Ap(osto)l, hogi az 
ß. iras280 haßnos az tanittasra 2 Tim. 3 v. 16. Mind(en) iras ki I(ste)nnek ihlesebeöl281 

vagio(n), haßnos az tanittasra, az megh dorgalasra. etc. Es intsetek egimast. etc. Az 
tanittas az tudatlannak való, az Intés feö keppen az feslet erkeolcziwnek erős. 
Mikeppen illik azért az tudatlant tanittani: Azonkepp(en) megh kel az ne(m) io 
erkeölcziwt inteni. Jo penig [173:] az ß. iras es abban ualo bölczesegh, ne(m) cziak az 
tanittasra, hane(m) az megh intesre, feddesreis; Az mikeppen mondgia az Ap(osto)l az 
mostani ele hozot hellien. Mikor penigh igi ßol: egimast: Aianlia az hiuek(ne)k az 
ßiligiseget, hogi az tanittasb(an) es intesb(en) ßeretettel es alazatos keppen uiselliek 
magokat: Es ha edgik az masikat tanittia, inti: Vißontagh, ha eötet tanittia, es inti más, 
io neuen vegie. Seöt giakorta esik, hogi ha edgik egi dologb(an) tudós, az másik, 
masb(an) beölczeb: Es ha imez, imebb(en) meg erdemli az feddest; Ne talam 
uißontagh eötetis megh kel ualamiteol inteni. Ez azért tißtek az kereßtienek(ne)k hogi 
egimast tanicziak, inczek, epicziek, ki ki Attia fiat az I(ste)nteo) neki adatot tudomani 
es mertek ßerent iobbiczia es oktassa. Mert az Ur I(ste)n mint hogi senkinek ne(m) 
adot mindent: Azonkeppen senkitől ne(m) uonta megh mind(en) aiandekat; hane(m) ha 
imeßt ne(m) atta, massal latogatta megh. Azért a mi neki nincz, mastol vegie, es az mi 
neki vagio(n), massal keözeöllie; Mert azért giwteott az Ur I(ste)n eöße, es azért 
keritet egi tarsasagba, hogi egimas fogiatkozasat megh epiczwk. Az Gazdagh, nem le-
het az ßegen nelkwl; az Szegeni, elhetetle(n), giamoltala(n) az gazdag nelkwl. Az 
Beolcznek haßontalan tudomania, ha ne(m) uolnanak tudatlanok az kiket tanittana. 
Vißontagh, az Tudatlan houá lenne, ha ne(m) uolna oktatoia, es tanittoia. Igi azért az 
I(ste)n egibe kapcziolt, de ha megh ßakadozunk megh ne(m) álhatunk: Ha penigh 
egimast segettiwk, mind(en) keuansagunk io móddal ele megien, bodogh es czendes 
allapatunk leßen. Mint eßt amaz ket kuldusnak peldaia meg mutatia: Az Edgik vak; az 
másik santa, es igi edgikis ne(m) mehet uala sehoua. Vegre egibe tanaczkozanak, hogi 
az vak az Santat az hatara vegie, es az ßemesnek az vak legie(n) laba: Az vaknak 
penigh az Santa legie(n) ßeme es vezere: es [174:] igi mind(en) ßwksegeket veghez 
uinek. Szinte ollian az mi dolgunk: Nemelliet az I(ste)n vastagh tetemmel, eröuel 
ßeretet; Az munkalkodgiek. Nemelliet tudomannial, eles elmeuel latogatot megh: Az 
ollian legien Biro, tegien teöruent, taniczon, igazgassa282 az keösseget. Ha eßt 
miuelliwk mind(en) fogiatkozasink(na)k giamolt talalunk, es cze(n)des allapatb(an) 
élhetwnk. 

Harmadczor, azt keuannia az Ap(osto)l, hogi Eneklesekkel diczerie az kereßtien Em-
ber az Ur I(ste)nt: Diczeretekkel, dudolasokkal es lelki enekekkel. etc. Vgian az 
termeßet hozta283 eßt az Embernek, hogi ne(m) mind(en)kor egiaraniu kedue vagio(n): 

280 Az eredeti „irasra" szó javítva. 
281 Sugallatából. 
282 Az eredeti „igassaga" szó javítva. 
283 A szövegben: „hezta". 
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Néha cze(n)des elmeuel, néha uidam keduel, es fel induló ßwuel vagio(n). Az 
vigassag(na)k ideiekor penigh örömest az Ember vagi wmaga enekel, dúdol, vagi 
masnak enekleset halgattia. Eßt penigh az ßokast es termeßetet, miuel hogi az 
Emberből ki ne(m) Boríthatni, azt hadgia az Ap(osto)l, hogi eßtis fordicziuk az 
I(ste)nnek tißtessegere es dicziretire. Mikor penigh igi ßol: Diczeretekkel, 
dudolasokkal, enekekkel, mind(en) rendbeli enekleseket be foglal. Mint ha azt mon-
dana: Ne lehessen oly fele beßeddel ualo zengedezes, es vigassag(na)k ielenteö Igeie, 
akar psalmus, akar hymnus, akar Cantionak neueztessek. De miuel hogi ßoktak Éneke-
ket keölteni sok haßontala(n) dolgok feleol, hazugsagokrol, giakrabb(an) penigh 
Latorsagokrol, ektelen es fertel(me)s dolgokrol, kik az tißtatala(n) ßwuw Embe-
rek(ne)k gonoß indulatit fel gerießtik, es az Jámbor erkeölczweketis megh veßtik; 
Megh mondgia az Ap(osto)l menemw dolgokrol legienek irua284 az kereßtien Ember-
nek Eneki, mikor igi ßol: Lelki Enekekkel, az az, vagi az I(ste)nnek diczeretireol, 
nagisagos dolgairol, ki eö magab(an) lelek: Auagi, ne(m) ez hituan es fertel(mes) el 
mulandó dolgokrol; Hane(m) amaz megh maradandó lelki iokrol, az tißtesseges 
erkeöleziekreol, az [175:] I(ste)nnek teörueniereöl, es az kikreol az I(ste)nnek β. 
keöniueb(en) emlekezet es tanittas vagion. Mikor penigh azt mondgia, hogi, keduesen 
Enekelliwnk; Azt ielenti, hogi ne kenßerittesböl, mint ha ugian ßakmaniunk285 uolna, 
hane(m) uidam ßiuel ßeretetböl diczeriwk az Ur I(ste)nt; Mert ßabad akaratból es io 
kedwiböl valo tißteletet keuan eö felsege teöllwnk. Mikor azt mondgia: szwuetekben 
enekellietek: Arra int, hogi ne cziak nielvwnkel es aiakunkal dicziriwk, hane(m) 
szwuwnkböl az Ur I(ste)nt, ne(m) ugi mint nemelliek ßoktak, hogi az aiakok mondgia 
ugian az Éneket, de az ßwueok es elmeiek masut iár, es giakorta eö maga sem tudgia, 
mit mond. Nem igi kel az kereßtien Ember(ne)k énekleni, hane(m) inkab az gondolat-
nak kel eleöl iárni, es az I(sten)hez valo ßeretetb(en) fel posdullion,286 indullio(n) az 
ßw, fakaßßa ki az ßai az ßozatot, az belseö indulatot es ßeretetet, es ugi kezdgien 
enekleni. Vtolßor, megh ielenti ki kedueert, es mi vegre kellien az kereßtiennek 
enekleni: Az Istennek. Mint hogi az I(ste)nnek teremtet allati287 es ßolgai vagiunk, 
ßwksegh hogi mind(en) ezeleke[de]twnkb(en)288 eö felsegere mint egi czelra nezzwnk. 
Eßt kiuannia teöllwnk az mi tißtwnk, az mi halaado uoltunk, seöt az minn(en) ma-
gunk289 haßna; Mert ha az Ur lattia, hogi mind örömwnkb(en) s-mind egieb 
allapatunkb(an) eö felseget magaztalliuk: Vißontagh eöis mind(en) wdeob(en) minket 
megh áld es reánk uigiaz. Ne enekelliwnk tehát azért, hogi uagi ualameli Embernek 

2X4 A szövegben kétszer szerepel az „irua" szó. 
285 Bérmunkánk. 
286 Pezsdüljön; forróvá, izzóvá váljék. 
287 Lényei; teremtményei. 
288 A szövegben: ,,czeleket\!vnkb(en)". 
289 Mi magunk. 

386 



hizelkedgiw(n)k, vagi valakinek kedueb(en) lehesswnk, vagi hogi io ßauunkal, haßnot, 
hin neuet talalliunk, hane(m) mind(en)kor az Urnak tißtessegere nezzwnk. Ez uala az 
Harmadik dologh kit az Ap(osto)l keuan az kereßtienekteöl. Honnat mi egi nehani dol-
got vegiwnk eßwnkb(en): 
Elseoben, hogi ualakik az Templomokban, es egieb keozeonseges giwlekezetb(en) 
valo tißtesseges es iozan enekleseket karhoztatnak; Nem iol czelekeßnek. Mert eleiteol 
fogua mind(en)kor ßokas uolt ez az I(ste)n hiuei keözeot. [176:] Seöt az Sido 
Rabinusok aßt iriak, hogi Adamis mondot eneket az Ur I(ste)nek, es hogi az 91(dik) 
diczeretet, ki uagion az soltar keönib(en), eö ßerzette es eneklette, az mely nap 
teremptetet. Moyses feleol penigh ugian ketsegh nincz, mert az 89 psalmus eöue. Seöt 
mikor az I(ste)n az Pharahot az tengerbe veßte, az egeß Israel nepe Énekekkel diczire 
az Vr Istent.290 Hasonlokeppen ugian akkor Moysesnek Nennie Maria az teob 
Aßßoniokkal, leanzokkal.291 Annak utanna mikor Sisarat, Debora es Baruch megh 
vere, ßep diczirettel magaztalak az Ur I(ste)nt.292 Mit ßolliunk Dauid kiralirol: ki mind 
banattiab(an), s mind örömeben, mind io, s-mind gonoß ßerenczeieb(en) sok ßamtalan 
diczeretekkel, es uigassagh teueo Musica ßerßamokkal magaztalá az Urat. Seot mikor 
az felesege Michal az Saul leania megh ßollitotta es cziufolta uala hogi ugrandozot es 
tanczolt uolna ereömeb(en) az frigi ladaia eleöt: egi czeppet se(m) gondola vele, 
hane(m) azt monda, hogi akar ki mit itellien eö feleolle, de uigad es örwl eö az Urnák 
előtte.293 Vgian eßt oluassuk az Uy Testame(n)tumbannis; Mert ám megh iria ß. 
Lukacz Zachariasnak Simeonnak, es Marianak eneket,29'1 kiket az Ur I(ste)nnek 
örömökb(en) mondanak. Seöt Chr(istu)s Urunkis az Ap(osto)lokkal eneklet, az mint 
iria ß. Mathe Cap. 26.295 Ittis az Ap(osto)l arra inti az hiueket. De ne(m) czak az Em-
berek: hane(m) az Angialokis diczerik es eneklik az Urat, az mint oluassuk Job. 38. 

907 9Q8 

Luc. 2." et in Apoc." Tehát ne(m) ßemere(m)," hane(m) tißtesseges es dicziretes 
dologh az Urnak enekleni, es Eneket, dicziretet mondani. Honnat tanollianak az keueli, 
negedes Emberek, az kik ßegiennek tartiak az giwlekezetb(en), hogi az Ur(na)k 
dicziretire fel tátsák ßaiokat, es mozdicziak nielueket. Nem ßegien ez, hane(m) 
tißtesseges dologh; seot az I(ste)ni ßolgalat(na)k edgik reße. Egieb helliek(en) az 
Templomb(an) mind férfi, s- mind Aßßoniallat, mind giermek, s-leanzo edgiwt Énekel 
az deakokkal, es [177:] egienlö ßoual, ßaial magaztalliak, diczirik az Urat es kernek 

290 Mózes második könyve 15, l - l 8. 
291 Mózes második könyve 15, 20-21. 
292 Bírák könyve 5. 
293 Sámuel második könyve 6, 14 skk. 
294 Lukács evangéliuma 1, 68-79; 2, 29-32; 1, 46-55. 
295 Máté evangéliuma 26, 30. 
296 Lukács 2, 13-14. 
291A jelenések könyve 4,8(5, 11-12; 7, 11-12). 
298 Szégyen. 
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segetseget. Hißem te sem vagi ßentieb az Angialoknal, nagiob Ur Dauidnal, bölczeb 
Moysesnel, ha ezek ne(m) ßegienlettek az Urnák Éneket mondani, neked sem 
ßemere(m). Am mosta(n) az keöniw niomtato egi nehani ßep diczireteket kwleon ki 
niomtatot, az imatsagokkal edgiwt kikkel mostan ßoktunk e l n i r " Sokan vadnak az 
halgatok keözwl, kik irast ertnek, egi nehani penzeket ne zanniak, vegienek benne, es 
uelwnk edgiwt enekelienek es Imatkozzanak az Urnák; Eßt czelekedik masuttis az iol 
rendelt Ecclesiakb(an) az kereßtienek ne ßegienliek tanulni es köuetni az iot. 
Mindazo(n)al(tal) azt senki innét ne magiarazza, hogi ugia(n) ne(m) lehet az I(ste)ni 
ßolgalat ezfele enekles nelkwl, es hogi mind(en) keöteles az Eneklesre; Mert 
nemelinek ugian nincz modgia benne hogi enekellien, vagi arra ualo ßaua nincz, vagi 
az ßemermetessegh reá ne(m) vißi: Ez illien halgathat, cziak hogi eois ßwueb(en) 
enekellie(n), es negedsegböl ne utallia megh az Éneklőket es az eneklest. 

Masodczor, ugia(n) itt vegiwk eßwnkb(en) az papasok(na)k az eneklesb(en) ualo 
teueligeseket; Mert Elseob(en) eok az Eneklest oli igen ßwkseges Isteni ßolgalatnak 
tartiak, hogi mind eiel nappal cziak el kintornal(na)k',ü0 es Cantalnak.101 Ez penigh 
babona, mert noha az I(ste)ni dicziret ige(n) io, az mint megh hallok: de sokkal 
ßwksegesb az I(ste)n Igeienek halgatasa es tanulasa, az prasdikallas. Es cziak akkor 
ßwkseges az Enekles, mikor erezzwk ßwuwnk(ne)k fel indulását es uidamsagat az Is-
teni dicziretre. Masodczor, az Papasok idege(n) nyelue(n) ßoktak enekleni, kit az 
ßegeni keössegh nem ert. Aßt mondgia penigh ß. Pal, hogi az I(ste)nnek hazab(an) 
ßwkseg hogi mind(en) epwlet legien. Hogi hogi epwl penigh abból ualaki az mit ne(m) 
ért? Seöt ezen Ap(osto)l 1 Cor. 14.302 ugian megh tiltá hogi senki az giwlekezetbe(n) 
idegen nielue(n) ne ßollion, auagi ha ßol megh magiarazza. Az Eneklesnek penigh 
ugian keozeonseges [178:] halaadasnak, Imatsagnak, es dicziretnek kel lenni. De 
kiczioda köniöröghet ollian nielue(n) az melliet ne(m) ert? Seot ugia(n) ot az Ap(osto)l 
neuezetes keppen azt mondgia az enekles feleöl, hogi az igaz kereßtien mind nielueuel, 
s-mind elmeieuel enekellien: Tehát az Ap(osto)lnak rendelese elle(n) czelekeßnek, es 
cziak bolondsagh, neuetsegh, hogi Deákul enekelnek. Harmadik teuelgesek az 
eneklesb(en), hogi sípokat, orgonakat fúnak az Templumb(an); Mert noha az Soltar 
könib(en) sokßor oluassuk hogi az I(ste)nt, síppal dobbal, hegedwuel, Trombitaual kel 
diczirni; De kwlömb uolt az, mert effele Musika ßerßamok mellet oly diczireteket 
montak kiket mind(en) megh ertet, es akar kijs egietemb(en) enekelhetet. Egi az hogi 
ez uolt az Ó Teöruenib(en), es az Uy Testame(n)tumb(an) arról parancziolatunk 
nincze(n), mint az ßaial való enekles feleöl. Más az, hogi eök azt ne(m) annijra az 
I(ste)n tißtessegere czelekeßik, mint az fwlek(ne)k es halgatok(na)k 

299 L. RMNy 746. 
300 Zenélnek. 
301 Énekelnek. 
302 Pál első levele a korinthusiakhoz 14. 
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giöniörkeottetesere. Azert, mi keppen Ezechias kirali el rontá az erez kegiot,303 ki az ö 
ideieigh megh tartatot uala emlekezetre; De mikor latna az király, hogi babonasagh es 
Baluany Imadas keöuetkeznek belölle, el ronta, es az iras diczire erette: Szinte azo(n) 
kepp(en), miuel hogi az Orgonalás, sipolas annira ment, hogi cziak testi 
giöniörwsegert leße(n) az papasok keößt; Es miuel hogi sokan annak halgatasaba(n) 
valami ßentsegetis tartottak: Meltan es igazan az Jámbor tudós emberek kirekeBtették 
az kereßtieni giwlekezetböl, hogi innét vagi babonasagh, vagi valami fertel(me)s indu-
latra valo geriedezes ne tamadna, az meli dolog az papasok keößt bizonnial megh 
vagio(n). Mw azert elegedgiwnk megh az ßaial es ßoual mondot dicziretekkel, es 
ekkepp(en) magaztalliuk az mi I(ste)nwnket. 

Vtolso tanusagunk azert ez Igékből legien ez, hogi mikor czendes elmeuel 
vagiunk, akkor foglalliuk magunkat az I(ste)n Igeienek halgatasab(an), tanulasab(an), 
auagi egiebek(ne)k tanittasab(an), inteseb(en); Mikepp(en) az Igek(ne)k elseö, [179:] 
es Második reßeb(en) megh hallok. Mikor penigh erezzwk lelkwnk(ne)k vidámságát, 
fordicziuk azt az Isteni ßolgalatra ßwvwnk(ne)k az I(ste)nhez valo ßeretetb(en) fel 
posdulasat, indulását: Akkor enekelliwnk es mind ßaial ßwuel az Ur I(ste)nt 
magaztalliuk, es diczeriwk. Es ekkepp(en) keßicziwk magunkat amaz ez elet utan 
köuetkeözendö uigassagra, az hol az ß. Angialokkal edgiwt veg nelkwl enekelliwnk, es 

diezireteket mondgiunk az mi Atiank(na)k. Ame(n). 

* * * 

103 Királyok második könyve 18, 4. 
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11. ÚJFALVI Imre104 gyülekezeti énekeskönyv-előszava, 1602. 
(RMNy 886/1)305 

[()3r:] PRvEFATIO.306 

c 307 Mely ez könyvnek ez mostani editiojara nez. 

EZ ideiglen csak ez it valo Typographiaban-is'08 egy-nehanyßor nyomtattatot ki 
ez Énekes kónyv, mely az Graduallal az Templomban ßokot vitettetni. Talaltam 
ollyanra-is az mely, de csak igen rövideden, ez elót negyven eßtendovel nyomtatta-
tot. ,09 De velem hogy netalam illyen rendel, bűseggel, es tißtan nem. Iollehet mostan-
is nem ßinten310 ugy bocsathatok ki, az mint mi akarjuk vala: tudnia illik Elößor 
kózónseges Synatnak es Superintendensünknek authoritasaval/" es intesevel: melyből 
netalam nagyub tißtasaga-is kővetkőzőt volna. Masodßor s-utolßor mindeneket az ő 
rhythmusa ßerent, uyjab uyjab paragraphusokkal:'12 es az első versőket lineakkal-
is,313 hogy az ki annyira, artem canendi,314 ertene Claves, & Signa vocis'15 megh je-
gyezhetne hogy az usus j l b ig[y]-is segittetnek. Valaki volt az Musicanak (az mellyen 
ne erts valami frascat,317 hanem az eneklesben valo ßep mesterseget) rontoja kőztünk 

304 ÚJFALVI Imre ( t 1616 k.) debreceni református lelkész, író. 
305 A szövegkiadás alapja: Újfalvi Imre 1602-es debreceni énekeskönyvének ( R M N y 886/1) 

Gyulafehérváron található példányáról készült fotó az MTAKK-ban (Mikrofilmtár). A fordítá-
sok CSOMASZ TÓTH Kálmán (1967. 132 skk.) fordításai és értelmezései alapján készültek. 
Mai helyesírásra átírt, jegyzetelt változatát 1. H. HUBERT Gabriella: Enekeskönyv-előszavak = 
Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény I: 16-17. század. 11-20. 

306 Előszó. 
307 Kiadására. 
j 0 8 Nyomdában is [ti. a debreceni nyomdában]. 
309 L. RMNy 178. 
110 Egészen. 
J " Tekintélyével, parancsával, határozatával. 
312 Verssorokra tördeléssel és a versszakokat egymástól elválasztva. 
313 Az első versszakokat kottával együtt. 
314 Az éneklés mesterségét. 
315 A kulcsokat és a hangjegyeket. 
316 Használat. 
317 A frasca értelmét eredetileg a lengyel fraszka 'apróság, érdemtelen, érdektelen dolog' 

szóból eredeztettem. Fekete Csaba hívta fel figyelmemet arra. hogy a frasca a latin fraus, 
'csalás, hamisság' szóból is származhat. Ilyen értelemben már 1570-ből van adatunk a szó ma-
gyar használatáról (SZT, IV, 408). L. még Sárospataki István Ez világnak dolgainak igazgatasa-
nak mestersege című 168l-es művében: ,,A' beszédben való fraskát és a' hasonlitast-is utállya 
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de igen Asinus318 fejű volt. Themistocles cum recusasset lyram habitus est 
inductior.J'9 Regen fö Scholakban be sem bocsattak az ki ehez nem ertet, es tob ehez 
hasonlokhoz. Melynek oka, Eggyik lón az sietseg, nem remeiven az elót, hogy mostan 
erre illyen alkolmatossag adattassek. Második az be v^tettetet ßokas, mellyet meg 
valtoztatni,320 bátor321 jobra lenne, csak kicsin dologban-is, igen nehez, es 
ragalmazasra ok ado. Mert az mint ßoktak az Deákok mondani: Consuetudo altera 
natura. Az mellyet furca expellas tarnen usq(ue) recurret 322 Harmadik az, hogy az mi 
nem mi munkánk mindenestül fogvan, abban nem illik nekünk practicalni, hanem, ha 
kózónseges dolog, kózónseges ßemelyeknek. Ez lenne, In alienam messem falcem 
mittere.m Ki ki az óvevel tißtelkedik: noha néha az emberek ehez nem tartyak mago-
kat. Negyedik es utolso mely az rendelesre nez ezen Énekeknek külómb kűlőmb fele 
scopusi, es materiai. Nemelynek, az oly Psalmusok kivól mondom, az mellyek az 
övekben meg tartattanak, micsoda scopusa, es materiaja'24 legyen, mayd ne-[( )3V:]hez 
hirtelen embernek eßeben venni. Mely, talam nem annyera az vékony tudomanytul, 
mint az Isteni dolgokhoz valo nagy buzgosagbol eset. Mellyekre nezve mind azon-
altal, ez Kónyvtűl senkinek nem kel el idegenedni, holot m?g igy-is ez elót ki nem 
bocsattatot. Mostan az mineművel lehet ollyannal ellyűnk. 

Továbbá itilem, hogy ezfele Enekek kivaltkeppen az Introitusokkal Hymnusokkal, 
Antiphonakkal, Responsoriumokkal, es ezekhez hasonlatosokkal, az Missalebul, es az 
Breviariumbul, kezdettenek akkoron ßöröztetni, es Magyarul fordíttatni, mikoron az 
Ecclesiak az sótet, es tevelygő Papistasagbol, fejőket fői emelni es reformaltatni, sőt 
ezek altal jut egy altal be az Istennek igije kőzinkben. Mely az mi orßagunkban, es 
nemzetünkben, menyire ment volt, anno Christi 1523. könnyen meg tetzik, Ex 
constitutionibus Diéta; Buda; Anno Domini 1523. pro festő D. Georgii, Rege 

az Isten, a' mikor az embert magával meg-edgyezni mutattya szép beszéde, de hazudni 
mutattyák cselekedeti". (RMK 1. 1263: 18) 

318 Szamár. 
J I 9 C I C E R O , Marcus Tullius: Disputationum Tusculanarum ad M. Brutum libri 5, lib. 1, 

II: Themistocles cum in epulis recusasset lyram. habitus est indoctior. (Themistocles, amikor a 
lakomáknál visszautasította a lantot, még műveletlenebb volt.) 

3 : 0 Hiányzik az elválasztójel: „valtoz tatni". 
321 Ámbár. 
322 HORATIUS Flaccus, Quintus: Epistulx /, 10, 24. (A szokás második természet, amelyet 

űzd ki bár vasvillával, mégis mindig visszatér). 
323 Más rendjébe belekaszálni. 
324 Tárgyai és tartalmai. 
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Ludovico, celebratce. ~ Az mellyekben az 54. Articulus igy vagyon irvan: Omnes 
Lutheranos, & illorum fautores, ac factioni ipsi, adhcerentes tanquam publicos 
hcereticos, hostesq(ue) sacratissimce virginis Marice, pcena capitis, & ablatione 
omninm bonorum suorum, Majestas Regia, veluti Catholicus Princeps, punire 
dignetur ,326 Ugyan ezen dolog meg tetzik, Ex Constitutionibus in campo Rákos, Rege 
eodem, non longe ante Cladem Mohacinam, anno 1525. editis,321 Az mellyekben-is az 
4. Articulus ezkeppen fulminal:328 Lutherani omnes de regno extirpentur, & 
ubicunq(ue) reperti fuerint, non solum per Ecclesiasticas, verum etiam per seculares 
personas, libere capiantur, & comburantur,*~9 De az idó meg-mutata it-is, mely igen 
igaz az Salamon mondasa, Prov: 21. 30. Non est sapientia, non est prudentia: non est 
consilium contra Dominum, Equus paratur ad diem belli: Dominus autem salutem 
tribuit.330 Luther Marton kezde az Papa ellen tanítani Witebergaban anno 1517. 
exeunte.3jl Mellyekből eßeben veheti minden ember, az világosság, az igaz tudomány, 
mely hamar kezdetet az utan az mi nemzetünk kózőt serkedezni, es hirdetni. Kőzeleb 
valo Ecclesiakra-is illyen hamar ez el nem erkezet. Az Isten igy akara belsó-keppen 
vigaßtalnia ez nemzetet, ha külső keppen az Pogányok altal verne. Mert ugyan ezen 
időben kezde derek-keppen332 Orßagunk romlani, minek utanna anno 1521. Nándor 
fejer-var, Magyar-Orßagnak kapuja, Tórók kezben esek. Igy azért az elót nyolczvan 
eztendővel talam ez Énekekben, az mi nyelvűnkőn egy sem irattatot, holot az elót min-
dent Deákul, nemzetünknek idegen nyelven, eneklőttenek, birbiteltenek,3"1 az kik az 
Templomban ßolgaltanak, lelek veßedelme alat, vagy Choralis, vagy Figurális 
Musica1"4 ßerent, vagy kűlómben volt az. 

325 Könnyen megtetszik az 1523-ban, Szent György napján, Lajos király uralkodása alatt 
tartott budai országgyűlés rendelkezéseiből. (L. Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hit-
újítás korából, 1902, 84.) 

326 Minden lutheránust és azok pártfogóit és követőit, mint nyilvános eretnekeket és a leg-
szentebb Szűz Mária ellenségeit fej- és jószágvesztéssel rendeli büntetni ő királyi felsége, mint 
katolikus fejedelem. 

327 A Rákos mezején, ugyanazon király alatt, nem sokkal a mohácsi veszedelem előtt, 
1525-ben kiadott rendelkezésekből (törvényekből). (L. i. m., 204.) 

328 Mennydörög. 
329 Minden lutheránus az országból kiirtassék, és bárhol találtatnak, nemcsak az egyháziak, 

hanem a világiak által is fogassanak el és égettessenek meg. 
330A példabeszédek könyve 21, 30-31: Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a ta-

nács az Úrral szemben. Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. 
331 Wittenbergben az 1517. év végén. 
332 Valójában, tulajdonképpen. 
333 Mormogtanak. 
334 Egy- vagy többszólamú éneklés. 
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Kik legyenek pediglen mindeniknek authori,335 bizonnyal nem [( )4r:] tudhatni (s-
nem is igen ßükseges dolog) azok kivűl, az mellyeknek vagy vers fejekben, vagy 
külőmben az meg vagyon jegyeztetven. Az kűlómb kűlómb authoroknak kűlómbőző 
elmejektúl, es indulattyoktul eset, hogy kűlómb kűlómb izűjek-is legyenek ez Énekek: 
ki inkab tessek, ki nem annyera: jol-lehet idejárul az materianak-is az ο mi volta. 

Az mi vékony itiletűnk ßerent jo volt volna itt, vagy egynek vag kettőnek azt meg 
tartania, az mit nemely nemzetek meg tartottanak, hogy tudnia illik, az egeß 
Psalteriumot 36 minden idegen eltelem nelkűl, ßep rhythmusokban rendeltek volna, 
mely melle adattathattanak volna egyeb enekek az ßent irasbol, hogy az Templomban 
hol eggyiktul, hol masiktul, mas fele Enekek ne vitettenek volna.>37 De ha ez immáron 
igy eset hogy az Psalmusokban, ki eggyet, ki mast, ki im-igy, ki am-ugy forditot, es 
ezekből cum similibus,338 mint egy Corpus Canticorum Ecclesiasticorum"9 kezdetet 
csinaltatni, minemű origója & Iuris utriusq(ue) & Missalis, ac Breviarii340 volt, mostan 
ez egeß Psalteriomot meg valtoztatni, avagy csak ezeknek bizonyos hatarat vetni, ne-
hez, kivaltkeppen egy embernek, s-olynak, az kinek authoritassa nincsen, az 
Musicaban-is nem maga gyakorlot. 

Hogy pediglen ez fogyatkozasrol többet ne ßollyak, es arról ingyen se341 

emlekőzzem, az mely az Gradualban, az mint mi ßollunk vagyon, ezek ez Énekekre 
nezve nem kicsinyek. Első hogy m?g illyen modon-is az egeß Psalterium nincsen ez 
sok Enekesektűl-is Magyar rhythmusokban rendeltetven: egy pediglen sok keppen-is 
talaltatik. Második, hogy az mellyek vadnak-is, az bótűtűl342 gyakorta meßße jarnak, 
ki egyre ki masra nezven, mikoron azokat fordítanak. Athanasius, citante Volphio in 
prolixa ad Marcellinum epistola de Psalmorum interpretatione, cavendum monet ne 
quis eos secularibus ad eloquentiam verbis ornet, neve conetur dictiones immutare, 
sed simpliciter ut scripti sunt recitet,343 Az mellyet modgyaval ide-is ßabhatunk. Har-

335 Szerzői. 
336 Zsoltárkönyvet. 
3j7 Újfalvi szavai hatottak Szenei Molnár Albertre is, aki formahü műfordítást készített a 

genfi zsoltárversekből, és nyomtatásban először jelentette meg valamennyit. (A 150 zsoltár ver-
ses fordítását először az unitárius Bogáti Fazakas Miklós készítette el 1587-89 körül, de az 
nyomtatásban nem jelent meg.) 

338 A hasonlókkal együtt. 
339 Egyházi énekek gyűjteményét. 
340 Minémü mindkét jognak, a Missalénak és Breviáriumnak az eredete volt. 
341 Egyáltalán ne. 
342 A bibliai szövegtől. 
343 ATHANASZIOSZ: Epistola ad Marcellinum in interpretationem psalmorum, cap. 31; 

Johannes Wolpius (Johann Wolf) (1522-1571) zürichi teológiai professzor egyelőre még azo-
nosítatlan művében idézi. (Athanasius, amint Wolphius idézi, a zsoltárok fordításáról 
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madik, az mely az masodikbol kóvetkózik, hogy nem tudod micsoda prasfatio nélkül, 
es conclusio nélkül,344 az bótű kivül ugyan sok nem lehetet. Nem jo az bőtühóz sem 
tenni, sem attul el venni valamit. Sót m?g magyarazattyahoz-is idegen dolgot. Deut. 
4.'4:i Utolso, hogy sokban semmi mesterseggel valo rhythmus nincsen. Az ki azért eb-
ben munkálkodnék az mi nyelvünkben mint nemellyek az ó nyelvókben hogy tudni il-
lik az egeß Psalterium bótü ßerent az menyire lehetne minden imez amaz appendix346 

nélkül, ki menne draga, haßnos, es dicsiretes dologban munkálkodnék. Az bodog 
emlekózetü Kevi Scaricza Mathe/4 7 ugyan ot valo tanito, kit anno 1591. az Tolvajok 
hazabol ki viven, meg [( )4V:] ólenek hallottuk, hogy ebben forgolodot. De ha el 
vegezte volt?, avagy nem, bizonnyal mi nem tudgyuk. Ha el nem vegezte, igen nagy 
kar, mert jo modgya volt benne, azmint azokbol alkolmason meg tetzik, az melyek 
kezünkben akadtanak. Ha penig el vegezte, es valaki ό maganak tartya, nagy irigység, 
ne mondgyam ßentseg téresnek. 

De mostan ezekre nezve-is ez kónyvtül ne idegenedgyünk: ^llyünk az mineművel 
elhetűnk: es ha azt akarjuk hogy Isten tißtessegere, es az Ecclesianak eppületire legyen 
az, imez cautiokat348 tartsuk meg: 

/. Ne in Musica, seu cantu pietatis, & divini cultus prora & puppis ponatur. 
II. Ne ibidem meritum, aut remissio peccatorum collocetur. 
III. Ne sic indulgeatur Cantibus in Ecclesia, ut prcedicationi verbi Dei nullus 

propemodum relinquatur locus. 
IIII. Ne propter Musicos in verbo Dei laborantibus, aut parum, aut nihil 

prospiciatur. 
V. Ne sit fractus, & confragosus cantus, ut astantes verba, etiamsi velint, percipe-

re minimé queant. 
VI. Ne in Templis, qutxvis promiscue canantur: sed illa tantum modo, quce divinis 

literis continentur, aut quce inde justis conclusionibus eliciuntur, & cum verbo Dei ad 
amussim consentiunt. Nam si fenestra inventis hominum aperiatur, verendum est, ne 
Musica Ecclesiastica, tandem ad nugas, & fabulas recidat.349 

Marcellinushoz írt terjedelmes levelében óva int, nehogy azokat az ékesszóláshoz tartozó vilá-
gias szavakkal feldíszítse, és hogy ne törekedjék a kifejezések megváltoztatására, hanem úgy 
adja elő őket, ahogy írva vannak.) 

344 Előszó és utószó, összefoglalás nélkül. 
345 Mózes ötödik könyve 4, 2. 
346 Függelék, toldalék. 
347 SKARICZA Máté (15447-1591), ráckevei lelkész, énekszerző. 
348 Szabályokat, óvásokat. 
349 Csomasz Tóth Kálmán a következőképpen értelmezi (1967, 135): „Az első pont való-

színű értelme az, hogy a muzsika vagy az ének nem lehet döntő az istentisztelet kezdetének és 
végének, tehát időtartamának megállapításában. A második pont katolikus-ellenes tartalmi intést 
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Ezeket irja Petrus Martyr3 5 0 in loco de Musica , & carminibus,3 5 1 az hol tob ßep 
dolgokat-is olvashatz ez felöl. 

Vetkeztenek azert, es vetkőznek, hogy az többirűl ne ßollyak, azok az Cantorok, 
Mesterek, az kik akar mi bokorban költött eneket mindjárás t az T e m p l o m b a vit tenek, 
es m§g mostan-is vißnek, s-valami paykos, vagy haydu notara el mondonak : sót ez fe-
leket enekelnek inkab, hogy nem mint az Psalmusukbol vetetet eneket . 

A z Tanitok-is3 5 2 vetkeznek az kik ezt el ßenvedik: de talam ez innét esik, hogy 
(ßollunk azokrol az kik illyek) m ? g az vegere-is az Cantusnak3 > 3 a l ig ernek be menni . 
Az Kónyvnyomtatok- is hasonlatos keppen az kik ez feleket minden tanacs nekül az 
Templumban valo enekek közibe egyelitenek,3 5 1 mint minap egy az Horatiusbol vöt 
odat:3 5 5 mas pedigle(n) az ßolgalo leány mit danogasso(n) mikoron az gyermeket ren-
g e t i , m e l y itilem azert hogy az author akarat tyabol eset. Az tudat lanok azt itilik 

ad: az ember érdemének nem lehet részt tulajdonítani a bűnök bocsánatára nézve. A harmadik 
szerint az éneknek nem szabad a gyülekezetben annyira túltengenie, hogy az Isten igéjének hir-
detésére úgyszólván semmi idő se maradjon. A negyedik csaknem ugyanazt mondja: nehogy a 
muzsikusok miatt az Isten igéjében munkálkodókra csak kevés, vagy semmi tekintettel se le-
gyünk. [Újfalvi rövidítve idézi forrását, amelyben itt az áll: „Adhaec adeo lauta et munifica 
stipendia Musicis constituuntur, ut ministris in Dei verbo laborantibus, aut parum, aut fere nihil 
prospiciatur." Vagyis itt a muzsikusok és lelkészek fizetéséről van szó.] Az utolsó két pontban 
mutatkozik némi pozitívum: az ötödik szerint az éneklés ne legyen széttördelt és összevissza, 
annyira, hogy a jelenlevők a szöveg értelmét, bármennyire akarnák, se legyenek képesek fel-
fogni. A hatodik pont [...] értelme: senki se énekeljen a templomban közönséges (zagyva) mó-
don. hanem csak úgy, ahogy Isten igéjéhez illik. [Isten igéjével pontosan megegyezzék.] Mert 
ha kinyitjuk az ablakot az emberi találmányok előtt, félni kell, hogy az egyházi zene (ének) bo-
hóságokká és mesékké alacsonyodik." 

350 A szövegben: „Marytr". 
351 VERMILIUS, Petrus Martyr: Loci communes, classis 3, caput 13: De musica et 

carminibus. 
352 Lelkészek is. 
353 Éneklésnek. 
354 Elegyítenek, belekevernek. 
355 L. Tasnádi Péter versét ( R M N y 713: 381. RPHA 830). 
356 L. Bornemisza Péter bölcsődalát (RMNy 513: 159r. RPHA 1324). Szenei Molnár Albert 

nem osztotta ezt a szigorú ítéletet, hiszen az oppenheimi Biblia függelékében ismét közölte a 
bölcsődalt (RMNy 1037/2: 135). Újfalvi kritikája azért sem volt jogos, mert Bornemisza nem-
csak gyülekezeti, hanem magán énekeskönyvnek is szánta háromrészes gyűjteményét. A böl-
csődal szerepeltetésére pedig a német énekeskönyvek Wiegenliedjei szolgáltathattak példát (I. 
pl. Johannes Mathesius két bölcsődalát: Nu schlaff mein liebes Kinderlein: Ο Jesu, liebes 
Herrlein mein). 
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hogy az mi az impressaban' vagyon mind jo, es mindenüt helyes. M?g az joban-is az 
modot (το πρέπον) [?] meg kel tartani. Ezekről csak Begyen ßollania: [ ( ) ( ) i r : ] de mit 
tehetünk rula, mas ad okot rea, s-bannyuk az mod nélkül valo dolgokat. Ennek okaert 
ide csak oly enekeket ßöttunk mi ößve, az mellyeket az Templomban mondhatni. S-ha 
az ßokast nem néztük volna, az mint ide fel-is mondám, nemellyeket ezek kőzzül-is ki 
hagytunk s-helyeben masokat tettünk volna az mint egynehányban cselekedtünk-is, 
annyera akarnok hogy az kőzseg-is az gyakorlasbol, es ßokasbol, ha az bőtüből, mint 
egyeb nemzetek kőzót, nem lehet, mindeniket ertene, es velünk eggyút mondana. Néha 
m?g az Tanitok-is az uysagert"08 nem értik mit mond az Chorus.359 Avagy csak Áment 
hogyhogy mondhat rea az Ecclesia? 

Hat az többit mind karhoztassuk, es el vessük? Ne: hanem az ki azokban 
gyönyörködik, mas könyvben ßedegetheti: sót ugyan masban ößve ßödegetven, ki kel-
lene nyomtatni. Mert ha ezekkel egyelitnük akar mellyeket: az jü ki belőle, az mi felöl 
ez elót-is panaßolkodank. Ki ki hogy tessek maganak, kivaltkeppen Mesterek, az övet 
toldgya oda, es azt mondgya: es igy vegre csufsagra megyen az ßent dolog, mint 
lattyuk hogy immár ugyan meg-is eset ez az Papistasagban. 

S-bizonyara haßnos dologban munkálkodnék, az ki nem csak azokat, hanem töb 
sok Magyar eneket-is es Historiakat ößve ßedegetne, es ßep rendel bizonyos reßekre, 
avagy könyvekre el oßtana. Az mi vékony itiletünk ßerent, oßtathatna em-ez hat reßre, 
mellyek kózzül lenne, 

Az elsőben, az Gradual, melynek mint egy második reße lehetne ez könyv, az 
Halót enekekkel.360 

Az masodikban azok, az mellyeket immáron kivaltkeppen az Scholakert ößve 
ßödtünk, es ki-is bocsattunk,361 az mellyekben-is minden fayrafayt362 ßoktanak 
nemellyek mondatni az tanuló gyermekekkel. Az Christus az gyermekeket mely igen 
ßeresse, es enekleseket mint kedvellye, megh tetzik ex Evangelica História,36j Math. 
18. & 19. item364 21. Marci, 10.365 Hogyhogy ßeretheti peniglen azokat, az kik nem ó 

357 Nyomtatott énekeskönyvben. 
358 Új dolgok, új szöveg miatt. 
359 A templom karzatán vagy az éneklő pulpitusnál a kántor körül felsorakozott tanuló ifjú-

ság, kórus. 
360 Újfalvi gyülekezeti énekeskönyv-tervezetének 1635-ös gyakorlati megvalósulásáról 1. H. 

HUBERT Gabriella, 1996. 82. 
361 L. RMNy 804. 
363 Versfajokra példát. 
363 Evangéliumi történetből. 
364 Hasonlóképpen. 
365 Máté evangéliuma 18. 1-10; 19, 13-15; 21. 16; Márk evangéliuma 10, 13-16. 
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neki hanem Iupiternek, Venusnak, Bacchusnak, avagy Vulcanusnak enekelnek, kiket 
az pogányok tartottanak Isteneknek, de hamissan. 

Az harmadikban egyeb tißta Énekek rövidebbek, hoßßabbak sok materiakrol, 
mellyek mind azon-altal nincsenek az Templomban ususban,366 s-nem-is lehetnek ok 
nélkül. 

Az negyedikben az Históriák mellyek vagy az Bibliából v^tettenek, az minemúk 
sokak vadnak, aut ex aliis scriptoribus Ecclesiasticis.367 [()()iv:] 

Az ötödikben az Magyar nemzetnek dolgai, az mellyek Magyar rhythmusokban 
rendeltettenek.'68 

Az hatodikban, es utolsóban egyeb idegen dolgokrol való históriák, es enekek/6 9 

az mineműk kevesen vadnak ha az Amorerul valókat ki v^ßed. Az minemű 
faytalanokat nem hogy elöb kellene mozdítania, es bocsatania de mindenűt inkab 
veßteni. 

Mi igy gondoltunk tőb dolgaink kózót ez felől: jol-lehet egy elóBőr keveseb 
reßekre-is oßthattuk volna. De nem tudgyuk, az sok akadalyok, s-azok kőzót propter 
defectum nervi rerum agendarum370 eleb mehetűnke benne. Az mi az ößve ßedesekre 
nezne abban immár nem sok fogyatkozas volna. S-ha mi ez-fele ez utan talaltatnek s-
irattatnek mindeniket rendiben kónyű volna allatnia. Az kit az Ur Isten hozza segit, ha 
mi veghez mind ezeket nem vihettyűk, kerjűk fölötte igen, nemzetünkhöz való 
ßereteti^rt, ebben-is munkálkodnia ne restellyen, noha illyen egy-igyű371 munka, hogy 
maradékunk, az mi Ießen, az tőb magyar irasok közót ezzel-is elhessen. En fijlek rayta, 
ha sokáig az Isten haragja igy al fon, hogy ez utan csak ennyi alkolmatossag-is nem 
kezd lenni az Magyar nyelven való nyomtatasra. Mellyet mind azon altal hadgyunk 
Istenre. Az jelen valókat vegyük jo neven, es ellyűnk velek. 

C 377 
Vegezetre tetzek hogy az kik ezfele könyveknek" ~ ki bocsatasaban 

munkalkodtanak, azoknak nevóket, az kiket ez ideiglen föl talaltam, it rendel külön 
meg jegyzenem azoknak kedvókert az kik ez dologban gyönyörködnek, avagy akarnak 
munkálkodni. 

Kérjük az kereßtyeneket, az kiken ez kicsin munkát föl vóttűk, es az kiknek ez 373 egeß Magyar nemzetben ez kicsiny munkát commendallyuk, hogy mindeneket jo 

565 Pl. RMNy 513 második részének egyes énekei. 
367 Vagy más egyházi szerzőktől. Pl. RMNy 513 harmadik része. 
368 Pl. Heltai Gáspár gyűjteménye (RMNy 351). 
369 Pl. a Spira Ferenc esetéről szóló história (RPHA 1302). 
370 Pénzhiány miatt. 
371 Szerény. 
372 A szövegben: ..kónvveknek". 
373 Ajánljuk. 
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vegre magyarazzanak. Az Istennek kegyelme es bekesege legyen mindnyájunkon, 
Amen. 

Dobróczenben die 12. Mártii anno ultimo Dei patientiae 1602.374 

[( )( )*:] AZOKNAK NEVEK KIK ENEkes könyveknek ki bocsatasaban 
munkalkottanak, (Ex Catalogo scriptorum Ungaricorum, ab E. A. Sz. U. Collecto 
adhuc manu scripto.375 ) az időnek rendi ßerint. 

Psaherium Strigoniense, seu Psalterium secundum ritum almce Ecclesice 
Strigoniensis cum Antiphonario, & Hymnario, incerti authoris & temporis, nisi quod 
Iacobi Schaller librarii Budensis ab initio in eo fiat mentio.'lb 

Gal-ßecsi István Mester, azon varosnak Scholajaban tanito, irt egy Énekes 
kónyvetsket. Dedicaltatot az nagysagos Prini Peternek.177 Nyomtattatot in octavo378 

379 
Crakkoban anno 1536. 

Tinódi Sebestyen bocsatot ki Kronicat ket reßben. Melynek első reßeben, az Ianos 
Király halalatul fogvan, mely lót 1540. az 1554. az Dunán innét minden hadak, s-
veßedelmek rövideden ßep notakkal enekben vadnak. Az második reßben, kűlómb 
kűlómb időkben, es orßagokban lót históriák vadnak. Dedicaltatot Ferdinando Regi 
Ungariae.380 Nyomtattatot Colosvarat in quarto381 15 5 4.382 

Kalmancsehi Marton Mester (itilem hogy azt hiyjak vulgo383 Santa Martonnak) az 
kereßtyeni gyülekózetben valo reggeli Enekleseket, mellyeket Primaknak hinak. Ma-
gyarra fordította, az Psalmusokkal egyetemben. Vadnak ebben Hymnusok, 
Antiphonak, Psalmusok, Responsoriumok, Versiculi, Precationes, seu Collectas & 
Benedicamus in octavo.384 

374 Az isteni türelem utolsó évében, 1602. március 12. napján. 
175 A magyar írók Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre által eddig összegyűjtött, kézzel írt kataló-

gusából. 
376 L. RMK III. 207. A gyűjtemény értékelését 1. FERENCZI Ilona, 1992, 579-585. 
177 Perényi Péternek. 
378 Nyolcadrét alakban. 
379 L. RMNy 18. 
, s" Ferdinándnak, Magyarország királyának. 
381 Negyedrét alakban. 
382 L. RMNy 109. 
383 Magyarul (mindenfelé). 
384 L. RMNy 160/2, de valószínű, hogy már 1560 előtt megjelent a magyar nyelvű gregorián 

szertartási énekek gyűjteménye. 
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Hußar Gal bocsatot ki Isteni Dicsireteket es Psalmusokat, azok kózzül 
valogattakat, mellyek ez időben az jámbor atyafiaktul ßörößtettenek, anno 1560. in 
octavo, cum dedicatoria Epistola ad Petrum Melium.385 

Ezen Hußar Gal az kereßtyeni gyülekezetben valo Isteni dicsireteket, es 
imatsagokat, ki bocsatta in quarto ket reßben, Comjatin laktaban 1574.386 

Énekes históriás könyv, kivaltkeppen az Magyar-orßagi dolgokrol nyomtattatot 
Colosvarat, in quarto, 1574.,87 

Pesti Bornemißßa Peter, ößve ßedet sok kűlőmb külómb fijle Énekeket, mellyeket 
harom reßben rendelt. Az első reßben vadnak rövid dicsiretek, kiknek ßamok, az mint 
ó maga ßamlallya, 198. kik kózzül sok prsedicatio melle valók. Az masikban 
hoßßabbak vadnak, az ßent iras intesi es magyarazati ßerint, kik prasdicatio gyanant 
oktatnak, kiknek ßamok apróval elegy 60. Az [( )( j^:] harmadikban az Biblia ki 
valogatot, fö fö 18. históriájából valo. Dedicatum opus Annas Csoron, consorti 

388 c 389 

Stephani Balassi de Gya[r]mat, Nyomtattatot in quarto Detreko varaban, 1582. 
Bartphan-is nyomtattanak in quarto Énekes könyvet 1593.390 

Ez-is itt egynehanyßor ki nyomtattatott9 ' Anno 1590.392 az bodog emlekózetű 
Gönczi Györgynek Praefatiojaval, melyben; 1. okait ßamlallya az mellyekert ez 
Enekóket az Ecclesiaban meg kellyen tartani. 2. Ezeknek mondasiban micsoda modot 
kellyen tartania. 3. Kik vetkőzzenek ezekben. 

Ezeken kivül darabakban-is hol egy, hol kettő, hol egy fele hol mas fele Enek 
nyomtattatot: mellyet az ki ößve szedeget, es ki bocsát, az mint ide fel-is mondám, 
haßnos dolgot cselekeßik. 

KERES. 

Minden Enek ßörzesben az rhythmus,393 etiam in specie,394 oly igen meg 
kevantatik, hogy aznekűl az Enek, ugyan nem Enek. Az Historianak pediglen meg 

385 Melius [Juhász] Péternek szóló ajánlólevéllel, 1. RMNy 160/1. 
386 L. RMNy 353. 
387 L. RMNy 351. 
388 A mű Czoron Annának, Gyarmati Balassi István házastársának van ajánlva. 
389 L. RMNy 513. 
390L. RMNy 713. 
391 Az 1569-es Szegedi Gergely-féle énekeskönyvvel (RMNy 264) kezdődő református, 

debreceni gyűjteményekre utal. 
392 L. RMNy 640. 
393 A ritmus-fogalomra többféle magyarázat született. Klaniczay Tibor vers és zenei rit-

musként értelmezi (1961, 167). Csomasz Tóth Kálmán első értelmezése szerint (1967, 138): „A 
'rhythmus' itt verssort, közelebbről verssorok szerint elválasztott, tehát a soronkénti tagolást 
látszatra is megmutató tördelést jeleni: ha már nincs hangjegyismeret és hangjegyolvasási kész-
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irasaban az Idő es az Hely, az rhythmus fólót, oly igen ßükseges, mint az ket Bóm az 
emberben. Mert ezek mint egy jo Bernes kalahuzok igazgattyak az olvasokat az 
historiaknak nagy puBta mezejeben, es az dolgoknak zürzavaraban. Annak főlótte igen 
segítik az memóriát valaminek meg tanulasaban. Vegezetre mert tanulna ember az 
Geographiat cum suis filiabus,395 es az Chronologiat,396 ha ezekben haßnokat nem 
kellene venni? Kérjük azért azokat, az kik illyen dolgokban munkálkodván ezekben 
meg fogyatkoztanak, mint peldakat-is mondhatnank, ha boßßusagos nem volna, hogy 
az tóbbi kozőt ezekról-is meg emlekezzenek. Kedvesb, es bőcsósb leßen munkajok. 
Ezt peniglen tűlünk nehez vagy gonoß neven ne vegyek. Legyenek egessegben mind az 
Énekes Uraim mind egyebek. 

Emericus A. Sz. Uyfalvius. 

* * * 

ség, legalább az énekek verssorai ne folyjanak egymásba." Később Klaniczay Tiborhoz hasonló 
értelmezést ad (1982, 68): „A 'rhyhmus' szót Szilvás-Újfalvi ebben a szakaszban az eredeti, il-
letve az annak megfelelő mai értelemben használja, azon tehát nem a soronként külön írt vagy 
nyomtatott verssort, hanem az énekelt vers lüktetését érti." Kérdés, hogy 'rím'-ként értelmezhet-
jük-e a 'ritmus' szót. 

394 Különösen is. 
395 A földrajzot a leányival, azaz segédtudományaival együtt. 
396 A történelmi események rendjét. 
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12. ÚJFALVI Imre temetési énekeskönyv-előszava, 1598. 
(RMNy 886/2)397 

[A*:] ELÓL IARO RÖVID Beßed. 

AZ Halottaknak el temetesebe(n) nem minden nemzetek mindenkoron, es minden 
helyen egy ßokast kóvettenek eleitül fogvan. Mert nemellyek halottyokat az főldbe(n) 
takartak sok fele Ceremoniaval: Nemellyek meg egettek, es az porát valami edenyben 
ßöttek, es azt tóttek el: nemellyek vegezetre halottyokat vizben vetettek: mely 
ßokasokrol büvebben irnak az Historicusok. Sót az kik kereßtyen nevet viselnek-is, 
ebben nem mindenkoron egy tórvent tartottanak, hogy az híveknek Christus ßületese 
elót való rend tartasokrol ne ßollyak. Elein altalan fogvan az Apostoloknak intesekből 
el hagyvan sok Poganyi ßokasokat, igen egy-igyükeppen ,9S temetkóztenek. Annak 
utanna az Papistasagh nevekedven ebben-is az Ceremóniák nevekedtenek: mellyeket 
az ki olvasni akar meg tanai R. Bell: Tom. I.399 Az mi ßegeny nemzetünknek nagy 
reße Isten kegyelmeből, ez Ceremoniaban nemellyeket az tőb Papistasaggal le tót, 
nemellyeket m^g meg tart, ugy mint harangozast néhol, alamisna oßtast, melynek reße 
altalan fogvan400 az Tor, Eneklest, Prasdicallast, nagy koporso emeleseket es egyeb ez 
felet. Mellyek közzül ki legyen jo s-ki nem, en it nem visgalom. Az emberek semmit 
nehezben nem ßenvednek mint ha valami ßokot dolgot, ha az ßinten nem jo-is, valaki 
impro-[A2v:]bal.401 Olvashatz valamit nemellyik felól, Lamb. Dan: R. Bell: ellen.402 

Azt mondhatom ha bannyak-is nemellyek, hogyha temetes nem volna, Mestert403 es 
Deákot nehezben tartananak: mint Praedicatort ha kereßteles, es eskütes nem volna, oly 
balgatagok az emberek. Azért miért hogy Temeteskor mi kőztünk enekelnek, az 
minemű enekeket akkorra irtanak tudós emberek, mi ulta az Ecclesia kezdetet 
reformaltatni, azokat ez könyvben ßöttem, hogy azok eggyüt leven az Deákság ez fele 

397 A szövegkiadás alapja: Újfalvi Imre 1602-es debreceni énekeskönyvének (RMNy 886/2) 
Gyulafehérváron található példányáról készült fotó az MTAKK-ban (Mikrofdmtár). Mai helyes-
írásra átírt, jegyzetelt változatát 1. H. HUBERT Gabriella: Enekeskönyv-előszavak = Magyar 
Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény I: 16-17. század, 20-21. 

398 Egyszerűen. 
399 BELLARMINO, Roberto (1542-1621, itáliai katolikus teológus): Disputationes... de 

controversiis Christiance fidei, Tom. I. Contr. VI, Lib. II, Cap. XIX. 
400 Általában. 
401 Elvet. 
402 DANEAU, Lambert (1530k.-1595, francia református teológus): Ad R. Bellarmini 

disputationes theologicce de rebus in religione controversis L. Daniéi responsio. 
403 Iskolamestert, tanítót. 
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ßolgalatban elhessen velek. Az authoroknak,<M neveket el nem titkoltam volna, de 
kevesnek tudhattam meg az kiknek az vers fejekben nintsen, mellyeket külón meg 
jegyzeni nem ßükseg volt. itilem hogy egy-is nintsen igen reghi benne: mert az 
Papistasagban Deákul mondottak officium defunctorum,405 az Soltart. Továbbá 
talaltam m?g ezek kivül tóbbet-is jol-lehet igen keveset: de en-neke(m) elegnek 
tetzenek ezek. Es ugyan kívánnám ha immár nem tóbbitenek. Oßtottam három reßre: 
Az elsőben vadnak az mellyeket az halottas haz elót ßoktanak mondani. Az 
masodikban mellyeket az halót ki vitelkor. Az harmadikban az mellyeket az sir fólót. 
De ez oßtas nem oly köteles, hogy változás nem lehetne benne, mely az Cantoroknak 
eßessegen all. Legy eg[e]ssegben406 jo enekes. 

Debreczenben Pünkőst hav. 12. napjan, 1598. 
Emericus Sz. Uyfalvi. 

* * * 

404 Szerzőknek. 
405 A temetési szertartást. 
406 A szövegben: „egssegben". 
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13. SZENCI MOLNÁR Albert407 előszava, 1607. (RMNy 962)408 

[):(9v] AZ MAGYAR ORSZAGBAN ES ERDELYBEN VITEZkedö 
keresztyen Anya szent Egyháznac; és ennec Nagyságos es kegyes Gondviselöinec, 
Lelki Pásztorinac, Tanitoinac és tanúlo tagainac, 

Az Atya Istennec kegyelmét, az meg szentelésnec és békeségnec lelkét, az 
Christusban kivánnya szive szerint: 

Mlúlta tanuságnac409 kévanságábol idegen országban élec, és látás hallásnac 
okáért néha veszedelmekbeis forgoc, gyakran kérem azt az Ur Istentől, hogy az ö ke-
gyelmes akarattyabol, avagy vigyen föl idein, ez biin szaporító világból az ö mennyei 
Academiajában, es bölczeséggel bővelkedő paradiczomában; avagy ez földen élete-
met, az Christusért, szent lelkével ugy vezérellye, hogy senkinec ne legyec botránkozá-
sára, hanem az hiveknec seregiben élhessec egyebeknec hasznokra, es az ö felséges 
nevénec diczéretire. Innét vagyon, hogy ez hires Academiakban fö Tanitoc közt forog-
ván nem kapoc ez világon gazdagító tudományokon, hanem ollyakat kévánoc, 
mellyekkel leg többeknec használhassac az mi nyomorgó hazánkban. 

Ez elöt annakokaért hét esztendővel, midőn [):(ior:] Cassán én tőlem Magyar 
könnyvet kért vólna az tiszteletes Békési János,4 '0 (ki az én tanúságomra, az Istentöl 
néki engedet jókból, más fél száz forintot adot, kit megfizet Isten ö K[egyelmé]nec) 
mihelt följutottam Haidelbergában,4" menten Magyaról forditotam az Daniel 
Tossánus Doctor Vigaztaló könyvét: mellyet ö elöszszer Franciai nyelven irt, osztán 
Németül fordítót, es lelki Iscolánac nevezőt.412 Mellyel én az meg mondot Cassai 
személynec akartam háláadó voltomat megmutatni. Az utan pedig egy néhány 
esztendővel fáratsagos nagy munkával írtam az Deac es Magyar Dictionariomat.411 

407 SZENCI MOLNÁR Albert (1574-1634) református lelkész, író és költő. 
408 A szövegkiadás alapja: Szenei Molnár Albert 1607-es zsoltárfordításainak a Ráday 

Könyvtárban található példánya. (Az előszó még egyszer megjelent a 17. században: RMNy 
1628/2-ben.) A szöveg mai helyesírásra átírt változatát 1. A kegyes Olvasóhoz!, 1964, 60-64; 
SZENCI MOLNÁR Albert válogatott művei. 1976, 55-59. A szöveg betűhű változatát 1. RMKT 
17. század, 6, 14-16. Mai helyesírásra átírt, jegyzetelt változatát 1. H. HUBERT Gabriella: Ene-
keskönyv-elöszavak = Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény I: 16-17. század, 21-25. 

409 Mióta tanulásnak. 
410 Szenei Molnár Albert kassai támogatója. 
411 Heidelbergbe. 
412 TOUSSAINT, Daniel (Tossanus, Daniel, 1541-1602) heidelbergi teológiai professzor 

Betbüchlin c. könyvének fordításáról van szó, de a fordítás nem maradt fenn. 
413 L. RMNy 919. 
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Ezeket pedig, ó414 Istennél kedves anya szent Egyház, nem diczekedésböl számlá-
lom elődben, (mert akarom, hogy czak azé légyen az düczöség az ki ezekre nékem erőt 
és alkolmatosságot engedet,) hanem kedvem ellen azért beszéllem meg jo igyekezete-
met és fáratságomat, hogy lassac meg ezt nemellyec, az kic engem te hozzád 
háláadatlannac alitnac415 es haszontalan fiadnac itélnec, czak azért pedig hogy illendő 
hivatal nélkül, nem futoc az néked szolgálando tiszt keresésre.416 De az en megváltó 
Christusom, az ki téged szent vérével magánac jedzet; jol láttya417 minemű szerettetel 
voltam es vagyoc hozzad: es tudgya minec mikor kell lenni. 

Mostan azért ez soltár könyvet, mellyel en sok időtől fogva az én énségimben, 
gyűlölőim ellen vigaztaltam magamat; immár pedig teneked vi-[):(10v:]gaztalásodra4lí!  

es eggyügü4 '9 tagaidnac hasznokra Magyarol fordítottam,''20 kerlec tekéncz engedel-
mes szemmel, szerelmes Anyám Keresztyén421 Anya szent Egyház, es hozzád valo 
háláadoságomnac ez küsded jelét vöd jo névön addiglan, míg az te Szerelmesed az 
Jesus Christus, ennél nagyobbal szeret. 

Kérlec ezennis nagy szeretettel, hogy ne bánnyad ez dolgot, hogy ez néked szánt 
könyvet, elöszszer idegen országi nagy Fejedelmeknec ajándékul mutattam bé.422 Mert 
ezekis te néked egyéb Istenfelö nemzetek Fejedelmivel egyetembe igen jo akaróid: es 
az te közelb valo gondviselöidis, ezeknec fö Iskolájokban szokták kölczégekkel föl-
küldeni az néked szolgalando ifjakat az szent írási tanúságra. Kic közöt en leg kisseb 
es aláb valo vagyoc, de az Christus kegyelméből vagyoc, az mi vagyoc. 

Továbbá Nagyságos es Kegyes Uraim, kic ez Anya szent Egyháznac, Isten utan. 
Gondviselői es Daikai vattoc, kérem alazatoson Nagysagtokat es Kegyelmeteket, hogy 
nem czak ez én munkámat Magyarazza jo végre N[agysá]gtok és K[egyelme]tec, hanem 
egyéb hasznos könyveknec kinyomtatásától is bövséges adakozo kezeit ne vonnya meg 
Nagj[ság]toc, kiválkeppen, ha Isten raytunc könyörülvén, állandó békeséget adand. 

Ti Kegyelmeteketis, tisztelendő Uraim, lelki Pásztaroc, es Schola mesterec, fölötte 
igen kérem [):(1]r:] azon, hogy Ked[ielmete]kis jo kedvel fogadgya ez könyveczkét, 
mellyet ím ki boczátoc baratimnac javallásokbol, es az ragalmazok ellen ez én 
munkamat otalmazza Kegyelmetec. Mivelhogy azhoz nem olly szándékból fogtam, 
hogy az elöbbeni szokot énekeket ki akarnám venni az hiveknec kezekből; avagy hogj 

414 A szövegben: „ö". 
415 Gondolnak, hisznek. 
4 l 6 Nem vállalok lelkészi állást. 
417 A szövegben: „lattyá". 
418 A szövegben: „vigaztalosodra". 
4 , 9 Egyszerű. 
420 A szövegben: „forditotttam". 
421 A szövegben: „Kerésztyen". 
422 L. a Zsoltárkönyv latin-magyar nyelvű ajánlását, amelynek címzettje: IV. Frigyes pfalzi 

választófejedelem és Móric hesseni tartománygróf = RMKT 17. század, 6, 9-14. 
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ézeket egyebekénél ekesbeknec alítanám. Mert látom hogy fó emberek által, az 
Soltamac nagy resze meg vagyon fordítva, Czeh, Német es tulaydon nótákra, Kic kö-
zöl az én tettzésem szerint legszebbec az Szegedi Gergelyé, es Sztarai Mihályé, 
vadnac. Istennec hála egyéb szép énekekis, Mellyekkel rakva az Debreceni Annya sz: 
Egyház énekes könyve,423 az Bornemisza Peteré,424 Huszár Galé 425 es Böythe 
Istváné:426 De az egez soltart Magyar versekben még senki nem formálta en tudásom 
szerint. Látom pedig aztis, hogy az D[omi]n[us] Scaric^us427 es ez elöt meg mondot fö 
emberek Psalmusi kivöl, némelljec igen paraszt versekben vadnac foglalván: Noha 
még az szent léleknekis kedves az versec szép eggyezö volta; ä mint megtettzic az 
Alphabetum rendire irt Psalmusokbol. Kik közöl az 119 Soltar az Alphabetumnac 
mindenic bötüin nyoltznyoltz verset kezd el az Sido Soltar könyvben. Az régi Magyar 
énekekben pedig avagy semmi egyenlő terminátioc428 nem voltac, avagy tiz versis429 

egy másután mind egy igében ment ki, ahonnan az históriás énekekben, számtalan az 
[)(nv:] soc Vala vala να/α.4,0 Kin az idegen nemzetec az kic ezt láttyác, nem gyöznec 
eleget rayta nevetni. De hálá Istennec, ez egynéhány esztendőkben az mi emberinkis 
ékesb verseket szoktac írni. Peldánac okaert egy vers neménec431 megjobbitot 
modgyait irom ide: 

Az első és köz mód ez: 

Laß hozzám Ur Isten kegyelmes szemeiddel, 
Nyomorusagimban vigaztaly szent lelkeddel, 
Sok boszusagimat hogy elszendvedhessem jo lelki bekesseggel 432 

Másodic azon nótára imez: 

Czuda álhatatlan 
Lám ez világ dolgaban, 

Mint kerek forogván 
Inkab minden oraban, 

Változik külömböz 

423 A debrecenben megjelenő, és a zsoltárokat az első helyen közlő énekeskönyvek, külö-
nösen pedig Újfalvi Imre 1602-es debreceni énekeskönyve (RMNy 886). 

424 RMNy 513. 
425 RMNy 353. 
426 RMNy 648. 
427 SKARICZA Máté, református lelkész és versszerző. 
428 Rímek. 
429 Versszak. 
430A rímekben megmutatkozó mondattani ismétlődés kérdéséhez 1. HORVÁTH Iván, 

1978, 183-189. 
43' Versformának. 
432 Ládonyi Sára [?] éneke, 1. RPHA 825; a l3 (6,7), a l3 (6,7), a l 9 (6,6,7). 
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Számtalan sok but hoz 
Minden szempillantásban:433 

Harmadic azon nótára, legszebp: 

Boczásd meg Istenem, ifjuságomnac vétkét, 
Sok hitetlenséget undoc förtelmességet, 

Töröld e/434 rútságát, 
Minden álnokságát, 

Könnyebicz lelkem terhét.435 

Az Franciai rhythmusoc pedig sokkal külömb formán foglaltatnac öszve, es az 
verseknec sok féle nemei436 vadnac. Néhol az három első rhythmus437 egy modon 
megyen ki, de az negyedic rhythmus véginec, az következendő vers438 rhythmusi 
felelnec meg. Hlyen az 22. soltar, az 53 leve-[):(i2r:]len.4j9 öszveseggel az soltarok 
szaz harmintz külömbözö nótákra vadnac, es mayd meg anni ä versek nemei.440 

Annakokáert meggondolhattya minden, minemö nagy munkával kellet ennekem ez 
hoszszu Magyar igéket, az Franciai apró igékből álló versekre formálnom, holot egy 
syllabával441 sem tehettem többet hozzá, sem az sensustul442 nem kellet eltávoznom. 
Mert nagyob gondom volt az fondamentombéli igaz értelemnec forditásara, hogy nem 
az verseknec ékesgétésére. Ha azért valaki én nálamnál modosban forditangja, örülöc 
rayta, es ezt félen tévén44 ' énis azzal élec örömesben, az Istennec diczeretire. 

Végezetre Atyám fiai legyetec jó egésségben, eppüllyetec, vigaztaltassatoc meg, 
egy értelemben legyetec, békeségessen lakjatoc, es az szeretetnec s' az békeségnec Is-
tene leszen veletec. Az Ur Jesus Christusnac kegyelme, az Isten szerelme, és az szent 
leleknec veletec való közösülése légjen mindnyájan ti veletec, Amen. 

2. Cor. 13. vers. 12. & /5.444 

Molnár Albert. 

433 Ismeretlen szerző műve. Idealizált versformája: a6, b7, a6. b7, c6, c6, b7. 
434 A szövegben: „es". 
435 Balassi Bálint verse, 1. RPHA 185; a l 3 (6,7), a l3 (6,7), b6, b6, a7. 
436 Versformái. 
437 Verssor. 
438 Versszak. 
43 , L. az Én Istenem, én erős Istenem kezdetű fordítást az RMKT 17. század, 6, 22. sz. Az 

előszó újra közlésében (RMNy 1628/2) is megmaradt ez a mondat. 
440 A fenti rész értelmezését 1. TÓTH Tünde, 1993, 501-509. 
441 Szótaggal. 
442 Értelemtől. 
443 Félretévén. 
444 Pál második levele a korinthusiakhoz 13, 12-13. 
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Az Christus beszéde lakozzéc ti bennetec bövséggel, minden bölczeséggel: 
tanítván es intvén egymást, ti magatoc között Psalmusokkal, diczéretekkel es lelki 
énekekkel, nagy kedvel énekelvén az ti sziveitekben az Urnac. Colos. 3. v. 16. 

Minden lélec diczérje az Istent. Psal. 150. 

* * * 
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14. Valentinus RADETIUS445 előszava, Kolozsvár, 1620. 
(RMNy 1225)446 

[Ajjr:] Den Ehrnve|r]te(n)447 Namhafften vnd Wollvveisen Herren, Obersten 
Richter, Königs Richter, vn(d) ei(ne)m gantzen Ersamen Rath der Stadt 
Clausenburg, &c. Meinen insonders Großgünstige(n) Herren vnd Patronen. 

Gnad vn(d) Fried von Gott dem Vater, vnd von Jesu Christo vnserem 
Herren, &c. 

ES hat vorzeiten einer mit namen Hilarius, das Singen, wie Augustinus meldet,448 

aus den Kirche(n) abschaffen wolle(n). Hierin sind jm etliche nachgefolget 
Petrobrusianer genant:449 Nach jne(m) Johannes Wiklef:4>0 Vnnd zu unserer Väter 
zeiten etliche gelerte Männer Helvetischer Confession;451 welche vermeinet, ob wol 
das Singen [Α^ν:] ein exercitiu(m) des Gottesdienstes vnter dem Alten Testament 
gewesen, das es doch mit der Christliche(n) Vollkommenheit des N[euen] Testamentes 
nicht vbereinstimme. In vnseren Gemeinten aber ist der Gesang bey dem Η [eiligen] 
Gottesdienst stets unterhalten worden. Vnnd billich. Denn Matth. 26. v. 30. sehen wir, 
das Christus der Herr selbst mit seine(n) Jüngern ein Lobgesang gehalten hab. Der 
Apostel Jacobus aber spricht cap. 5. v. 13. Leidet jemand vnter euch, der bete: ist 
jemand gut[en]452 muts, der singe Psalmen. Zu dem leret vns auch S[anctus] Paulus, 
das wir eben da durch mit Geist, das ist, mit brünstiger geistlicher andacht erfüllet 
werden. Den(n) er spricht: Werdet voll Geistes, vnd redet vntéreinander mit Psalmen 
vn(d) lobsengen, vn(d) [Aiijr:] geistliche(n) liedern: Singet vn(d) spielet de(m) Herren 
in ewern hertzen, Eph. 5. v. 18, 19. Das dieses auch in de[n]4Sl Vralten Christliche(n) 
Kirche(n) sey gewónlich gewesen, sihet man im Apologet. Tertulliani cap. 2. da er aus 
eine(m) brieff Plinii Secu(n)di an Keiser Traianum meldet, das noch zu jenen zeiten 

445 RADETIUS, Valentinus ( t 1632) a kolozsvári német unitárius gyülekezet első papja és 
az erdélyi unitáriusok püspöke (1616-tól). 

446 A szövegkiadás alapja: a német nyelvű unitárius énekeskönyv kolozsvári példányáról 
készült mikrofilm (OSZK). 

447 A szövegben: „Ehrnveste(n)". 
448 AUGUSTINUS Aurelius, S.: Retractationum libri duo, lib. 2. cap. 11. 
449 Petrobrusianusok, vagyis Petrus Bruys ( t l 124; Dél-Franciaországban vándorprédikátor) 

követői, akik egyes katolikus tanok és szertartások ellen léptek fel. 
450 WYCLIFFE, John (1330 k . -1384) angol teológus, a reformáció előfutára, aki elutasítot-

ta a latin nyelvű gregorián éneklést. 
451 Utalás Ulrich Zwingli nézeteire és a zürichi egyház gyakorlatára. 
452 A szövegben: „guts". 
453 A szövegben: „der". 
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die Christen stets vor tag sein zusam(m)en komme(n), vn(d) lobgeseng Gott vn(d) 
Christo zu ehren gesungen habe(n)454 Ja das solches auch in de[n]455 ersten 
Apostolischen Kirche(n) selbst geschehen, sihet man aus den worten S. Pauli, da er 
von den Kirchen exercitiis also redet.: Ich will psalmen singen im Geist, vnd will auch 
Psalmen singen mit de(m) sinn. Vnd abermal: Wen(n) jr zusam(m)en kom(m)et, so hat 
ein jeglicher Psalme(n), 1. Cor. 14. v. 15, 26. So ist dan(n) ja billich, dz456 [Aüjv:] wir 
auch solche lobliche gewonheit nit vnterlassen. Nun aber, nachde(m) durch Gottes 
gnade die Lere in vnserefn] Kirche(n) also reformiret ist, das in derselben nichts 
zufinde(n), welches de(m) H[eiligen] Gütlichen wort zu wider were: Hab ichs fúr 
notwendig angesehen auch die Gesänge zu corrigire(n), damit sie in alle(n) puncte(n) 
mit der Leere vbereinstimmen möchten. Hab mich auch beflissen, dieselbe in eine 
bessere Ordnung zubringen. 

Ε. N. W.457 aber hab ich diese meine gering arbeit dediciren wollen: in gute(m) 
vertrawe(n), Ε. N. W. werde(n) jhnen solches nicht mißfalle(n) lassen. Welche ich 
hiemit in den schütz und schirm des Hőchste(n) Gottes getrewlich befeie. 

Dat[um] 6. Sept. An(no): 1620. 
E. A. vn(d) N. W. 
allzeit will: diener, 

Valent. Radecius. 

* * * 

4 5 4TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens: Apologeticus adversus gentes, cap. 2. 
455 A szövegben: „der". 
456 Derzeit. 
457 Ehrenwerten, namhaften, wohlweisen Herren. 
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15. Lorenz BREWER. [?]458 ajánlólevele, 1629. (RMNy 1438)459 

[( )2r:] AZ FELSEGES FEjedelem Aßßonynak, CAROLI SVSANNA 
Aßßonynak, Magyar, Tóth, és Horváth Orßägnak Välaßtot Királyné 
Aßßonyänak és Erdély Orßägnak Fejedelem s-az Székelyek Fó Ispánné 
Aßßonyänak, &c. 

AZ FELSEGES BETHLEN GABOR Magyar, Tóth, és Horváth Orßägnak 
Välaßtot Király Vrunknak: és Erdély OrBágának Fejedelmének, az Székelyek Fó 
Ispánnyának, <£c. <&c. kedves Házas társának, <£c.460 

Az Atya Istentói az egy kózben-járó Iesus Christus által, kegyelmet, 
békességet, kedves egéss^ggel folyó, lelki és testi jókkal bóvólkódó hoßßu életet és 
mindenekben Berencsés elómenetet kéván. [( ^ : ] 

DEDICATORIA.46 ' 

AZ ISTENNEK lelkével fel ékesitetet Sóltár=iró David Király és Próféta, az 
harmincz harmadik Sóltárban,462 minden igaz híveket és Istennek válaBtot fiait igen 
Bépen inti, mondván: Vigadgyatok ti Igazak az Vrban, az igazakot illeti az dicséret. 
Dicsérjétek az Vrat hegedűben, és tiz huró hangicsáló lantban énekellyetek őnéki. 
Enekellyetek ő néki uy éneket, jól énekellyetek ő néki zengedező Bóval, Mely igékkel 
az Próphéta nem csak amaz fő és dicsérhetetlen Iste(n)nek ajándékát az Musikát, mind 
az [( )3r:] mely zengő BerBámokból, s=mind penig az eggyező Bóbéli ékes éneklésből 
áll, jeles dicséretekkel magaßtallya: de imeztis minden uyjonnan Bűletet Isten fiatói és 
híveitől niylván kévánnya, hogy az Vr Istent Bép, kedves, hangicsáló Bókkal dicsérjék, 
és az ó hozzájok jelentett véghetetlen és ki mondhatatlan kegyelmességét Bűntelen 
való háláadásokkal magaBtallyák. Kivel eggyez az ß. Pál ApostaMs, az Ephesus 
városbéliekhóz irt levelének ótódik réBében igyen irván: Tellyesedgyetek bé Lélekkel, 
és Bóllyatok ti kőztetek énekekkel, dicséretekkel, és lelki éneklésekkel, énekelvén és 
dicséretet mondván az ti Biveitekben az Vrnak, és mindenkor hálákat adván minde-

45S BREWER. Lorenz ( t 1664), lőcsei nyomdász és kiadó. 
4 5 9A szövegkiadás alapja: az 1629-es lőcsei énekeskönyv (RMNy 1438) Túrócszent-

mártonban található példányáról készült fotó az MTAKK-ban (Mikrofilmtár). A szereztetés 
pontos évét nem ismerjük. 

460 Lorenz Brewer 1629-ben egy korábbi, az RMNy feltételezése szerint az 1620 körüli, ma 
már ismeretlen lőcsei énekeskönyv (RMNy 1228) ajánlását vehette át, illetve egészítette ki. 
Ugyanis Károlyi Zsuzsanna 1622-ben meghalt, Brewer pedig csak 1625-től kezdett nyomtatni 
Lőcsén. 

461 Ajánlás. 
462 A zsoltárok könyve 33, 1-3. 
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nek=[( )3v:]ró] az mi Vrunk Iesus Christus által az Atya Istennek. Ez azért nem leg kis-
sebnek alétandó463 dolog, jol meg tudni, minéműnek kellessek lenni az mi 
éneklésünknek. Sokan azt vélik, hog az énekléseknek tißtit és módgyát igen helyesen 
végezték, midőn tißta és hozzá illet ßöval, hangosan, ßavoknak fodorgató 
módolasaval464 éneklettenek, és az nótát ßer[t]elen mondották: kit ugyan helyen hagy-
hatunk; de valóban ezek az éneklésnek igaz végét el nem érték, holot ezkőzben az ő 
ßivok és elméjek távól jár attól az mit énekelnek, és annak életek viselése=is ellene 
mond: kikre igazán illik az Prófétának amaz mondása: Ez az nép Báyjal közeiét én 
hozza(m), és az δ ajakával tißtel engemet: [( )%:] az ő ßive penigh távól vagyon én 
tőlem.465 De az sz. Pál Apostal az előbeni fel jedzet jelen, minden Istenfélő embereket, 
igazán meg tanít az éneklésnek mesterséges tudományára,466 midőn igy Ból: 
Enekellyetek és dicséretet mondgyatok az Istennek az ti ßiveitekben: akarván jelenteni, 
hogy minden ßent és Isten előt kedves éneklésnek, nem az ember Bájában kellyen 
termeni, hanem az buzgó ßünek belső réBeiből kel46' ßarmazni, és ugy rendeltetni; 
hogy az Istennek minden lelki testi el vöt jovainak dicséretire, és háládására 
Bólgáltass?k. 

Ennek=okáért valamikor éneklúnk, ezen igyekezzünk, ne csak Báijal énekellyúnk, 
és ez alat az elménk Béllel egyéb gondolatokban [( )4v:] tartóztassak, mely az Istennek 
ßine előt merő utálatosság, az Istennek meg csufolása, és ó tőle semmiképpen meg 
nem halgattatik. 

Az Istenes énekek penig az ő haBnoktól el nem fogyatnak, sőt az embereknek 
ßivok fel gerjeBtés^re nagy hathatósagok vagyon: és könnyen elménkben tartathatnak: 
Bivünk bánattyát távoztattyák, az gonoß lelket el kergetvén az ß. Lelket hozzák és 
fogadtattyák Bivünkbe,468 az mint Saul Király példájából meg tetzik:469 rövideden 
Bólván, az Istennek jó voltának isméretire, nagyob áijtatosságra, Isteni félelemre, 
tóredelmessegre, reméns^gre, lelki őrömre és egyéb kereBtyéni sok jóságos cselekede-
tekre vezérlenek bennünket. [()?,:] 

Mellyet az Ecclesiában tanitó régi Doctorok mindenkor eszekben forgatván, az 
Isteni tißtelethöz való buzgó Beretetekből inditattanak oly jeles dicséreteket irni, 

463 Gondolandó. 
4í '4A szövegben: „módolasaval". Szavuknak kiforgatott, bonyolított hangzatosságával. Ta-

lán a gregorián éneklésre utal itt a szerző. 
465 Ézsaiás próféta könyve 29, 13. 
466 Hiányzik az elválasztójel: „tudományá ra". 
467 A szövegben egybeírva: „részeibölkel". 
4<>l< Hiányzik az elválasztójel: „szivünk be". 
469 Sámuel első könyve 16, 23. 
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mellyek méltó commendálást470 érdemlenek, méltán=is illik hogy az mi jövendö 
maradékinkra, mint egy kézről kézre bocsáttassanak. 

Ezeknek azért uijab ki adására, az Istenfélőknek kévánsága onBolván, nem akarám 
azoktól magamat meg vonnom, hanem az jó Istennel hozzá kezdvén, az nagyob Énekes 
könyvből, az jelesb énekeket ki válogatván, és az δ idejéhez rendelvén, némely Gép uy 
énekekkel=is ékesítvén, az könyvecskét oly quantitásba(n)471 ßabtam, mely a 
vévóknek472 sem házoknál meg unást, sem [( )sv:] házok kívül jártokban, nehézséget 
ne ßerezne. Es csak ez vólt hátra, hogy annak illendő Pátronust válaBtanek: kórnyül 
tekintvén azért, senkit méltóbbat nem ítéltem, ki fellyeb való igassággal azt magának 
tulaydonithatná, mint Felséged. Mert bizonyára Királyi méltósághoz illendő dolog, az 
Deborának, az Isten népe Biró ABBonyának,47j és az boldog Büz Mariának példájá-
ra,474 az nagy Istent aijtatos és jeles dicséretekkel magaßtalni: mellyekben Felséged=is 
magát nem kevésbé gyönyörködteti. E' mellet, föképpen=is Felségedet böcsülvén, 
akartam az én mindenkori alázatos és hü engedelmemet, mellyel tartozom, 
Felségednek meg bizonyítanom é kis papirossi aján=[( )6r:]dék által, (ha ajándék neve 
lehet); holot Felségedhóz sokkal nagyob ajándék vólna méltób. Mind azon által é 
kicsintis, val[a]minémü, bízvást reménlem, Felséged meg nem veti, sőt amaz Királynak 
példáját követvén,475 kinek egy Begény jobbágya, az δ egyigyü Ítéleti ßerint, midőn az 
kertében ki ßakaßtvän egy répát, vig Bivel offerálná, reménlet ügyében meg nem 
csalatot. így én=is nyilván el hittem, az mit reménlek, meg nyerem, tudni illik, az 
Felséged kegyelmes Patronális oltalmát, mind azok ellen, kik ez én munkáimnak fogas 
irégységgel ártalmára járnának. Mellyekhez velem eggyüt, hogy Felséged kegyes lé-
gyen, alázatossan könyörgök. Az Királlyoknak Királlyá, és V=[( )6v:]raknak Vra 
engedgye, Felséged ezekkel haßnoson és vdvósségesen élhessen, kit 6 Felsége Király 
Vrunkal eggyüt, hoßßu ideiglen való boldog élettel és sok Berencsékkel áldgyon meg. 

Költ Lőcsén utolsó napján Kis ABBony Hovának471' 1629. EBtend. 

Felsegednek méltatlan szolgaia 
Brewer Lórincz Lőcsei Kónyv. 

* * * 

470 Ajánlást. 
471 Olyan terjedelemben, méretben. 
472 Hiányzik az elválasztójel: „vévök nek". 
473 Bírák könyve 5, 1-31. 
474 Lukács evangéliuma 1, 46-55. 
475 Hiányzik az elválasztójel: „kóvet vén. 
476 Augusztus 31-én. 
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16. FODORIK Menyhért477 ajánlólevele, 1632. {RMNy 1527)478 

[Aiv.2r:] S. D.4 ' Stúdiósáé Iuventuti. 

Quod Theodorus Beza fidelis Iesu Christi servus Ecclesiis Gallicis, quod D. 
Ambrosius Lobvasserus eadem metri & tenorum retenta ratione Germanicis, & alii 
aliis: idem patriis nostris Ungaricis Vir incomparabilis, immensi laboris, dexterrimi 
judicii ac de patria optime meritus, Venerandus Dominus Albertus Molnár in 
translatione & compositione rhytmica Psalmorum omnium Davidis praestitit. Ex quo 
nisi expulsio temeraria Musices eos canendi nobis ignorantiam peperisset, eam, quam 
multi pii jam diu affectarunt, hactenus consecuti fliissemus foelicitatem, qua aliae 
reformatae Ecclesiae gaudent, Psalmos nempe Davidis pharmacum scilicet animarum 
nostrarum pro inventis & vix [...] ac fabulis hominum in Ecclesiis & privatim, dum ad 
Deum preces concipimus, caneremus. Inter alios Andreas Spethe summa diligentia 
Psalmos eosdem latinitate donavit, ex quibus in futurum vestrum exercitium 
matutinum ac vespertinum Vir próba eruditionis D. Emericus Uyfalvi quosdam 
pridem pro consilio selegerat & excudi curaverat. Apud me vero exemplarium inopia, 
necessitas, communisque vestra utilitas effecit, ut denuo eos recuderem, & opus quod 
antea usui vestro fuerat consecratum. denuo vobis offerem. Valete. M. F. D. Typog. 
patr.480 

* * * 

477 FODORIK Menyhért 1631-1651 között debreceni nyomdász és könyvkötő. 
478 A szövegkiadás alapja: az iskolai használatra szánt 1632-es debreceni válogatott zsol-

tárkiadás töredékéről készült fotó, CSOMASZ TÓTH Kálmán (1967, 119: latinul és magyarul) 
és PAPP Géza (1967, 285-286) közlését felhasználva. 

47<) Salutem dicit. 
480 Melchior Fodorik Debrecinensis Typographus patrius. 
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17. Lorenz BREWER intése 1635-ből, 1654-ből 
(RMNy 1628 és 2532),481 

valamint 1675/1676-ból (RMKl. 1 183)482 

[):(4r:] A' JO-AKARO OLVASOHOZ. 

A Minémú fogyatkozások estenek ez egész Énekes Könyvben avagy 
Psalteriumban (mert annélkúl semmiképpen nem ohattuk48' ) vagy a' botuknek változ-
tatásában, vagy el-hagyásában és hozzá-adásában, vagy pedig egyéb aránt; az jó-akaró 
Olvasót szeretettel kérjük, ne rőstségűnknek: hanem, rész szerént sietségünknek, rész 
szerent sok foglalatosságoknak tulaydonitsa. Es: Ε' Könyvnek meg-bóvitését jó neven 
vegye addig tőlünk, míg nagyobbal kedveskedhetünk. 

BREVER LőRINTZ, Lőcsei Bibliopola484 Keg(yelmetekne)k örömest szolgál. 
* 

[ V I AZ KEGYES OLVAsohoz való intés. 

HA valami fogyatkozás esett volna ez egész Énekes Könyvben avagy 
Psalteriumban (mert annélkűl semmi-képpen nem ohattuk) vagy az bótüknek változá-
sában, vagy valamelly helyben valami egész szót elhagyásban, vagy hozzá adásban, 
vagy penig egyéb aránt, ha az Énekek olly rendben edgymás után nem állattattanak, az 
mint következendők volnának; az jó akaró Olvasót kérjük szeretettel, ne 
restségünknek: hanem, egyéb sok foglalatosságinknak tulajdonítsa. Es: Mostanában 
penig, ez Könyvnek meg-jobbitását, mind az közönséges Énekekben, de az 
Hymnusokban kivált-képpen, &c. és szép formán ki-nyomását, addig jó néven vegye 
tőlünk, mig nagyobbakkal kedveskedhetünk. 

BREVER LóRINTZ Lótsei Bibliopola és könyv kótó, Kegyelmeteknek örömest 
szolgál. 

* 

481 A szövegkiadás alapja: az 1635-ös lőcsei énekeskönyvnek az MTAKK-ban található 
példánya és az 1654-es énekeskönyv kolozsvári példányáról készült mikrofilm (OSZK). 

482 A szövegkiadás alapja: az 1675/1676-os lőcsei énekeskönyv sárospataki példánya. 
483 Óvhattuk (nem tudtuk megvédeni a szöveget a hibáktól). 
484 Könyvkereskedő, 
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[)(4r:] AZ TYPOGRAPHUSNAK485 AZ KEGYES OLVASOHOZ VALO 
INTESE. 

HA valami fogyatkozás esett volna ez egész Énekes Könyvben avagy 
Psalteriumban (mert annélkűl semmi-képpen nem ohattuk) vagy az bőtöknek változá-
sába^) , vagy valamelly helyben valami egész szot el-hagyásban, vagy hozzá adásban, 
vagy penig egyéb aránt, ha az Enekek olly rendben edgymás után nem állattattanak, az 
mint következendők volnának; az jo akaró Olvasót kérjük szeretettel, ne 
restségünknek, hanem, egyéb sok foglalatosságoknak tulajdonítsa. Es: Mostanában 
DUvO penig, ez Könyvnek meg-jobbitását, mind az közönséges Énekekben, de az 
Hymnusokba(n) kivált-képpen, &c. és szép formán s' nagyobb486 bótűvel ki-
nyomását,487 addig jo neven vegye tőlünk, mig nagyobbakkal kedveskedhetünk. 

* * * 

485 A könyvnyomtatónak. 
486 A szövegben: „nagybb". 
487 A szövegben: „ki-nyomsáát" 

415 



18. GELEJI KATONA István előszava,488 1636. (RMNy 1643)489 

ΛΖ KERESZTYEN/ ÜDVÖZÍTŐ HITNEK EGY NYOMBAN JARO 
IGAZSAGAHOZ INTEZTETETT EKES RHYTHMUSU HYMNUSOKKAL, 
PROPHETAl LELEKTÓL szeresztetett szent Sóltárokkal, örvendetes notáju Prosákkal 
és tóbb sok nemű, született nyelvűnkre fordíttatott lelki Ditséretekkel és 
esztendótszakai templumbéli kegyes Cceremoniákkal tőkelletesen meg töltetett öreg49i) 

GRADVAL, MELLY MIND AZ ELSŐ FORDITASBAN VAGY ujjonnan való 
szeresztetésben, s-mind penig az egy exemplárból másban való irattatásban esett 
fogyatkozásoktol szorgalmatoson meg tisztogattatott, és sok hozzá kévántatott 
szűkseges részekkel meg őregbittetett. KESERŰI DAJKA JANOSNAK ES GELEJI 
KATONA ISTVANNAK ERDELY ORSZAGABAN LEVÓ MAGYAR Keresztyén 
Reformata Ecclesiáknak Püspökinek, és az GYULAFEIRVARINAK Lelki Pásztorinak, 
fáradtságos munkájok által. Es elsőben az boldog emlekezetú Felséges BETHLEN 
GABOR Fejedelem Urunknak gondviseléséből, ez itt való FEIRVARI Ecclesiabéli 
szolgálatra, kézzel nagy öreg b öt ükkel le Íratott. S-mostan immár Isten kegyelméből, 
annak székiben úlő kegyelmes Urunknak, RAKOCI GYÖRGY Fejedelmünknek, keresz-
tyéni szorgalmatoskodásábol, az Istennek ditsöségére, és az Christusnak az Magyar 
nemzetségben lévő Ecclesiáinak, közönséges javokra, még az irottnál-is sokkal 
tellyessebben és tisztábban ki nyomtattatott. 

GYULA FEIR-VARATT AZ IGENEK MEG TESTESŰLESE UTAN 
Μ DC XXXVI. ESZTENDŐBEN. 

[((1 \:]Eph. 5. vers. 18. 19.20. 
Ne részegedgyetek meg borral, az melyben bujáság vagyon, hanem tellyetek meg 

Lélekkel, szólván magatok között Psalmusokkal, Hymnusokkal, és lelki Ódákkal, éne-
kelvén és Sóltározván az ti sziveitekben az Vrnak, hálákat adván mindenekről, az mi 
Vrunk Iesus Christusnak nevében, az Istennek és az Atyának. 

Coloss. 3. vers. 16. 17. 
Az Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bővs^gessen minden bőltseséggel, 

tanítván és intvén egymást Psalmusokkal (Sóltárokkal) Hymnusokkal (Ditséretekkel,) 
és lelki Ódákkal (Énekekkel) kedvességgel énekelvén az ti sziveitekben az Vrnak. Es 
valamit múvelendetek beszéddel avagy tselekedettel, mind az Iesusnak nevében 
múvellyétek, hálákat adván az Istennek, és az Atyának őáltala. 

488 GELEJI KATONA István (1589-1649) református lelkész, író. 
489 A szövegkiadás alapja: az Öreg Graduálmk az MTAKK-ban található példánya. 19. 

századi helyesírásra átírt változatát 1. IVÁNKA Sámuel, 1874, 1876. 
4'10Nagy (nagyméretű, terjedelmű). 
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[RÁKÓCZI György,491 erdélyi fejedelem ajánlólevele:] 

[((2),:] AZ ATYANAK KEGYELMET, AZ FIVNAK, SZERELMET, ES AZ 
SZENT LELEKNEK VIGASZTALÓ ALDASAT KEVANNYVK KEGYELME-
TEKRE MIND FEJENKENT TERJEDNI, AMEN. 

VAlamit az teremtő Vr Isten ez világon, az ég alatt, az főidőn, és az vizekben te-
remtett, nagyobb részént mind az Emberekhez való ki beszélhetetlen nagy szeretetinek 
indulattyából492 teremtette. Az embert penig ő magát alkotta az ónnón ditséretire, azt 
sem annyira azért, hogy más módját-is ditséretinek nem találhatta, avagy szűkölködött 
vólna, nála nelkűl, hanem azért, hogy mennél szepb, ekesb, hozza hasonló teremtett 
állattya légyen az többinél, annál világosban meg ismértessek, az Istennek mind 
bóltses?ge, igazsága, és irgalmassagának-is mérhetetlen, és veghetetlen határa, es ma-
gát ollyak által ditsértesse, az kiknek váltságokért az ó tulajdon saját Fiát, (kinél drá-
gább kentse nem vólt,) adgya, botsáttya; Még az Adamnak el es?s?t-is, (ugy 
elmélkedem,) az Istennek ditsós^ge, irgalmassága, es az emberi nemzethez ki 
mutatandó nagy kegyelmessége, kevánta, es hogy nevenek ditseretire es az hálá-
adóságra-is az embereknek tágassabb mezőt terjeszszen eleikbe: S-noha az madarak-is, 
es majd semmi teremtett állattya nints az Vr Istennek, az ki az δ módja, s-az 
termeszeinek beléjek oltatott ereje szerént nem ditserné és nem áldaná; De ezeknél az 
ember fellyeb való lévén sokkal, úgymint nemessebb és főbb teremtett állattya, és 
ugyan azt mondom, hogy igen fellyeb való, kinek az Vr Isten, értelmet, okosságot, 
iteletet-is adott, mellyért annyi hála-adással, ditsérettel, és buzgóságos imádságokkal 
tartoznék, hogy ha életének minden óráit, szempillantasit, abban töltené el-is, m?g-is 
nem tehetne vele tőtt sok kegyelmess^giért, eleget, ha az Istennek irgalmassága, az 
Christus érdemes áldozattyának nagysága, elől nem venné, és azt érette ki nem töltené. 

Meg emlekezven azért én-is hogy az mi vagyok, Isten kegyelméből vagyok, az-is 
elmémbe(n) forogván, hogy engemet-is az Vr Isten, az ó nevének ditséretire, igaz 
Euangeliumanak, Anyaszentegyházának nem tsak oltalmára, de egyszer s-mind 
terjesztetes?re-is, s-nevenek ditseretire, állatott es hívott, az utolsó fogyatékara jutott, 
nemzetünk végehez kózelitó idejeben, igyekezetem ez vólt mindenkoron, hogy En-is 
az én Istenemtói kezemben bízatott Giratskával,493 ugy kereskedhessem, hogy jó 
szóigának találtassam, és az en Istenemnek velem tőtt sok kegyelmességét, kűlsó, belső 
ellens?gim, gonosz akaróim, ellen, panasz nélkül való oltalmazásáért, valami kis 
tzikkel hálá-adásomnak sengéjét ő fels?genek be mutathatnám: De mi-[((2)v:]vel bár 

491 RÁKÓCZI György, I. (1593-1648), erdélyi fejedelem. 
49 : Hiányzik az elválasztójel: „indulattyá ból". 
493 Tehetségecskével. 
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mindent meg tselekedtem vólna-is, vagy tselekedhetném-is, ugyan tsak azt kellene 
mondanom; haszontalan szóiga vagyok, az mivel tartoztam, azt tselekedtem; Meg val-
lom bizonyára, hogy én kevesebbet tselekedtem sok graditsal494 annál, az mint kellett 
volna, avagy magam-is akartam vólna. De mivel nem vakmerőségem, sem 
buzgoságtalanságom, an(n)ál inkább szivemnek nem idegenségei voltak előttem akadá-
lyok, (hanem az hatvan hat holnapoknak el forgások alatt előmben gördült, s-
találkozott sok méltatlan busulásim es háborgattatásim)49^ kiért lelkem isméreti hálá 
legyen az en Istenemnek, bizony nem támadott reám, ez után-is igyekezetem az leven, 
tellyes erőm, tehetségem szerent valamíg az en Istenem életben tart, hogy ne szűnnyem 
meg az δ nagy nevét ditserni, es igaz Anyaszentegyházának terjesztetésében, es 
óltalmaztatásában, kész szivei leiekkel, sőt eletem fogyásával-is munkálkodni es fára-
dozni. 

Ez496 előtt kózel négy esztendőkkel kezdettem vala az Graduált nyomtattatni, az 
Vr Istennek nevének ditséretire, es az Keresztyén Anyaszentegyháznak-is éppűletire: 
Kinek el készittetésében-is voltak akadályok, de legyen hálá az Vr Istennek im boldog 
végét engedte érnünk; Kiben kegyelmeteknek egy exemplárt497 kűltűnk ajándékon, 
(mivel a' nyomtatott két száz exemplarotóa« egygyet-is pénzen el nem hagytunk adni.) 
Mellyel hogy keg(ye)lmetek sok boldog esztendőkig az Istennek tisztességere, 
ditsőségére, az kegyelmetek Ecclesiájának nevekedő éppűletire lelki buzgoságos nagy 
őrömmel élhessen, szivünk szerént kévánnyuk, szüntelen imádván az Vr Istent, hogy 
kegyelmeteket egész Ecclesiajul, még az pokolnak fel tátott torka ellen-is igereti 
szerént, vegye kegyelmes gondviselese, Atyai oltalma alá, és azok ellen-is (ha lenné-
nek vagy volnának) kik az kegyelmetek lelki ismeretin erővel akarnának uralkodni, 
védelmezze ugy kegyelmeteket, hogy azoknak-is igyekezeteket, tartoztassa, zabolázza, 
avagy lelkek ismeretiben győzze, és rettentse meg őket, ne sanyargathassák az Istennek 
Anyaszentegyházát kegyelmetekbe(n), hane(m) inkább engedgyék az Euangeliumnak 
szabadossan való hirdettetését, s-hallaszszák ám bár az Istennek ítéletire vallásunknak 
igazságát az jővendő ítéletben, ha ők meg ne(m) akarják ismerni. Segítse az Vr Isten 
kegyelmeteket-is boldogul arra, hogy az melly pállya futásnak és nemes hartznak 
ereszkedet, azt idvósségesen es ditséretesen el végezvén498 amaz meg hervadhatatla(n) 
koronát el vehesse, mellyről emlekezet vagyon Szent Ianosnak Mennyei látásról irt 
kőnyvenek 2. részében az 10. versben; Légy hú mind halálig, és néked adom az élet-
nek koronáját, Ámen. 

494 Fokkal. 
495 Utalás Rákóczi Györgynek erdélyi fejedelemként való 66 hónapi működésére. 
496 A szövegben: „Ezt". 
497 Példányt. 
498 Pál második levele Timóteushoz 4, 7. 
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írtam GYVLA FEJERVARATT Fejedelemségemnek székes helyen, Szent Iván 
Havának nyoltzadik napján. Ezer hatszáz, harmintzhat esztendőben; Ez világi pállya 
futásomnak tellyes negyvenkettódik esztendejében, ez gondos és igen bajos 
Fejedelemségemnek hatvan hatodik holnapjában. 

[Kézírással: Georgius Rákóczy 
m(anu) p(ropria) 
Non est currentis néq(ue) volentis sed miserentis DEI:499 

Giőngiősi Ecclesiaie500] 

* 

[((3)r:j AZ TISZTELETES FEJEDELMI MELtósággal tündöklő, és igazgatói 
fe lsőséhez illendő DITSERETES KÜLSŐ BELSŐ JOSZAGOKKAL 
FENYESKEDó 

RAKOCIGYÖRGYNEK 
ISTEN KEGYELMEBóL ERDELY ORSZAGANAK FEJEDELMENEK, 

MAGYAR-ORSZAG RESZEINEK URANAK ES SZEKELYEK 
ISPANNYANAK, AZ CHRISTVSNAK szegény meg allyasodott nemzetünkben 
lévő tzondorlott5"1 Anyaszentegyházának, és abban ISTEN kónyórűletességéból 
az emberi ujjitásoktol, és hiuságos babonáktol, tisztán maradott igaz tiszteletinek, 
kegyes Tutorának és Gyámolának, nékem kegyelmes Uramnak, &c. 

Az Atya Istentől, az Iesus Christus nevében, kegyelmet, békeséget, boldog 
igazgatást, jó szerentses hoszszu életet, s-minden keresztyén Fejedelemséghez 
kévántató szükséges lelki, testi, és elméi ajándékokat kévánok. 

AMAZ minden tsupa anyaszülótteknél bőltseséggel fellyeb bővőlkódó bólts Sa-
lamonhoz illendő bőlts mondás, Kegyelmes Uram, az mellyet az ó Példa beszédinek 
16. részében, az 4. versetskében, irva hagyott. Az magától lévólehova Isten, úgymond, 
mindeneket magáért tselekedett. 2 Magáért, azt, mondja, az az, a' maga ditsőségéért 
és tiszteletiért. Nem mint ha ó Isteni felsége magán-is tókélletes ditsóségü és tiszteletű 
nem vólna, és mint ha kűvól az ó természet és állat szerént való ditsóséges, és tisztele-

499 Pál levele a rómaiakhoz 9, 16: „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülő Istené". 

5001. Rákóczi György a nagyobb gyülekezeteknek való elajándékozásra szánta a példányo-
kat. Ezt a példányt a gyöngyösi gyülekezet kapta. 

501 Tönkretett. 
502 A példabeszédek könyve 4, 16. A továbbiakban Geleji Katona pontos hivatkozásai nem 

ismétlődnek meg a jegyzetben. 
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tes voltához még valahonnan, és valakitói, tóbb valami járulhatna, az melly nélkül 
gyalázatos és tiszteletlen volna; hanem hogy az ό magán lévő, és senkitói nem vótt, 
ditsősege és tisztessége, az ó tselekedetinek munkái által nyilvábban valóvá tétessek, 
és ez egész világon szerén szerte mindeneknek ki hirdettessek, az melly értelemben 
mondatik az Isten meg-is igazíttatni. Psal. 51. v. 6. Nem mint ha hamisból igazzá té-
tetnék, távol légye(n), mert az a' tőkélletes igazhoz, sót nieró igazsághoz, nem 
kévántatik, hanem hogy az ό magán való503 igazsága mindenek előtt ki 
nyilatkoztassák, és meg ismértessek. Ez vólt az Istennek minden, üdövel végben 
vitetendő munkáinak, őröktől fogván el intéztetett, és tzélul fel tétetett, végek, hogy az 
ó neve ditsóittess^k belőlók. Ez nélkül soha semmit, sem az égben, vagy az égen, sem 
ez főidőn nem teremtett, hanem őrőkkőn őrökké tsak egygyes egyedül lőtt vólna. Erre 
mint egy fő végekre irányoznak és igyekeznek az Istentől beléjek oltatott természet és 
indulat szerént, minden teremtetett állatok, mind égiek, s-mind földiek, mind érzéke-
nyek, s-mind érzéketlenek, mind okossak, s-mind oktalanok, mind testes láthatók, s-
mind penig testetlen láthatatlanok, és annál tőkélletesbeknek tartatnak, mentől ehez az 
ó végekhez leg közelebb juthatnak. Innen vagyon hogy; Az egek beszéllik az Istennek 
ditsóségét, és az ό kezeinek munkáját hirdeti az meg eróssittetet, és mindenkor egy 
nyomban járó, tsillagos ég; Az nappal az nappalnak száll beszédet, és az étszaka az 
étszakának jelent tudományt, mint az Királyi Propheta ékessen énekli. Psal. 19. 1. 
2.504 Az mellyre képest ám ugyan, mint egy tisztekre emlekeztetvén, nogattya-is 
[((3)v:] őket az Istennek, az ó teremtőjőknek, ditséretire. Psal. 148. 3. 4. 5. Ditsérjétek, 
úgymond ötet, (az Vr Istent) Nap és Háld, ditsérjétek ötet minden fenyes tsillagok; 
ditsérjétek ótet egeknek egei és az vizek mellyek az égen felúl vágynák; ditsérjék az 
Iehovának nevét, mert δ parantsolta és teremtettenek. Az láthatatlan lelkek, az Angya-
lok-is, erre való kötelességekből ditsérik az ó teremtójőkót az egekben szüntelenül 
nagy fen szóval ezt mondván; Szent, Szent, Szent az Seregeknek Vra Istene, tellyes az 
egész föld az ő dits őségével, mint az Esaias füleivel hallotta; Esa. 6. v. 3. Az mint óket-
is arra ám ugyan serkengeti az énékes Propheta ekképpen meg szóllitván; Ditsérjétek 
ótet minden ό Angyali, ditsérjétek ótei minden ό seregei, v. 2.505 Fen az levegő hig ég-
ben termő tüzes és vizes állatok, meteoromok-is, az benne repeső madarakkal egygyüt 
azont tselekeszik, mint az vízzel spongyia módjára meg rakodott, és meg terhelődött 
felyhók, és egyebek, mellyeket az Propheta az Istennek ditséretire imigyen nógat; 
Ditsérjed az lehovát te túz, és jég eßö, hó, és pára, és forgó szél, &c.~ Mitsoda 
izgattya vallyon az kis fiiemiiét, az bé szivó égnek lakosát, hogy még éjeli álmát-is 

503 Egyedüli. 
504 Helyesen: 2-3. 
505 A zsoltárok könyve 148, 2. 
506 A zsoltárok könyve 148, 8. 
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meg szakaszsza, és mindjárt éjf^l után néki serkennyen, torkát néki nyissa, s-az ligete-
ket, erdőkét. berkeket ezer módon változtató discantizálÁsáva 1507 zengedeztesse, ha-
nem az ό teremtőjéhez való buzgósága? Hogy én a' madaraknak tóbb nemeiket, ugy 
mint az fetskéket, patsirtákat, és többeket itt elől nem számlállyam, mellyek kőzzűl, 
hogy tudnám, egygyet-is az Isten némán nem teremtett, hane(m) mindeniknek adott 
valami tulajdon szóllást, az mellyel, az δ módja szerént, ótet ditsérje, az mellyre-is az 
buzgó Propheta ókót lá hogy rezzegeti; Ditsérjed, ugymondván, az Jehovát minden te 
szárnyas madár, Az alatt lévő földi állatok-is nem maradnak ebben hátra, ugy annyira 
hogy tsak egy ékes szinú, és gyönyörű illatú virág szálatska-is, az Istent magában jelen 
lenni mutattya, és tsak nem ugyan ki rajzollya, az versetske szerént; 

Prcesentem monstrat, qucelibet herba Deumm 

Ezen okon kénszergeti az buzgó Propheta az földi állatokat-is imiilyen bízvást, 
hogy tisztek szerént az Istent ditsérjék; Ditsérjétek, ugy mond, az Iehovát ti sárkányok, 
ti hegyek és halmok, gyúmólts termő fák, és minden Cédrusok, minden oktalan állat és 
baro(m), tsuszó, mászó férgek 509 

Hát ezekhez képest gondolod-é mennyivel tartozzék inkább az ember az ö 
teremtettetés^nek végét korosként"0 elméjében forgatni, és az ó teremtő Vrat Istenét, 
tellyes életében ditsóiteni? Annyival bizonyára, a' menyivel minden állatok felett való 
uraságra, s-méltóságra emeltetett, és az Istennek bővebb kegyelmében részeltetett, az 
mint ezt-is, az Szent Lélek ihlette Sz(ent) David Propheta, az 8.dik Soltárban nagy ál-
mélkodva tsudáltattya és celebrállya; Mikoron látandom, ugy mond, az te egeidet, és 
az te ujjaidnak munkáit, az hóldot és az tsillagokat, mellyeket alkottál; Mondok; 
Vram, mitsoda az ember hogy meg emlekezel δ rola és az embernek fia, hogy meg lá-
togatod ótet? Mert tsak egy kevefié tótted ótet alsóbbá az Angyaloknál, ditsóséggel és 
ékességgel meg koronáztad ótet, uralkodóvá tótted ótet a' te kezednek munkáin, min-
deneket az ó labai alá vetettél, juhokat, és őkrókőt, minden féle barmokot, még az me-
zei vadakat-is; Az égi madarakot és az tengeri halakot, és mindent valami az tenger-
nek ósvényin által mégyen.5u Nem heában ösztönözi és költögeti tehát az immár sok 
izben neveztetett Sóltár szerző az tóbb állatok után az embereket-is az Istennek 
ditsértetés?re azon 148. Sóltárban, imiilyen szókkal? Az főidnek Királyi, és minden 
népek, az Fejedelmek és az főidnek minden bírái, az férjft gyermekek, és az szik leány-
zók, az vénék az iffiakkal eggyűtt, ditsérjék az Vrnak nevét,512 

507 Zenélésével, éneklésével. 
508 A latin idézet parafrázisát I. feljebb. 
509 A zsoltárok könyve, 148, 7, 9-10. 
510 Állandóan. 
5" A zsoltárok könyve 8, 4-9. 
512 A zsoltárok könyve 148, 11-13. 
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Ditsérhetik penig az embereknek kűlómb kűlómb nemei, és rendei, az Istent az 
sok módok kózzűl imez kétképpen; Tselekedettel, tudni illik, és beszéddel. 
Tselekedettel akkor, az mikor az ó tselekedetiket az Isten sz(ent) törvényének rámájá-
hoz igazittyák, s-az ό parantsolatinak és tilalminak korláttya kózzé szorittyák, el 
követvén mind azokat az miket meg hagyott, és parantsolt, s-el távoztatván ellenben az 
miket meg tiltott. Avagy, az mikor életeket, és kúlsó magok viselését, olly szentül és 
fedhetetlenúl rendelik, hogy senki, még az ó után(n)ok tzirkáló ellens^gekis, dolgok-
ban ki vétót, és feddendót nem talál, fortélyt, és rágalmazásra való okot, hozzájok nem 
foghat, sem Isteneket, sem vallásokot belólók lelki isméreti ellen nem szidalmazhattya, 
hanem [((4)r:] inkább kedve ellen-is ditséri és javallya. Ezt kévánnya az ó Apostolinak 
személyek alatt mindnyájinktol az Istennek Fia Matth. 5. 16. Vgy túndókóllyek, úgy-
mond, az ti világosságtok az emberek el ott, hogy lássák az ti jó tselekedetiteket, s-
ditsőitsék az ti Atyátokot, az ki az égben vagyon. Mert ellenben az mi gonosz 
tselekedetinket, és feslett erkóltsinket, az emberek, főképpen penig ellenkezőink, lát-
ván szidalmazzák, s-káromlyák mind Istenünket, s-mind hitűnkőt érettek, az melly 
szintén annyit tészen, mintha minnen513 magunk káromlanok, és szidalmaznok az Is-
tent szemtől szemben. Azt sajnálá leg keservesben az Isten az David két szarvas vétke-
iben, hogy az ártatlan Uriásnak kegyetlenül való meg ólettetés^vel meg káromlattatá az 
ő nevét az Ammonitákkal, az δ ellenségivel, s-azért-is nem botsátá el véle, hanem meg 
ólé az δ fiát érette, 2. Sam. 12. 14. Ezzel ortzázza5" vala az szent Pál-is az keresztyéni 
név alatt pogányul élő Romaiakot, hogy δ miattok káromlattatik az Pogányok kőzött az 
Istennek neve, Rom. 2. 14. 

Beszéddel avagy szóval ditsóitik az emberek az Istent akkor, a' mikor az δ jó 
tétemenyit nyelvekkel hála-adóképpen hirdetik, az δ tselekedetit, mind az teremtés, 
mind az váltság, s-mind penig az gondviselés, és igazgatásbéli munkáit, magasztallyák, 
ditsérik, és minden δ javaikot, mind ez jelen való, s-mind az kővetkezendó életnek 
boldogságára tartozandókot, merőn tsak egyedül δ néki kószónik, s-az δ kegyelmének 
munkáinak lenni ismérik, és hirdetik. Igy ditsőitették az Istent az régi szent Atyák és 
Propheták, az kik az δ eleikkel kózlótt nagyságos és tsudálatos jó téteményit ottan ot-
tan buzgó elmével, és hálaadó szivei elöl számlálták, és az Istent érettek áldották, ma-
gokat penig háláadatlanságokért vádolták, mint erre sok helyek kózzül Psal. 78. 80. 
81. 1. Paral. 20.515 és tóbbütt, láss példákat. 

Szóval avagy beszéddel-is az Isten kétképpen szokott az emberektói ditsóittetni; 
Avagy tsak az δ közönséges szavok járása szerént; Avagy penig neminémű kiváltkép-
pen való mesterséges szóllásnak neme szerént, versel és ének szóval, tudni-illik. Vi-

513 Mi. 
5 , 4 Korholja. 
515 Flelyesen: Krónikák második könyve 20. 
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szont az ének szóval való Istent ditsóités-is két nemű; Avagy mesterséges eszközökkel, 
avagy penig tsak természet szerént valóval lévő. Az ének szóval való ditséretbéli mes-
terséges eszközök, az orgonák, regálok, kornéták, hegedűk, lantok, cimbalmok, 
trombiták, és több afféle kintornák.516 Az természet szerént való éneklői eszköz penig 
a szó, avagy az száj, az nyelv, az pofák, és ajakak, hogy az tűdót, torkot, és gégét ne 
említsem. Az honnan amaz Instrumentalis Musicanak imez penig Vocalisnak 
hivattatik. Mindeniket eredetek és templumbéli ususok5]1 felöl terjedek immár 
valamenyire killyebb tzélom szerént az beszédben. 

Az Instrumentalis Musicanak, az az, vigasságra indító mesterséges szerszámoknak 
elsó eredeteket, és találtatásokot szorgalmatoson nyomózzák és visgallyák a' minden-
nek végére menni akaró agyaskodó emberek, és azt ki egyre s-ki másra viszi kózzűlők. 
Mert ki az Orphasust, ki az Linust, ki az Amphiont, ki az Apollót, s-ki penig az Pant 
akarja azoknak külömb, kűlómb nemeiknek találójokká tenni, az kiknek ószve 
békeltettetésekben, vagy meg hartzoltattatásokban 18 én itt nem munkálkodom. Amaz 
szent Cosmographus*V) az Moyses Propheta el igazittya kőztök az dolgot, mert az az 
orgonának, és az hegedűnek elsó találtattatását az Jubalnak tulajdonittya, Gen. 4. 21. 
Az orgonán értvén minden fuvos és tómlós sípokat, az minemű a' Magyaroknak elsó 
Musicapk,520 az bordó sip, avagy duda-is, mellyhez, osztán űdó folytában egy-is 
talála, s-más-is valamit. Polidorus Vergilius Lib. 1. de invent. rerum cap. 14.521 ugy 
okoskodik felöle, hogy az musicai mesterséget az természet adta légyen ajándékon az 
embereknek, mellyet egy néhány jelekből és hasznokból akar hitelesse tenni. Elsóben-
is penig ebből, hogy az ember mindjárt világra való születése után, kezeinek lábainak 
egyenesen való neveltetésekért, az bóltsóben való le kótőztetését neheztelvén, és azon 
való békételenkedésból siránkozván, rugodozván, kapálózván, az Dajkának ének szó-
val való rengetésével kérlelödik meg, és tzenderedik el.522 Továbbá azt ebből képzi, 
hogy az uti járás, avagy akar mi dolog tételbéli munkának fáradságát-is meg enyhíti, ha 
tellyességgel el nem űzi-is, tsak valami paraszti dudolás, danolás, és sűvóltés-is, men-
től inkább tehát az mesterséges musikai zengedezés? Hogy ne említsek némelly okta-
lan barmokot, az mellyek-is természetek szerént tsengetyűk-[((4)v:]nek zengésekben, 
és trombitáknak harsogásokban tsuda melly igen gyönyörködnek, és vélek ugyan vi-
dámodnak. 

516 Hangszerek. 
517 Használatuk. 
518 Vetélkedésükben, versengésükben. Görög mitológiai személyek. 
519 Világleíró. „Világnac megiroja" (SZENC1 MOLNÁR Albert, I, 1621, 255). 
520 Hangszerük. 
521 VERGILIUS, Polydorus: De inventoribus rerum libri octo, lib. 1. cap. 14. 
522 Szenderedik vagy csendesedik el. 
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Az honnan immár egy illyen kérdés hasad ki, hogy ha az Musica szerszámokkal 
szabad-é az Keresztyéneknek élniek az Isteni tiszteletben? F(elelet) Az régi 
Pogányokot tudgyuk, hogy az friss vendégségekben, s-kazdag lakodalmokban, az 
hegedű, lant, és egyéb kintorna mellett, az δ Isteniknek, és nagy hirű, nevű, hazájok, s-
nemzetek felől jól érdemlett Vri eleiknek ditséretes viselt dolgaikot éneklették légyen. 
De azon Musicai eszközöknek zengések, pengések mellett az igaz Istent-is ditsérték, 
jól tudgyuk, az régi hivek, mint arra az Ο Testamentumba(n) mind parantsolatokot, s-
mind példákot találunk. Parantsolatokat olvasunk Psal. 150. az hol a' szent David a' 
buzgó híveket az musikai eszkózókkel való Isteni ditséretre ekképpen kisztegeti,523 

Ditsérjétek az Istent trombita harsogással; ditsérjétek ótet dobbal és síppal, ditsérjétek 
ótet huroknak zengésekkel, és orgonával; ditsérjétek ótet vigaság szerző hangos cim-
balmokkal. Peldákot-is látunk, az Maria Propheta aszszonyban, az ki az δ meg szaba-
dulásokért, az δ elóttók két felé állott veres tenger fenekén való által szaladásokért, és 
az δ utánnok indult ellens?giknek abban való veszésekért, az Istent ének szóval 
ditsérvén, egygyik kezében dob vólt, és hogy az rhythmusok végei szépben essenek, 
minden versen az másik kezével azt jol meg buffantotta. Exod. 15. 20. A' Davidban 
továbbá 1. Paral. 16. 42. és 2. Paral. 29. 25. 26. &c. Az mellyekre nézve mint ha ugy 
tetszhetnék, hogy ugyan azont szabad, sót szűks£ges-is légyen a' Keresztyéns^gben 
most-is tselekedni. De kúlómben vagyon az dolog, mert az-is az tóbb ceremóniákká 

egygyűtt az Levitái árnyékozó524 tisztelethez tartozott, melly az Uj Testamentomra. a' 
CHRISTVS űdejére, által ne(m) szállott; Egyébként az tóbbi-is, ugy mint az kűrtók, az 
mellyekkel az Sidók az szent gyülekezetet ószve hiuják vala, az áldozatok, továbbá, és 
egyebek, mind azon régi v/gorokban,525 divattyokban, és Mí«iokba(n), maradtak vólna, 
holott azok az ISTENI tiszteletben lévő musikálások, az áldozatokkal mind egy tzélra 
nézó, és egy határba(n) űtkóző s-szűnó szerzetek ~ vóltanak, és ha ezek meg 
szúntenek, azoknak-is meg kellet szűnniek, s-meg-is szűntenek, mint ez tsak ebból is 
minden déli nap fénynél világosban meg látszik, hogy felólók az uj Testamentomban 
sem parantsolat sohol az Christustol, vagy az δ Apostolitol, sem penig példa az 
eleinten élt sz(ent) férjfiakban, és azoktol fundáltatott Ecclesiakban nem találtatik, ha-
nem sok seculumokkaf21 azok után kezdetett egytöl-is mástol-is gondoltatni, és lassan 
lassan tzifraságnak okáért az Ecclesiakban bé tsuszni mászni. Mariánus Scotus az δ 
C/wow'cajában,528 CHRISTVS Urunk születése után 757. esztendőkkel irja, hogy az 

Késztetget, ösztökélget. A zsoltárok könyve 150, 3-5. 
5:4 Ószövetségi, tökéletlen (vázlatos, körvonalazott). 
525 Vi'gor = „Elevenség, Erósség" (SZENCI MOLNÁR Albert, I, 1621, 999). 
526 Dolgok, előírások. 
527 Évszázadokkal, nemzedékekkel. 
528 MARIANUS Scotus ( t 1082, ír származású latin szerzetes író): Chronicorum libri III. 
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Orgona bé ment légyen Francia országban, az Constantinus Tsászártol küldetvén 
újságban Górőg Országból Pipinus Királynak, mint erről Iohannes Aventinus-is lib. 3. 
Annalium Bojorum,529 majd még ő nálánál-is bővebbeden ir. Balasus Angliai Püspök, 
az Orgonának ujjonnan való ószve raggattatását, és az templumban való fel 
fuvaltatását, egy Vitalius Signius, avagy Campanus nevű Pápának tulajdonittya, mint 
ám Mantuanus Baptista ugyan versben irta: 

Signius adjunxit molli conflata meíallo 
Organa, quce fest is resonant ad sacra diebus530 

Platina-is, az Pápák vitáinak meg írója,531 kőz hírből ugy tudta, mint annak a' 
Vitaliusnak K/tajában emlekezik rola. Az penig élt 683. esztendő tájban. A' honnan mi 
ugy visgálodunk és elmélkedünk; Hogy ha az Uj Testamentomi Ecclesia hét száz 
esztendők alatt, az mig még az tudomány és tisztelet tisztább és virágzóbb vólt, az Or-
gonáknak bőgések, és az hegedüknek vintzogások, nélkül el lehetet, mostan im(m)ar 
annál inkább el lehet; Mert nem vólt olly feledékeny az Szent Lélek, hogy ezt az 
Apostoloknak eszekben nem jutatta, és meg nem parantsolta vólna, ha szükség löt 
vólna, sem az Apostolok, és azoknak .vwcce.vsórik,532 nem vóltanak olly szó fogadatla-
nok,533 hogy azokat annak akarattyából fel nem vótték vólna. Nékünk penig az ISTE-
NI tiszteletbéli igaz módot és formát, nem az CHRISTVS és Apostolok üdeje után hét 
száz, nyoltz száz, esztendőkkel gondoltatott, és koholtatott, végezésekböl, hane(m) a 
CHRISTVS és Apostolok űdejebéli534 szokásból, és rend tartásból, kell meg tanul-
nunk; Egyéb iránt nem az folyam eredne az kut főből, hanem az kut fö az folyamból, 
és szintén egy ollyan dolog vólna, mint ha ki az [((l)r:]535 Acháb űdejebéli536 vétkes 
szokásból állatná,5'7 hogy az ISTENT tisztelőknek, és segítségre hívóknak, torkok 
szakadtába(n) kellyen kajabálniok, és mezítelen testeiket éles hantsárokkal spékelniek; 

5 : 9 THURMAIR, Johann (AVENTINUS, Johannes) (1477-1534, német történetíró): 
Annalium Boiorum libri VII., lib. 3. 

5 ' °BALE, John (1495-1563, reformátor, a Canterbury székesegyház lelkésze): Acta 
Romanorum pontißcum, Basileae 1558, 69. Legány Dezső fordításában (1962, 63): 

Signius lágy fémmel összeragasztotta a tönkrement 
Orgonákat, amelyek ünnepnapokon zengenek az áldozathoz. 

" ' P L A T I N A (=SACCHI), Bartolomeo (1421-1481, itáliai humanista): Liber de vita 
Christi ac omnium pontißcum. VITALIANUS, 657-672 között pápa. 

532 És az azok után következők (azok követői). 
53j Hiányzik az elválasztójel: „fogadatla nok". 
534 Az OSZK-példányban: „üdeebéli". 
535 Az ívszámozás jelölése az első ívfüzettel azonos módon történik. 
536 Izrael királyának idejében, i. e. 873-851, Királyok első könyve 16, 28-22, 40. 
537 Bizonygatná, bizonyítaná. 
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vagy mint az Molochnak538 gyermekikkel áldozók tselekesznek vala, kürtőt kell 
funiok, s-dobot kell zórgetniek; Az kiknek mi azont feleinők az mit Christus Vrunk 
amaz Moses engedelméból δ ellene okoskodó Pharisaeusoknak: Ab initio non fuit sic: 
Kezdettói fogva ne(m) vólt igy Matth. 19. 8. 

Jób vólna azért azokat a' nagy tömlójű furollyákot, és sok sűvőltőjű fűvokot, a' 
hol vagynak-is, a' templumokból ki hányni, és az kovátsok műhelyében adni.^9 Azok 
talám még-is menthetőbbek az kik a' régieket meg tartyák, hogy az meg avult rosz 
szokáson kapdoso együgyű kössfget le hányattatásokkal fel ne zajditsák, de az kik 
ujjakot tsináltatnak, egy általlyában menthetetlenek,M0 mert egyebet bennek az testi 
gyónyőrűs?gnél nem keresnek, holott azok tsak az füleiket tsiklandoztattyák, s-az el-
méket penig semmire sem éppitik, maga az Ecelesiában, a' szent Pál Ítéleti szerént, 
mindeneknek éppűletre valóknak kellene lenniek. 1. Cor. 14. 26. 

Ki fognak itt mentségre az vig kedvű Musikás Keresztyének, s-szeműnk közzé 
illyent lobbantanak;541 hogy az Organa, és egyéb Musica zengés az elméket a' 
könyörgésben való buzgóságra fel gerjeszti. De kónyű ezt artzul reájok viszá tsapni, és 
egy tagadással meg tzáfolni, mert abban semmi sints, hanem inkább nem tudom 
mitsoda fajtalanságra, és testi vitzkándozásra pesditi őket, az igének halgattatásátol, s-
abban való gyönyörködéstől penig ugyan el fajittya,542 és mint amaz Musikában felet-
tébb gyönyörködő emberek, a' miatt az ételt-is gyakorta el felejtik, és éhen maradnak; 
Szintén ugy az Pápista nép-is az orgonálás miatt az ó lelkeknek eledelét, az Istennek 
igéjét, el mulattya, és az sip szóval tsak füleit s-nem penig elméjet legelteti. 

De mondasz: Hiszem az füllel való hallásból lészen osztan az hűt, mint az Apostol 
tanittya Rom. 10. 17. Az hallásból lészen, bezzeg, a' hit, de nem az Organa zengésnek, 
hanem az Isten igéjének, hallásából, mint maga a' sz(ent) Pál mindjárt meg Magyarázza. 

De ugyan bé űgyehiti,543 és édessiti, az embereket a' szép musica zengés a' 
templumba(n), még-is az orgonák mellet ekképpen prokátorkodnak.544 Igaz, reá 
hagygyuk az testi embereket, az kik a' kortsoma között, s-az templum között, 
kölómbséget nem tesznek, és az kik a' templumban-is tsak az testeknek gyönyörköd-
tetéséért mennek. Azoknak az Organistáknak-is, ugy mint lelki Syreneseknek, bezzeg 
az leg főbb intentumok,545 irányzott tzéljok, hogy bé ketsegethessék546 kózzéjek az 

538 Pogány bálványistennek. 
539 Az orgona-ellenességről I. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 136. 
540 Teljesen. 
541 Szemünkbe mondják, vágják. 
542 Elvonja, eltávolítja. 
543 Beviszi. 
544 Emelnek szót. 
545 Igyekezetük, szándékuk. 
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együgyűeket, és az hitben hajó törést szenyvedgyenek; Vagy szintén azont követik, a' 
mit amaz vizes, vagy etzetes, vagy penig bűdós bor áruló hamis kortsomárosok, a' kik 
hegedűst, vagy furollyást, fogadnak a' pintzejekhez tsak hogy inkáb a' borokra von-
hassák a' dősló embereket, a' kik gyakorta a' sip szóra képest m?g az ó szinte való 
tiszta jó bort-is el hagygyák, s-a' zavartra és zatyvatoltra men(n)ek. A' Pápa részegítő 
borának árulói-is ezent művelik, mert hogy az ő elegy belegy vélekedésiket, és 
szerzetiket inkáb kedveltethessék, és az igaz vállást a' külső pompasságrol, és 
gyönyörűségről bőtsűlö ítéletien embereket reá hitegethessék, sok költségben készült 
musicai eszközökre tesznek szert, nagy fizetéssel Organistákat, és egyéb 
musikásokot547 fogadnak s-tartnak, az kiknek szű548 gyönyörködtető zengedezések 
miatt az balgatag emberek, még az Istennek tisztán tiszta őgyeledetlen549 finum szent 
igéjét-is hátra hagygyák, és az sok hiuságos emberi leleményekkel meg tragyáztatott 
babonákra futnak. 

Vagyon hitünkkel, hogy az mi babonákból ki kendett550 Ecclesiáinkban-is el né-
hol néhol a' fi?le Musica szerszámok találtatnak, de azok ne(m) a' miéinktől 
tsináltattanak, s-a' mellyeket-is sok tudós bölts embereknek tetszések szerént, ki kelle-
ne az templumokból hányni, mert azok nem egyebek, hanem az Papistaságnak 
neminémű maradványi. Az Templumokból, mondom, hogy ki kellene hányni, mert az 
FEJEDELMEK palotáiban, és az vendégségekben, nem vagyunk szintén 
Themistoclesek,551 hogy az boldog űdőben el nem szenyvedhetnók, tsak az mértékle-
tes, és Keresztyéni szabados vigaságon kívül, bujjaságra és fajtalanságra ne 
fordíttassanak; Egyébként arra vetemedvén az dolog, az ^Egyptiusokkal tartyuk, az kik 
az Mu-[((l)v:]sicát, ugy mint a' f^rjfiaknak el lágyítóját, és aszony emberekké való 
változtatóját, kőzóttők meg tiltották, mint Polydorus Vergilius Diodorusból ki hozza. 
De az templumban őket az Isteni szolgálat közzé őgyeliteni552 tellyessfggel ne(m) 
javailyuk, Ágoston Püspökkel egygyűtt, ki tsak azt-is bánta és siratta, hogy valaha az 
templumban az Musicai zengedezésekre figyelmezett, mert azok miatt az Isten igéjé-
nek halgattatására való figyelmetess^ge el vétetett, a' honna(n) azokat nagy büntetést 
érdemlő vétket mondgya hogy tselekesznek, az kik az Musikákra inkább figyelmeznek, 
mint az igére. Mindenek azt kénszerittetnek penig tselekedni, valakik azokot 

546 Becsalogathassák. 
547 A szövegben: „musikásokot". 
548 Szív. 
549 Tiszta, elegyedetlen. 
550 Megtisztult. 
551 L. a 319-es jegyzetet. 
552 Keverni, elegyíteni. 
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halgattyák; mert az embernek elméje természet szerént musica szerető. Lib. 
Confession.)Ji 

Az szájjal és szóval való ditsóitésnek-is két nemei vágynák; Mert az avagy Figu-
rás, avagy penig Simplex: Az Figurás éneki tisztelet az, a' mikor az éneklők nem 
mind tsak azon egy tonuson, és tenoron viselik szavokat, hanem mind más más 
kűlőmbózőn, leg alább hat félén, imez Syllabák szerént. Vt, re, mi, fa, szo, la, az 
mellyet kőz néven, az vékonyabb és fentebb járó tonusio\ Discantmk neveznek.555 

Ezt-is én, magában nem otsárlom, mert igen szép mesterséges, bőlts találmány, az hét 
Deáki /Irsok kózótt egygyik,556 de az templumokhoz és az Isteni szolgálathoz szintén 
ollyan illetlennek, és haszontalannak alítom és állato(m) lenni, mint az szerszámos 
musicát vagy orgonázást. Okát egygyiket ezt adom, mert ez sintsen semmi lelki 
éppűletre, hanem vagyon tsak valami testi gyönyörködtetésre, holot nintsen az zenge-
dezésen kűvól semmi értelem benne. Mert bár egy egész óráig halgassa-is valaki, s-bár 
hozzájok közel, avagy ugyan kőztök, légyen-is, még-is tsak azt-is nehezen veheti eszé-
ben mit énekelnek, nem hogy minden szónként értené beszédeket. Sót bár ugyan 
tudgya-is mit énekelnek, de még sem érti az ó szájokból, ugy annyira hogy erre nézve 
minden éneklések tsak magyarázás és értelem nélkül való vintzogás, és tsak az 
viszkető füleknek vakargattatásokra, s-kedvek tölt sziveknek gyönyörködtetésekre, s-
ne(m) penig az tanuló elméknek éppittetésekre való. Immár penig az Keresztyének 
éneklésének értelemmel, és az halgatoknak éppületekkel, kell lenni, mint azt szent Pál 
jelenti, 1. Cor. 14. 15. Egyébként az éneklök tsak magoknak énekelnek, s-nem az 
halgatoknak, az kik nyavalyások tsak ugy járnak, mint az ki az suhogó5^7 petsenye 
szagot érzi, vagy az pénznek pengését hallya, s-az petsenyéjében és pénzében nem lesz 
semmi része. 

Másikat ezt, mert az gyülekezet vélek eggyütt ne(m) mondhattya, a' melly meg 
kévántatnék, holott az Gyülekezetben szabad, sőt szükséges-is légyen, még az aszony 
népeknek és leányzóknak-is énekelniek; Mert nem arról kell az Szent Pálnak ama' ti-
lalmát érteni; Az aszonyi állatok az Gyülekezetekben halgaßanak, mert nem engedte-
tett meg nékiek, hogy ott szóllyanak, 1. Cor. 14. 34. hanem tsak a' Praedikállásrol. Fe-
lette ditséretes szép szokás tehát az jól rendeltetett Ecclesiákban; főképpen az Keresz-
tyén Német, Frantzuz, Anglus, Belga, nemzetségek között, hogy ószveséggel 

553 AUGUSTINUS Aurelius, S.: Confessionum libri 13, lib. 10, cap. 33. 
554 Több- vagy egyszólamú. 
'"CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1978, 19: „Úgy látszik, hogy Katona itt olyan dologról 

mond ítéletet, amivel maga sincs egészen tisztában, hiszen a dúr-hexachord fokait összetéveszti 
a szólamok nevével." 

556 A zene a hét szabad művészetek (septem artes liberales) közé tartozik. 
557 Sistergő. 
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mindnyájjan, kitsintől fogván nagyig, gyönyörűséges egygyezö zengéssel mind egy 
tactuson58 énekelnek a' szent gyülekezetekben, mellyel neminéműképpen az egekben 
meg dűtsöúlt, és immár győzedelme után triumphá\ó,iy> Ecc les iának állapattyát 
ábrázollyák, az mellyben-is az boldogok, az Istennek közönségessen mind valameny-
nyin vágynák, énekelnek. Bár mi-is ezt tselekednök az mi gyűlekezetinkben, az mint 
hogy tselekeszúk-is rész szerént. 

De semmiképpen ne(m) tselekedhetni ezt az musikálókkal egygyűtt, mind azért, 
mert azon egy szót nagy sokáig el hajtonak, és tsak azon egy bakot nyúznak, s-mint 
penig azért, hogy inkább tsak idegen nyelven, Deákul karatyolnak, az mellyet ha tsak 
egy szóra mondanák-is, az kősség, és az aszony nép nem értené, s-nem értvén nem 
tudna reá Áment mondani, az szent Pál mondottaként. 1. Cor. 14. 16. Ez-is tehát tsak 
valami kűlsó mulatságra, s-nem penig az szent Gyűlekezetbéli Isteni tiszteletre való. 

Mind azon által igen szép és hasznos dolognak alítanám lenni, ha Anyai nyelveken 
való ditséretet énekelnének, annyi féle módon váltaztató szóval, szép halkva; distincté, 
articulaté.'b0 az szókot egy mástol meg szaggatva, meg kűlómbóztetve, és értelmesen 
ki Magyarázva, mert ugya' kegyes gyönyörködés mellett az hasznos éppúlet-is meg 
lenne. Az mi Deákinknak penig ha többet nem-is, de annyit szükségesképpen 
kévántatnék az Musikához érteniek, hogy az kotákból [((2)r:] avagy c/av «okból,561 az 
lineákhoz562 képest ottan meg tudhatnák magoktol-is akar melly Psatmusnak, 
Prosanak,563 Antiphonának, és egyéb ceremóniáknak notájokot, hogy igy az mondás-
ban, mind egy húron pendülne az szavok, s-ne húznák vonnák, ide, s-tova, az mint 
szokták. De az Olaszok buzgóságához, s-az Németek böjtihez, bár oda adgyuk az Ma-
gyarok musikáját-is. Melly egy részént az Cantoroknak ha nem tudatlanságoktol-is, de 
restségektől vagyon, hogy a' Templumon kűvól, az Scholában, az Deákságot, és 
gyermekséget az éneklésben nem gyakorollyák, és az nótákra meg nem tanittyák, ha-
nem az Chorusban tsak néki kezdik, s-azonban az Deákság utánnok zendűlvén, ha ma-
gok jól tudnák-is, az szájokból ki vonszák, melly miatt gyakorta igen dísztelen, és az 
halgatok előtt kedvetlen éneklést tésznek. Erre nézve avagy el kellene inkáb az kotás 
énekeket564 hagyni, s-tsak egy tonuson járó köz notájuakkal565 élni (mert ugyan-is, 
hogy én tudgyam, azokkal az Magyarokon kűvöl, több Euangelicus566 Keresztyének 

558 Ütemen. 
"'Diadalmaskodó. 
560 Rendesen (határozottan), érthetően. 
561 Kulcsokból. 
56: A vonalakhoz. 
563 Szekvenciának. 
564 A gregorián szertartási. 
565 Egyszólamú gyülekezeti énekekkel. 
566 Evangéliumi. 
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az όηηόη nyelveken sem élnek) avagy az Cantorok felól kellene nagyobb gondviselés-
nek lenni: de mit mondjak? ha olly ízetlen567 akaratos emberek vágynák kózóttók, 
hogy nem ér az emberséges ember véget vélek, hanem ottan szemben szöknek véle ha 
szólni kezd nékiek; Az ki nem ollyan ne vegye az jámbor magára. 

Az Simplex, avagy együgyű szóval való éneklés, jó immár elónkben, mellynek-is 
mind eredeti, mind haszna, mind nemei, s-mind penig igaz módja felól egy vagy két 
szóval emlekezem. Az éneklés a' Keresztyének kózótt (hogy az régi Sidókrol, és 
Pogányokrol halgassak) minde(n) ellenkezés kűvól régi szokás; Mert az Nap keleti 
Ecclesiákban, mindjárt az Apostolok űdeje után, sót még az fen álván-is, az ének szó-
val való Isteni ditséretek szokásban kelének, mint ezt az Pliniusnak, Asiának 
Proconsulának, Trájánus Tsászárhoz irt levele, nyilván meg mutattya, az mellyben Lib. 
10.568 az Keresztyének felól azt irja, hogy azok bizonyos szabott napokon, jó reggel, 
nap fel kőlte előtt, őszve gyülekezni, és az Christusnak, mint egy Istennek, verseket 
énekleni szoktanak. Melly Trajánus űdejét érte az szent lános Euangelista, és Apostol. 

De ha valaki erre azt mondaná-is, hogy ének szó nélkül is mondhattanak légyen 
verseket, főképpen az akkori üdónek mivóltához képest, az mikor a' Keresztyének az 
kegyetlenektől való féltekben igen titkon és orozva569 gyülekeznek vala egyben; az sz. 
Pál Apostol irásából-is minden homály nélkül szedegethettyűk, hogy az Sóltár éneklés 
az ó űdejében-is immár szokásban lőtt légyen, mert ugy ir 1. Cor. 14. 16. Az mikor 
öszve gyúlendetek, kinek kinek Söltára vagyon; Mellyet immár nem érthetni ugy, mint 
ha azt tsak olvasva, és nem énekelve mondták vólna. De ha valaki még ahoz azt fog-
hatná-is, nem fogyatkoznánk meg annál előbb való bizonyságból-is, mert ám az szent 
Mathe nyilván irja, hogy az Vr Christus az vég vatsorátol fel kelvén, hymnust, 
ditséretet, éneklett az ő Tanitványival, s-ugy ment ki az vendég fogadóból az Olaj fák-
nak hegyére, Matth. 26. 30. Az sz. Pál felől azt irja az szent Lukáts, hogy Philippi vá-
rosában ártatlanul az tőmlőtzben vettetvén, éjfélkor néki költenek, s-hymnusokot 
éneklettenek Act. 16. 25. Hogy ne említsem a' mennyei sz. Angyalokot, az kik még az 
előtt a' szabadító Vr Christus születésének étszakáján, fel emelt szóval éneklettenek az 
Istennek hálá-adó ditséretet. Luc. 2. 13. A' mellyre nézve az szent Pál, ugyan inti-is, 
mint egy parantsolásképpen, az Ephesusbéli híveket az kegyes éneklésekre. Eph. 5. v. 
18. 19. Tellyetek meg, ugy-mond, Lélekkel, szólván egy más között Psalmusokkal, és 
lelki éneklésekkel, énekelvén, és ditséretet mondván az ti szivetekben az Vrnak. Az 
Coloss^bélieket hasonlatosképpen, Coloß. 3. 16. Az Christusnak beszéde lakozzék ti 
bennetek böségessen minden böltseséggel, tanítván és intvén egymást Psalmusokkal, 
Hymnusokkal, és lelki éneklésekkel, kedvességgel énekelvén az Vrnak az ti szivetekben. 

567 Kellemetlen (balga). 
568 PLINIUS Secundus Minor, Caius: Epistulce, lib. 10, epist. 97. 
569 Orvul, lopakodva, titkon. 
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Christusi és Apostoli szerzet570 tehát, meg tetszik, az éneklésnek caeremoniája, és vólt 
mind az Christus üdéjétől fogva az Ecclesiákban, az Nap keleti országokban. 

A' Nap enyiszeti tartományokban, és Ecclésiákba(n), későbbedkén kezdének 
énekleni, s-akkor-is penig egy elsőben tsak imiilyen álkolmatossággal, hogy a' Justina 
Augusta, az Valentinianus Tsászár nője, az Arius dögletes métellyébe(n) kápván, an-
nak fajzatinak egy templumot akar vala Mediolanumban adni, mellyet hogy amaz nagy 
Ambrus Pűspők meg előzhetne, és kezekről [((2)v:] el üthetne, tőbb hívekkel egygyüt 
belé mene, és mikor az Gottus vitézeket a' Tsászárnő fegyveres kézzel reájok küldötte 
vólna, hogy őket az templumból ki hánynák, Ambrosius meg felele, s-azt mondá, hogy 
ö az ő nyájja mellől semmiképpen el nem mégyen, hanem ha meg akarják ölni, kész ott 
az templumban azzal egygyüt meg halni: Hlyen szorossan lévén az lábokon az kaptza, 
és mint egy markokban viselvén az lelkeket, meg szeppene szegény jámbor, s-el ajánlá 
magát, és ugy rendelé, hogy azt az ö életekre engedtetett rövid üdót Isteni szolgálatban 
foglalnák, és az Nap keleti Ecclesiáknak szokások szerént, Psalmusokat és 
Hymnusokat énekelnének.571 Az údötól fogva osztán fel kele az a' szokás, s-bé véteték 
az Nap nyugati Ecclesiákban. Ditseretes és kegyes caeremonia tehát az éneklés az 
Ecclesiában még most-is, ollyan mind azon által, a ' meliy nintsen tellyességgel az Is-
teni szolgálatnak állattyából, a' melly miatt valami viszálkodásnak vagy szakadásnak 
kellene lenni az atyafiak között, és vagy azoknak a' kik között az éneklés bé vött szo-
kás, kellene kárhoztatniok azokot, az kik között nem szokás, mint az Tigurumbéliek 
között,572 avagy penig azoknak az kik között szokatlan, azokot az kik között szokás. 
Az miképpen nem olvassuk, hogy az Nap keleti és Nap nyugati Ecclesiák között a' fe-
lett valami villongás lótt vólna egész 370. esztendőkig. 

Hasznai és végei ennek a' kegyes szerzetnek sok f<?lék, leg fóbb penig azok közótt 
az Istennek57' ditsós?ge, a' melly ez által sokkal tettetesbé574 és tündóklóbbé tétetik; 
Mert sokkal nagyságosb és pompásb az a' ditséret, az halgatoknak sziveikben-is na-
gyobb figyelmetességet és álmélkodást szerez, a' melly rhytmusokba(n) foglaltatván, 
fen szóval, ékes ének nótával, hirdettetik, annál az melly tsak lassú szóval leppengve 
beszéltetik.575 Innen lőtt kétség nélkül, hogy régenten-is az Istennek kiváltképpen való 
jó téteményit az Leviták, háláadásnak okáért, gyönyörűséges ének szóval hirdették. Az 
frigynek ládáját-is mikor fel vötték, és véle az Israelnek ellenségi ellen indultak, han-

570 Előírás, rendelés. 
571 AMBROSIUS Aurelius, S. (337/339-397), egyházatya, 1. AUGUSTINUS Aurelius, S.: 

Confessionum libri 13, lib. 9, cap. 7. 
572 Zürichben élők között. 
573 Hiányzik az elválasztójel: „Isten nek". 
574 Díszesebbé, szebbé. 
575 Lassan, erőtlenül, gyengén beszéltetik. 
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gos szóval ezt éneklették: Kelly fel, oh Iehova, és oszlattaßanak el az te ellenségid, és 
fussonak el az te ortzád előtt az te gyűlölőid. Mikor penig véle meg állónak vala, ismét 
nagyon fel zendűlvén, ezt kiálttyák vala: Térj meg, ő Iehova, az Israelnek tiz ezernyi 
ezereihez.'lb Sót a' mennyei szolgáló lelkek, az szent Angyalok-is, az Istennek 
ditsóségét leg buzgóbban, és Isten előtt kellemetesben, akarván hirdetni, s-magasztalni, 
az ének szót választották, az kőz szóllás felett, mert ám azt irja Esaiás, hogy kiáltva, az 
az, ének szóval, hallotta légyen imez ditséretet tőlók; Szent, Szent, Szent az Seregeknek 
Vra Istene tellyes minden féld az δ ditsőségével, Esa. 6. 3. Amaz négy lelkes állatok, 
és húszon négy vének-is az Christust, az δ drágálátos jó téteményeért, a' váltsagért, 
nem tudták illendőbb móddal ditsóiteni, hanem ének szóval, mint az szent Ianos 
füleivel hallotta, és kezével bizonyságul le irta; Es éneklének, ugy mond, uj éneket 
mondván; Méltó vagy az ki el vegyed az könyvet, és annak petsétit meg nyissad, mert 
meg ölettél, és meg váltottál minket az Istennek az te véred által. Apoc. 5. 9. Senki 
nintsen ez világi Fejedelmek kózzűl-is, az ki inkább nem ditsekednék az ő jól viselt 
dolgainak versekkel való énekeltetésekben; mint azoknak tsak suttogva való rebesget-
tetésekben; Akképpen az Isten-is inkáb kedvelli az δ nagyságos tselekedetinek ének 
szóval az gyülekezetben való hirdettetéseket. S-ezert nogattya az szent David Propheta 
az híveket annyi sok helyeken az Istennek való éneklésre Sóltáriban, sót maga-is ettól 
viseltetett,577 hogy az Istennek δ véle, és az egész Ecclesiával, tőtt kegyelmességit 
énekekben szerzette, és az Cantoroknak adta az kóz helyen való énekeltetésre. 

Ez az jó vége, és haszna a' kegyes énéklésnek, az Istenre vitetik, de vágynák ezen 
kűvől mi reánk, emberekre, hárámló hasznai és gyűmóltsei-is, ugy mint elsőben az 
gyönyörködtetés, mert az szép tiszta vékony szóval való énekléssel az embereknek, 
mind éneklöknek, s-mind halgatoknak, elméik tsuda melly igen meg vidulnak, holott 
ugyan-is az emberi elme egészlen és merón578 neminémű természet szerént való 
Harmóniával ószve szerkeztetett Musica légyen, mint Plató579 mondotta régen; S-
immár penig minden hasonló gyönyörködik az magához hasonlóban. Vólt értésekre ez 
az éneklésben való vidámító jóság az Saul Király szóigáinak, s-azért hivaták [((3)r:j 
hozzá az Isai kissebbik fiát, a' Dávidot, hogy hegedűlésével és éneklésével, 
mellyekben igen fó vala, az dűhöskődésre inditó gonosz Lelket el űzné tőle, s-nem-is 
veszte véle, hogy engede beszédeknek. 1. Sam. 16. 16. 23. Vólt ezen dolog tudtára, az 
Istennek amaz nagy lelkű hű Profétájának, az Eliseusnak-is, mert mikoron az Israel 
Királlyára, az Joramra, az Isten ditsóségének kissebs?géért, s-a' bálványoknak tisztel-
tetésekért, erösképpe(n) meg haragudt vólna, élméjének meg tsendesedés^ért egy 

576 Mózes negyedik könyve 10, 33-36. 
" 7 Ezt a küldetést vitte véghez, teljesítette. 
578 Egészen. 
579 PLATÓN (i. e. 427-347), görög filozófus. 
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éneklót hagyá hogy néki vigyenék. 2. Reg. 3. 15. De ez magunkon-is eléggé meg ta-
pasztaltatott dolog, hogy alkalmas busulást-is meg enyhít, avagy ugyan el-is felejtet, 
velünk, az szép ének szó. 

Ez-is elég nagy haszon az éneklésben, de majd nagyobb még ennél, hogy az 
munkabéli fáradsagnak terhét-is mint egy kónnyiti, mellyet az embernek a' természet 
űfrcíálván dolgai kózótt énekelni szokott. Az kapás, az erdólló, az hajó vonó, az evező 
huzó, az mezei Pásztor, az szántó, fonó, és egyéb munkások, éneklessel szokták az 
űdót meg tsalni, és fáradságokat, s-unalmokot el űzni, mint Ovidius Lib. 4. Trist. Eleg. 
1,580 énekli. 

Hoc est cur cantet vinctus quoque compede fossor, 
Indocili numero cum grave mollit opus. 

Cantat & innitens limosce pronus arence 
Adverso tar dam qui trahit amne ratem, 

Quique refert pariter lentos ad pectora remos, 
In numerum pulsa brachia pulsat aqua, 

Fessus ut incubuit baculo, saxoque resedit, 
Pastor; arundineo carmine mulcet oves, 

Cantantis pariter, pariter data pensa trahentis 
Fallitur ancillce, decipiturque labor. 

V i r g i l i u s - i s H i n c alta sub rupe canit frondator ad auras. 

De még mind ezeknél-is drágalátossabb haszon ez, hogy az kegyes, és szübéli 
buzgó éneklés által az Szent Lélek ugyan hozzá kőzósődik582 az hú emberhez, és az ő 
ajándékát belé önti; mellyet hitelesen szedegethetünk ebből az szent Pálnak 
szóllásaból: Tellyetek meg, úgymond, Lélekkel, tudni illik, Szent Lélekkel, szólván 
magatok kózótt Psalmusokkal, Hymnusokkal, és lelki ditséretekkel, énekelvén, és 
ditséretet mondván az Vrnak Eph. 5. 18. 19. Mert noha a' f?le szűból való Istenes 
szent éneklések az Szent Léleknek munkái, az ki azokra, mint az kőnyőrgésre-is, az 
hívekét fel gerjeszti; de viszontag azok által az Sz. Lélek-is, avagy az ό ereje, és hatha-
tó munkája, az szivekben mint egy fel serkentetik, a' miként az Ige, és az 
Sacramentomok altal-is. Ettől vagyon, hogy mikor az Keresztyén, ujjá született, em-
ber, szive szerént valami szép és szent materia]u ékes Rhythmusu, és gyönyörű notáju, 
ditseretet mond, vagy hall, ugyan fel buzdul az Istenhez való ájitatosságra belől az 
szive, és az őröm miatt meg telnek az szemei könyvel; tsak ne(m) ugyan tapsol kezei-
vel, és tombol583 lábaival, mint az örvendetes zengedezésre, kiáltozásra és trombita 

580OVIDIUS Naso, Publius: Elegiie Tristium Libri V, lib. 4, Elégia 1. 
581 VERGILIUS Maro, Publius: Bucolicon Uber, Ecloga I. 
582 Magát közli az emberrel. 
583 Ugrál, szökell a lábaival, táncol. 
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harsogásra fel buzdult David az Istennek frigy ládája előtt, 2. Sam. 6. 14. 15. Mert 
ugyan-is illyen állapatban az Istent félő hú ember, mint egy meg részegednék az nagy 
buzgóságtol, és az Szent Lélektől szivében öntetett Isteni szeretetnek forróságától, az 
mint hogy imé az Apostol-is erre az értelemre intéz, midőn igy szól: Ne borral 
részegedgyetek meg, az me Ily ben bujaság vagyon, hanem Szent Lélekkel tellyetek meg, 
szólván egymás kózótt Sóltárokkal·. Az hói az Szent Lelket ellenében veti az bornak, s-
az bortol meg részegedteknek éneklésiket az Szent Lélekkel meg tőiteknek 
éneklésiknek, illyen értelemben; Az miképpen hogy az kik az bor italtol meg 
kajdulnak,584 és meg melegednek, ottan danolni, és gajdolni kezdenek: Azonképpen az 
kik az Szent Léleknek tüzétől fel gerjednek, és buzgósággal meg telnek, ottan meg 
nyittyák szájókot az beszédre, és éneklésre, de nem ollyanra mint az bor ittasok, mert 
azok trágár beszédre, fajtalan, s-pajkos énekekre, és egyéb hiúságokra eresztik meg 
nyelveket; De az Sz. Lélekkel meg tőitek, és meg részegedtek, az Istennek nagyságos 
dolgainak beszélgettetésekre; mint az Szent Lélekkel [((3)v:] meg tőit, és annak Uj 
Testamentomi kegyelmének sengéjével, és mustyával meg részegült, Apostolok Act. 2. 
4. 11. tselekedének; és lelki, az az, Isteni, ditséreteknek énekeltetésekre; mint im az 
szent Pál jelenti. Erténk az kegyes éneklésnek végeiről, mind az Istenre, s-mind az em-
berekre térőkről, értsünk immár rövideden annak nemeiról-is. 

A' szent Pál az immár sok izben említtetett helyeken, Eph. 5. 19. és Col. 3. 16. a' 
kegyes éneklésnek három nemeiket emliti, ugy mint az Psalmusokot, Hymnusokot, és 
Odaköt, mert azoknak neveztetnek az Görögben. Az Psalmusokon értetnek az 
Prophetáknak énekei, mellyeket Magyarul Sóltároknak hívunk, nevezet szerént az 
Psalterium, avagy a' Soltár könyv, a' melly más fél száz Soltárokból áll, mellyeket egy 
néhány szent emberek, ugy mint az Asaph, a' Moses, az Ethan Ezrahites, az Salamon, 
a' David és egyebek, Prophetai Lélekkel szerzettenek, noha főképpen a' Dávidtól ne-
veztetnek; Az hymnusokop azok az énekek értetnek, az mellyekben az Isten 
valamikiváltképpen való jó téteményeért ditsértetik, az honnan Magyarul ugyan 
ditséretnek-is mondatik, az minémű az Moses-é, és az Miriám-é Ex\o\d.585 15. a' 
Deborá-é és az Bárák-é lud. 5. az Anna-é 1. Sam. 2. az három iffiak-é az tűzben Dan. 
3. az Szűz Mariá-é, és Zacharias Pap-é Luc. 1. az Simeon Prophetá-é Luc. 2. és 
tóbbek-é, mellyek más néven Deákul Canticumoknak-is mondatnak. Az Odakon, 
melly-is, mint az két elsők, Görög szó, az poéták értik ama' külömb külőmb genusu, 
nemű, kurta rhythmusu versetskéket, a' mellyeket lant mellett szoktanak vala mondani, 
az honnan ugyan Lyricumoknak-\s hivattak; de az Apostol érti rajtok az ollyan éneke-
ket, a' mellyekben nem tsak az Isteni ditséretek, hanem egyszer s-mind intések, 
tanítások, jövendölések és hálá-adások-is vágynák. Egy illyenek az Salamon 

584 Megbolondulnak. 
585 A szövegben: „Exed.". 
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Énekeinek énekei, az mi Antiphonamk, árasaink, Versiculusink, Benedictio'mk, avagy 
az éneklést bé rekesztő Aldásink, és tóbb affélék. 

Ezeket az Szent Pál, hogy amaz tisztátalan szerelemről irt pajkos énekektől, 
mellyekkel gyakrabban az bortol meg zajosodott vásott ledérek magokat gyönyörköd-
tetik, meg külömböztesse, lelkieknek nevezi, amazokot ellenben testieknek, az az, 
tisztátalanoknak, jelenti lenni. Mert azok mind fertelmes testi indulatokból származ-
nak, és buja kévánságoknak büdös seppedékéből586 fakadnak, mind otsmány, szemte-
len, és bordélyból költ parázna szókból állónak, s-mind penig az gonosz 
kévánságoknak taplójának, az halgatokban való fel gyujtatására, és az szemérmes 
szüzességnek kis?rgettet0s?re587 mentől szú hatóbb, nótára lehet, mondatnak. De 
imezek az Szent Lélek ihlésének tisztaságos vewajából588 folyamnak, idvősséges lelki 
jókról vágynák, kegyes, szent, és tisztességes szókból állónak, és az Isten ditsős^gere, 
s-az halgatoknak az Isteni félelemben és szeretetben való gyarapodásokra szóigálnak. 
Hlyen éneket kéván az Apostol mi tolunk Keresztyénektől, midón azt irja; Az 
Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek (az Christusnak beszéde, azt mondgya, s-
nem valami fajtalan, latrikámos589 fflszfa Poétának szemtelen beszéde) hévséggel, 
minden bóltseséggel, (nem meg koltsagosodott590 nyalkálkodással,591 vagy valami 
rósz személynek szerelmétől való meg bolondulással) tanítván, intvén egymást, 
(592 nem az testnek az bujaságra természet szerént való hajlandóságát izgatván, 
szirkálván, és az tüzet olajjal öntözvén) mint amaz szavokot tsontozó, poklos szájú, 
keritó tzenkek,59' szánt szándékkal tselekesznek, kiknek énekik felöl imigyen gyaláza-
toson értett és szóllott régen Chrysostomus.59'4 Az miképpen ugy mond, hogy az kosz-
mával·, mellyet ful vásárának-is hiúnak; avagy az sárral, az testnek fülei bé dugódnak; 
azonképpen az lator parazna énekekkel az elmének fúlei meg undokittatnak, Mert mint 
ha ganéjt tsapnának a' füleitekben, szintén ollyan mikor az otsmány beszédeket 
halgattyatok. De mind károsb és veszedelmesb még ennél, hogy az Szent Lelket vélek 
meg szomorittyátok, és tőletek el idegenítitek, mellytől az Sz. Pál kegyessen tilt 
bennünkót Eph. 4. 29. 30. Semmi rothadt beszéd, az ti szájatokból ki ne mennyen és 

586 Posványából. 
587 Megkísértésére. 
588 Eréből. 
589 A szó értelmezéséhez; „lator, gálád" (SZT, VII, 849); GERÉZDI Rábán, 1968; 

„Bárhogy értelmezzük a latrikánus szót, annyi biztos, hogy alantasabb szerelmi éneket jelöl" 
(BALASSI Bálint. 1986, 302). 

590 Megrészegedett. 
591 Hízelkedéssel. 
592 A nyitó zárójel hiányzik a szövegből. 
593 Gazemberek. 
594JOANNÉSZ Khrüszosztomosz (347 k.^107), egyházatya. 
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meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Lelkét, az ki által el petsételtettetek az vált-
ságnak napjára. 

Ez meg kűlömbóztetö igével. Lelki, az felül említtetett virág, avagy szüzességnek 
virágát el hullató, énekék után, ki rekeszti az Apostol, az Christus beszédéből alló lelki 
énekek kóz-[((4)r:]zül, kárhoztattya egyszer s-mind, amaz tudomány nélkül való balga-
tag buzgóságnak hagymázától meg órjült Barátoktol szereztetett bálványozó énekeket-
is, az mellyekben nem az teremtő Isten, hanem tsak az teremtetett állatok ditsőittetnek, 
köszöntetnek, idvózóltetnek, segítségre hivatnak az gyülekezetekben, az minémüek, az 
Maria Psalterium]a, melly nem az Christusnak, vagy az ő szent Lelkének, beszédéből 
álló lelki ditséret, hanem egy oktalan devotionak595 szeszétől által veretett fejű Barát-
nak, Bonaventurának,596 tépelódésiből ószve aggattatott, raggattatott, kellemés virág 
ének, a' mellyel mind a' mondókot, s-mind a hallókot, a' sz. Szűzzel való bálványo-
zásra, kisztegeti, mert abban mindenűt az Vram helyett, Aszonyomat, az Isten helyett 
penig Mariát irt; Monda, úgymond, Az Vr az én Aszonyomnak, űlly én Anyám az én 
jobbomra. Psal. 109. Te benned reménlettem aszonyom, soha meg ne szégyen űllyek 
Psal. 30. Kellyen fel az Maria, és oszollyanak el az δ ellenségi. Te hozzád kiáltottam 
aszonyom az én nyomorúságomban. Psal. 67. Az te kezedben vagyon Aszonyom, az 
idvósség és az élet, Psal. 11. Aszonyom az te nevedben szabadíts meg engemet, Psal. 
53. Az te nevedben, azt mondgya, s-tőbb afféle, kegyes fülektől még tsak hallásra-is 
iszonyú rettenetességek, az mellyekkel az az ember, avagy ó általa az pokolbéli órdőg, 
az szent Davidnak lelki Sóltárit rutúl meg motskolta, s-még-is nem általlyák némellyek 
kózzűlók érette mentegetni. Egy kohból597 kőitek azzal az Maria tiszteletire tsináltatott 
sok hymnusok, Litániak, es egyebek, az mellyekkel az Breviáriumok, Officiumok, 
Rosariumok, Mariálék, Missalék,598 és több afféle babonás kónyvetskék, rakvák; 
Mellyekból többi között az Máriának imillyek gajdoltatnak; Ο felix puerpera, nostra 
pians scelera, jure matris impera Redemtori. Oh boldog gyermek szóló, úgymond, ki 
a' mi bűneinket el törlöd, (hói hát a' Iesus Christus vére, a' melly minden bűneinket el 
törlötte? 1. lohan. 1. 7.) Anyai méltóságoddal parantsolly az meg váltónak. Vgy tet-
szik hogy nem tsak azon Istenkednek itt Máriának, hogy kónyórgésével nyerjen örök 
életet nékiek az ó Fiától, hanem ugyan parantsoltatnak-is néki véle. Oh ostoba fejek, 
hogy parantsolhat az szolgáló az ó Vrának? Viszont: Maria mater gratice, mater 

595 Ájtatosságnak. 
596 BONAVENTURA, Szent (GIOVANNI Fidanza) (1221-1274), ferences szerzetes, egy-

házatya, a Mária-kultusz ápolója, aki a késő középkori misztikára nagy hatással volt. Utalás a 
Psalterium Beatce Marice Virginis (Szűz Mária Zsoltárkönyve) című műre. 

597 Kohóból. 
598 Katolikus szertartási könyvek, értelmezésüket, történetüket I. Liturgikus lexikon, 1933, 

56-57, 300, 343-344, 274. 
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misericordice, tu nos ab hoste protege, & hora mortis suscipe. Az az; Oh Maria 
kegyelmenek annya, irgalmasságnak annya, (irgalmasságnak Attyát ismér az írás, de 
annyát nem) te oltalmazz meg minket az ellenségtől, és fogadgy hozzád halálunknak 
óráján. Ezeket minden Szentek tsak egyedül az Istentói kévánták. Nem említem itt a' 
számtalan sok szenteknek imádtatásokra szereztetett hymnusokot, LitánidkoX, 
Collectakot, és Isten tudja mind mi veszélyeket, a' mellyekkel az Isten ditsós^gének 
irégylóje az órdóg, minden ó tiszteleteket bálványozásra fordította. 

Igaz és illendő módját-is immár végezetre az keresztyéni éneklésnek az Apostol 
meg jegyzi, imez igékben; Énekelvén az ti szivetekben az Vrnak, és hálákat adván 
mindenkor mindenekről, az mi Vrunk Jesus Christusnak nevében az Istennek és az 
Atyának. Az mellyekben azt javallya és tanatsollya, elsőben, az Apostol, hogy az 
éneklés szüból légyen, és nem tsak színből, sem penig nem tsak nyelvel és szájjal; Az 
az. Istenhez való szübéli ájitatosságból, és nem tsak az ajakaknak zengésekkel, mert az 
ollyan nem hat az Istennek füleiben, sem nem talál kedvet ő előtte, amaz kőz versetske 
szerént: 

Non vox, sed votum, non Cordula musica, sed cor, 
Non clamans, sed amans, cantat in aure Dei. 

Az az; Nem az szállás, hanem az fogadás, s-nem az pengő hur, hanem az buzgó 
szú, sem penig nem az kiáltó, hanem az szerető énekel az Istennek fülében. Korpáz-
za599 ez az ollyan éneklókőt-is, az kik tsak szájjokkal rikoltnak, s-gondolattyokkal 
széllel nyargalnak, mert az mint hogy az könyörgés buzgóság nélkül tsak ollyan mint 
az disznóknak röhögések [!], azonkeppen az éneklés-is,600 az Istenhez való kegyesség 
nélkül, szintén tsak ollyan mint az ökröknek bögések. Dorgáltatnak amaz hegyke Deá-
kok-is (az kegyes ifiaknak bótsület) az kik vagy fel sem nyittyák az szájokot az 
Chorusban, restelvén, vagy szégyenlvén, az Isteni ditséretet, hanem tsak ugy állónak az 
Pulpitumm előtt mint egy néma bálványok, maga még az szent Angyalok sem 
szégyenlik az δ Vrokot Isteneket, fel emelt ének szóval ditsérni; vagy ha énekelnek-is, 
de tsak szájokkal zen-[((4)v:]gedeznek, s-szemeikkel penig tova más felé egerésznek, 
hírével sincs az sziveknek, az mit az torkokkal üvóltnek; Es igy az nyelvek szentebb a' 
sziveknél és az szemeknél, ne(m) gondolván meg hogy ott még az sziveknek gondola-
tit-is által látó Felséges Istennek ditsós?gés szine előtt állónak, az ki előtt még az szent 
Angyalok-is szemérmetesen bé fedik szárnyaikkal ortzájokót, lábaikot. Summa; Nem 
tsak szájjal, hanem szivei kell elsőben énekelni. Kinek, továbbá azt-is megjelenti: Az 
Vrnak, ugy mond, az az, az Vr Istennek, avagy az Vr Christusnak, az ki kiváltképpen 

599 Korholja, szidja. 
600 Hiányzik az elválasztójel: „ének lés-is". 
601 Kottatartó állvány. 
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mi egy Vrunknak mondatik az szent Páltol 1. Cor. 8. 6. s-nem penig az Venusnak, 
vagy az Mariának, vagy valami egyéb ki mult szentnek. 

Az Coloss?bélieknek második módját-is irja az éneklésnek eleikben, ezt tudni-
illik, hogy kedvesen énekeilyenek, az az, mind az éneklók magokra nézve jó kedvel, 
vig elmével, szabad akarat szerént, nem komoron, nem kedvetlenül, sem valami 
hajtzivájjal, s-mind penig az halgatokra képest, nagy kedvességgel, haszonnal és 
éppülettel énekeilyenek, ugy hogy abból az igaz böltses?gre taníttassanak, az jó 
erkóltsókre és Isteni félelemre intessenek. 

Feddendök azért a' Pápa szerzetesi, az kik az ó Templumikban idegen ismeretlen 
nyelve(n), Deákul, énekelnek, a' mellyhez a' Deáktala(n)602 kősség tsak egy kapa vá-
gást sem ért; s-tsak ollyan mint egy malomban hegedülnének, vagy a' süketeknek 
beszéllenének mesét, sót még magok kózzül-is sokak, mint az paraszt Barátok, és 
Barátnők,603 nem tudgyák mit mondonak, hanem tsak mint amaz szólni tanult szajkók 
és pellicánok ugy tsevegnek. Ez illyen éneklést kárhoztattya az Sz. Pál 1. Cor. 14. az 
ki nem ugy szokott vala az gyülekezetben énekleni, hane(m) a' kőss^gnek nyelvén ér-
telmesen. Éneklek, ugy-mond, lélekkel, de éneklek értelemmel, vers. 15. mert noha én. 
Isten kegyelméből, mindeniteknél többet tudok az nyelvekhez, mind azon által inkább 
akarok az Ecclesiában öt szokot értelemmel szólni, hogy másokol oktaßak, mint tiz 
ezer szokot isméretlen nyelven v. 19. Egyebeket-is arra int alább, v. 26. Kinek kinek 
kózzűletek éneke vagyon, mikoron öszve gyúltok, mindenek éppúletre legyenek, 
úgymond. Ezt kellene az canta\óH)A Pápista szerzetéseknek-is tselekedniek, az kik az 
Apostoli succeßioval,605 és vállásoknak azoktol való maradásával, olly nagy fennyen 
kérkednek, de ez mellől régen el mentek, és annyira estek mint Makó Ierusalemtől. Mi 
bezzeg ezt tselekedgyük, és se té se tova ez mellől el nem mégyünk, hanem az szent 
Prophéták Sóltárit ő szintek,606 és azok mellet az Isten beszédéből, az szent írásból, 
formáltatott, és az közönséges Keresztyéni hitnek ágazatihoz alkolmaztatott, 
hymnusokot, lelki ditséreteket, éneklyük szivünkből, az Vrnak, az minnen nyelvünkön, 
egymásnak tanúságára, és intettetés?re, az Istennek az ő velünk való jó téteményiért 
való hálá-adásra. 

Az mellyeket noha az mi boldog eleink, az Pápistaságból való ki jövetelek után, 
az mint egy elsőben ollyan hirtelenséggel, az Euangeliumi vallásnak együgyű 

60 : Latinul nem tudó. 
603 Laikus barátok és apácák. A szerzetesrend azon tagjai, akik nem vették fel az egyházi 

rendet, csak egyszerű fogadalmat tettek, s a kolostorokban különböző külső szolgálatokat tel-
jesítenek. 

604 Éneklő. 
605 Követéssel. 
606 Egészen, teljesen. 
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szelidstjgéhez képest, az Reformationak első üszögében/'07 lehetett, az Deákból Ma-
gyarra elég illendőképpen forditottanak, de osztán egygyik exemplárbó\ másokban 
való sokszori által s-meg által irattatások608 miatt kózzéjek sok tapasztalható és el 
szényvedhetetlen fogyatkozások ógyeledtenek, az exemplarok-is egymással sokban 
nem egygyeztenek, mert az énekek egyben sokkal többek, s-kúlómbek vóltanak mint 
másban. Ezt látván, tagadatlan609 mondom, hogy iffiuságomtol fogva, miulta valami 
itéletetském kezdett lenni, mind vonattam neminémű kegyes indulattol arra az 
kevánságra, hogy támasztana Isten valakit az Ecclesiáknak ór állói kózzül, az ki azok-
nak kózóns^ges Msw.sokra egy minden féle énekekkel tőkélletes tellyes, az sok 
fogyatkozásoktol penig üres, Graduált610 (az mint az nótáknak gradusikért hiják) 
készítene, hogy abból osztán, mint egy példából többeket is írhatnának le. Melly 
kévánság mind annyiszor izgattatott bennem, valamenyiszer az éneklésben valami vét-
ket vóttem eszemben. Az mint hogy ezen okért tsak nem mind annyiszor kévánom az 
Gradual mellett lévő kissebb CantionÁlét-is6" meg jóbbitatni, az menyiszer annak 
énekeit hallom énekeltetni, mellyre-is talám még Isten valaha reá segit, avagy én 
kűvólötte(m) mást valakit fel indít. Nem ohattam néhányszor szó nélkül Udvari Papsá-
gomban-is,612 némelly fogyatkozásokot és illetlenségeket, hanem az idvózűlt 
Prcedecessoromnak,6'1 Keserűi Dajka János614 [(((l) r:] Vramnak, az Erdélyi 
Ortho[do]xab15 Ecclesiáknak akkori ditséretes Pűspókjöknek, az Isteni szolgálat után 
rebesgettem, jelengettem, és előtte mint egy ujjal szurdaltam, mellyeket δ kegyelme-is 
meg ismérvén, és az jobbítást szükségesnek lenni ítélvén, addig ostromiám egyszer-is 
mászor-is raí/'o/'mmal,616 hogy reá vevé magát az reforma\Ásra, kévánván az én 
segitségemet-is, s-meg indula boldogul benne, s-az Hymnusokot, igen szép 
Magyarsággál, (mert jeles Magyar ember vala) egygyezö végezödésű rhytmusokra,6V 

(mivel az ének szerzésben-is vólt módja) az Deák Exemplarok szerént, meg igazitá, az 

607 A reformáció kezdetén, még nem tökéletesen. 
608 Átmásolások. 
"" Amit nem lehet tagadni. 
610 A graduál szó itt protestáns liturgikus könyvmüfajt jelöl, amely főleg a mellékistentisz-

teletek szertartási énekeit tartalmazza. Az Öreg Graduál tartalmáról, illetve Geleji Katonának a 
graduál szóval kapcsolatos hibás magyarázatáról 1. FERENCZI Ilona, 1993/1994. 

6 " Gyülekezeti énekeskönyvet. 
612 Geleji Katona István 1621-től haláláig gyulafehérvári udvari lelkész volt. 
6 " Hivatali elődömnek. 
614 KESERŰI DAJKA János (1580 k.-1633), Bethlen Gábor gyulafehérvári udvari papja. 

1618-tól püspök. 
615 A szövegben: „Orthoxa". Igazhitű (református). 
616 Érveimmel. 
017 Rímes verssorokra. 
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mellyek penig Deákul nem találtathattak, azokot az keresztyéni hitnek és vallásnak rá-
májára szabá, és az notákhoz alkolmaztatott ékes versekre formálá, mint az ki olvassa, 
s-az előttiekkel ószve veti, könnyen meg ismérheti a' keze szennyét rajtok. Ez annak 
az Isten ίφΐό jámb[or]nak ezen az Gradualon való derekassab munkája; Ez után ismét 
az, hogy az iminnen amonnan Városokrol, még onnan küvöl Magyar országból-is, bé 
kéregettetett Graduálokból az miénknek hijját ki potolta, és ki töltötte. Végezetre hogy 
az más fi?l száz Sóltárokot, (az mint látom az boldog emlekezetü Carolyi Caspar 
fordítása szerént) mivel az előtti Graduálokban tsak egy néhány Sóltárok voltak (azok-
is nem literaliter,618 hanem tsak periphrasticé, az az, bövebbedkén való körül járó be-
széddel, az mint az kissebbik Cantionaleban kell lenni) versenként szaggatván az 
nótával való éneklésre egészlen le irta, s-az Graduál írónak eleiben adta. Ez minden 
munkája annak az tudós fó embernek ezen az énekes könyvön. 

Az Lamentatiokot, avagy az Jeremias siralmit (mellyeket én nem tudom mi okon 
vötték vólt fel az mi eleink, hogy az Nagy Héten énekellyék) az Passiót, avagy az mi 
meg váltó Urunk Iesus Christusnak értünk való kénszenyvédésinek históriáját, az szent 
Mathe szerént, egy Húsvéti üdnepre én com'gáltam619 vala meg, osztan tsak abban 
maradának. Sok rut vétségeket hánytam belólók ki, mind az Írásnak módjára, s-mind 
az materiára, avagy históriára nézve, mert Szent Mathe szerént vólt ugyan titulussá620 

az Passiónak, de sok vólt közzé elegyittetve az tóbb Euangelistákból-is, úgyhogy sem 
egygyik sem másik szerént nem vólt igazán, hanem egészlen le kelletett irnom igéról 
igére az szent Matheból, s-ugy kellett ujjonnan meg kótáltatnom. Az Prosa kot, 
Antiphonakot, Te Deumot, Litániát, és több kotás caeremoniákot-is nem bántotta, 
hane(m) tsak az előtti állapattyokban hagyta, maga bizony azokot-is meg olvasni igen 
szükséges lótt volna. 

Midón azért illyen módon, Isten kegyelméből, az munkában szegény 
Prcedecessorom, elől haladott vólna, egykor a' kévánatos és kedves emlékezetű ke-
gyelmes Urunkhoz621 egy darabot, az mint le minuta\tab22 vala, fel vink benne, és 
olvasgatván igen tetszék néki, és nagyon meg ditséré, s-igéré kegyelmesen, hogy az le 
irattatása felól illendő gondviseléssel lészen, mellyet meg-is tselekedett, mert az maga 
őregbik Cancelláriáján lévő jó kezű Deákkal, régál papyrosra,62 ' nagy öreg bótúkkel le 
iratá, és igen szép aranyason bé kótteté, tábláit az szegeleteken ezüstel kazdagon meg 

618 Betű szerint. 
619 Javítottam. 
620 Félirata, címe. 
621 Bethlen Gábor, erdélyi fejedelemhez. 
622 (Röviden) lejegyezte. 
623 Nagy méretű, finom papírra (kb. 45x60 cm). 
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boglároztatván, " eleit, avagy az fel nyiló felét, meg kaptsosztatván, az oldala 
kózepire két felől az maga tzimerét szegeztetvén.625 Tsuda melly igen gyönyörködött 
szegény Istenben el nyugodt Vrunk abban az könyvben, s-méltán-is penig, mert az ke-
gyes éneklés az Isteni szolgálatnak nem kisseb része, hanem inkább az mind kezdete, 
s-mind végeződése; mellynek jó móddal való el rendeltetése, az Keresztyén Fejedel-
meknek nem utolsó tisztek, mint amaz Istennek szive szerént való emberének, az 
David Királynak, példája, mint egy tükör meg mutattya, ki az kűlómb kűlómb képpen 
való éneklésre-is az Vrnak Sátorában Cantorokot rendele 1. Paral. 25. és maga ira 
nagy részént énekeket-is kűlómb kűlómb ügyeiben eleikben, hogy énekelnék az 
gyülekezetekben. Ha semmi az Graduálban az Sóltár könyvnél nem vólna-is, méltó 
vólna minden Istent féló embernek olly bótsben tartani, az minéműben amaz 
Macedónoknak hatalmas Monárchájok, az Nagy Sándor, az Homerus verses könyvét 
tartya vala, melly ő néki mindenűt el maradhatatlan uti társa vala, még aluttában-is 
mindenkor az vánkosa alatt áll vala. Mert az Sóltár könyv, [(((l)v:] ollyan mint egy 
kazdagon minden orvosságokkal poltzonként meg rakatott patika, ugy mint mellyben 
minden f?le lelki háborúk, próbák, kisértetek, és casusokb26 ellen kész orvosságok, vi-
gasztalások, intések, és tanítások, jelen vágynák: Mellyekból mind az boldog és ked-
ves, s-mind penig az boldogtalan, és kedvetlen, ellenkező, állapatokban, mint s-hogy 
kellessék kinek kinek akar mi rendbéli embernek-is magát viselni, meg tanulhattya; In-
nen adta Nazianzénus627 imez ditséretes encomiumokot628 hozzája; Psalmijuventuíem 
delectant, senectutem elevant, militum clypeus, triumphanüum corona, lugentium & 
tristantium consolatio. Az Sóltárok, ugy mond, az ifiuságot gyönyörködtetik, az vénsé-
get könyebbitik, emelitik, az vitézeknek az hartzon pajisok, az gyózködöknek aζ hartz 
után koronájok, az siránkozóknak és szomorkodóknak vigaztaltatások. Melly Sóltár 
könyvet, hogy én tóbb szókkal ne commendállyak,629 méltán tanátsolhatom azt felöle 
mindeneknek, az mit Horatius tanátslott az Görög könyvek felöl az tanuló iffiaknak: 
Nocturna versate manu, versate diurna. De arte Poet.ao 

Eddig ez mind ebben lévén, Napunk azonban hervadozni kezde, és szekerének, s-
lovainak igazgattatásokot sok untatási után Phaethonára bizá,631 mellyeknek 

624 Díszített sarkok, ezüst veretekkel ellátva. 
6 : 5 Ma már nincs meg az ún. Bethlen-graduál, vö. SZABÓ T. Attila, 1938. 
6 : 6 Szerencsétlenségek. 
6 2 7GRÉGORIOSZ Nazianzénosz (329/330-389/390), görög egyházatya. 
628 Dicséreteket. 
629 Ajánljak. 
6,0 De arte poetica 269. „Éjszaka-nappal [nagy görög írók műveit] olvassátok örökkön." 

(Erdödy János ford.) 
631 Utalás a görög mitológia Phaethón-történetére, 1. OVIDIUS Naso, Publius: 

Metamorphoses, lib. 2, 1-366. 
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gyéplőjóket el enyiszése utá(n) kezében-is fogá, és igazgatá az míg, és az mint 
igazgathatá; de mivel őtet az természet ollyan bajos kotsisságra nem teremtette vólt, az 
minden felé való könnyén hajlandóság miatt soha az közép úton járni nem tuda, az 
fellajtárok632 dictáIván onnan elöl hátra az ölésben néki, és rángatván egy felé-is más 
fele-is a' gyéplón gyenge kezét, szintén hanyat esik vala ki az elsó saroglyából, és 
mind magát, s-mind bennünket fel persel vala, ha Isten végső romlásunkot Atyai 
kőnyőrületess?géból meg szánván, és az Nagyságod szivét, k(egyel)mes Urunk, Sz. 
Lelkével meg szálván, a' gyéplót kezéből véle ki nem véteti vala. Mert ugyan-is az Er-
délyi ló meg hánnya még az jó lovag f?rjfiat-is, és semmivel nem kissebb baj azt meg 
úlni mint az Sándor Bucephalusát.63' Valánk mint amaz kormányos mester nélkül, az 
ellenkező szeleknek, és az egy mást toló haboknak, eresztetett hajóbéliek, kik egyebet 
nem várhatnak, hanem avagy hogy kősziklában, avagy más hajóban ütközzenek, avagy 
penig iszapban fenekeilyenek, és oda veszszenek. Mellyet Nagyságod nemzetéhez, s-
Istenéhez való szeretetiból az partról hivolkodva nem nézhetvén, néki vetkezódék, és 
életét, s-fejét szerentsére vetvén, utánnunk ugrék, és hozzánk bé úszván, az kormányt 
ragadá, az hajót alattunk viszsza tsaváritá, és Isten után bennünket az szárazra ki 
szállita, melly velünk való jó téteményeért méltán kellető jutalom helyett osztán az bi-
rodalom, annak az kinél immár akkor lenni kezdett vala, Nagyságodért és 
mindnyájinkért való maga meg alázása, és engedelme által, kezénél marada. Abban 
boldogul bé állattatván és co«///7wáltatván,634 az mint illett, Nagyságod leg első 
gondolattyát-is az Isten tiszteletinek elől gyámolittatására fordította, és meg látván azt 
az nagy irott GRADVALT templumunkban, elméjét ottan annak ki nyomtattatására 
bírta, imiilyen okoktol viseltetvén. Elsőben, hogy az képtelen nagy és potrohos, az 
melly miatt, az nagysága mellett az terhe-is meg lévén, egy embernek nagy baj egy 
helyből más helyben emelni, s-nehéz-is penig, avagy ugyan lehetetlen-is jól ki nyitni. 
Továbbá, hogy noha az ollyan nagy testes, de még sem szintén egész és tökélletes, ha-
nem sok hijjával vagyon. De végezetre harmadszor, az mi még ezeknél-is leg 
fontossab, és nagyobbat nyomó ok, az bár képesség szerént való nagyságú, és minden-
képpen egész, vólna-is, ugyan tsak egy vólna, és egy helynél többekre nem terjedhetne 
ususa\ de ki nyomtatva mind kissebb, s-mind penig több lehetne, és haszna tovább 
terjedhetne. Ezektől az terhes okoktol indíttatván Nagyságod, Isten áldomásából az 
nyomtattatásához kezdete.635 

De, mivel minden jó szándéknak nagy akadéki szoktanak lenni, ezt az jó igyekeze-
tet-is nagy le dóit fa fekvé által, mert midón még az munka az egygyes Η bőtüig jutott 

632 Fullajtárok (lovászok). 
633 Utalás Nagy Sándor kedves lovára (Bucephalus = ökörfejű). 
634 Megerősíttetvén. 
635 A nyomtatás munkájáról 1. V. ECSEDY Judit. 1978. 
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vólna, az szegény Keserűi Ianos Vram kózzűlünk, Ecclesiáinknak nagy károkkal, ki 
hala, és mind tiszti, s-mind ennek, a' tsak kezdésben lévő munkának baja, Isten 
rendeléséből, érdemetlen voltomra, reám szállá. Fejemet noha főid gondja fogta, és 
elmémet sok felé való gondolat járta, mind az által tóbb gondjaim kőzőtt ezt sem 
hagytam hátra, sem fel vetett, és immár valameddig szőtt [(((2)r:j vásznunkot, a' mun-
kának nehézségétől meg ijedvén, zubollyárol636 le nem metszém, hane(m) néki 
vállalkozám, és Istent hiván segítségül continuáIni637 kezdém. Leg elsóben-is penig az 
írott GRADUALT mind meg ólvasám, és mind az értelmét, sok helyeken meg 
jóbbitám, s-mind az írásnak vétségét, az mint lehetne, corrigálám,638 mint az melly 
értelmes ember az nyomtattatott exemplarokot az írottal ószve veti, világoson eszében 
veheti, mert én itt az ki hányt fogyatkozásokot lajistromba(n) ne(m) akarom szedni. 
Noha meg vallom, hogy még sem mindenűt ugy vagyon az mint én szeretném, hanem 
az nyomtató az kézi íráshoz, avagy az maga tetszéséhez képest, sok helyeken az 
kősségi írásnak paraszt formáját követte; az értelemben-is esett néhól vétek, mellyet az 
könyv végén meg jegyzegetek. Továbbá némelly szükséges űdnepi caeremoniakot, 
mellyek még az irothoz kévántattak, vagy másunnan fel keresgettem, és sok bennek 
lévő fogyatkozásoknak szemetektől nagy munkával meg tisztogatván, az nyomtatothoz 
ragasztottam, úgymint az négy Euangelisták szerén(t)639 való hoszszu Passiót, és az 
Vasarnapi Euangeliumokból való Antiphonákot, az mellyek az kézzel irott Graduálban 
nintsenek; azok nélkül penig melly tsorbás és hijjános lőtt vólna az Graduál, akarki el 
gondolhattya; Avagy némellyeket magam elmémmel szerzettem hozzá, mint az minden 
Vasárnápokra való Responsoriakot, Versiculusokot, és Benedictiokot, avagy az egész 
éneklést bé rekesztő Aldásokot, az mellyekben az egész esztendőt által való 
Euangeliumoknak summájokot, és velejeket, rhythmusonként rövideden fontos szókkal 
bé foglaltam, az mellyek soha még eddig egy Graduálban sem láttattak, mert ugya(n) 
nem-is voltak.640 Olvasd meg őket az Graduál végén, s-ugy tégy ítéletet felölök, és 
valamíg te szépbeket, és jóbbakot nem írsz, addig soha ne otsárollyad. Az én ítéletem 
szerént az Gradualnak egészségéhez azok-is szűkségesképpe(n) kévántattak, mert tsak 
az jeles űdnep napokra vóltanak, s-az Vasárnapokra penig nem. így, az mint hozzá 
irányzók, az irott GRADUALT negyed részényinél többel öregbítettem, és fél részént 
valóból tókélletes egész-é tóttem, ugy hogy én immár nem látom, mi kellene soha tóbb 
hozzá. Isten mondhatná meg menyit bajlottam légyen véle, három esztendőktől fogva, 

636Zubolyfa a szövőszéken, „Liciatorium, Textorium" (SZENCI MOLNÁR Albert, II, 
1621,347). 

637 Folytatni. 
638 Javítám. 
fi39 A szövegben: „szerénr". 
640Geleji Katona munkájáról 1. H. HUBERT Gabriella, 1998/1999. 
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mert minden kotás énekeket kétszer kellett ki nyomtattatnom, elsőben tsak puszta 
lineákra, s-azokot az Cantorral meg kotáltatván az Metszőhöz641 kellett küldenem, az 
ki ki metszvén, ismét ujjonnan kellett kotáson le nyomtattatnom. Oh menyi bajom vólt 
az kotáknak igazgattatásokkal, kevés próbát hoztak az mellyben egy néhány hiba nem 
lőtt vólna, s-meg mászor642 kellett metszetnem; Ez késlelte egygyik az munkát meg; 
noha el hittem hogy még-is ne(m) mindenütt esett az kotálás ugy az mint némellyek 
szeretnék, az mellyért engemet senki ne kárhoztasson, hanem azt tsudállya inkáb, hogy 
igy-is lehetett, igy sem lőtt vólna, ha én reá ne(m) vigyáztam vólna. Nem száno(m) 
semmi fáradtságomat, penig hogy Isten boldog véggel meg áldotta, hane(m) áldom in-
kább érette az én Vramot, hogy engemet, illyen gyenge edényt, rendelt vólt eszközül 
ennek az régen óhajtott, sz. munkának véghez vitelére. Melly mind azon által, az kinek 
nem fog tetszeni kónyü lészen nála nélkül el lenni, senki erővel az nyakára ne(m) köti, 
türjőn az előttivel, s-azzal-is meg éri, mert ebben ugyan nem-is jut mindennek; tudom 
én azt, hogy Isten sem találná mindéneknek kedveket. De én ebben, meg vallom, tsak 
hijjában fáradoztam vólna, hogy ha az mi kegyelmes Vrunk, Fejedelmünk, nagy 
költségével és szorgalmatos gondviselésével benne, Isten után elől nem segített vólna, 
mert talám ezt mások-is véghez vitték vólna még én előttem, ha egy RAKOCI 
GYÖRGYÖK lótt vólna. Az mint azért, hogy az irott Graduálért, az mellyból ez-is 
nagy részént eredetet vőtt, az néhai Felséges BETHLEN GABOR Fejedelmet, ugy az 
ki nyomtattatottért, az mostani Kegyelmes Urunkat, RAKOCI GYÖRGY 
Fejedelmünket, illeti. Isten után, az köszönet. 

Kinek ajánlyam tehát, ez földi emberek kózzül, ezt az szép uj Graduált, kegyelmes 
Vram, hanem az Nagyságod méltóságos személyének? Annak kelletik nyilván egyedül 
az Nagysagod sok fele érdemire nézve, az mellyeknek elől számláltattatásokra és meg 
mutogattatásokra itt én-ném tágas mező nyilnek elómben, és ki terjedhetnék az Nagy-
ságod Istenhez, és az ó szent tiszteletihez való kegyes buzgóságának, annak 
ditsósegének killyebb killyebb terjeztetéseben való [(((2)v:] szorgalmatoskodásának, 
Templuminak, és Veteményes kerteinek, az Scholáknak, éppittetésekbe(n), és az jó 
indulatu iffiaknak taníttatásokban, mind itt hon, s-mind az külső idegen Országokban 
való liberalitasának, böv kezüségének, hazánknak meg maradására való serény vigyá-
zásának, az igaz törvényeknek folytatásokban való gyönyörködésének, és végezetre jó-
zan, mértékletes, tiszta életének, melly igen ritka dolog az Fejedelmekben, és egyéb 
benne tündöklő, jószágoknak álmélkodással való hirdettetésekre; de tudván azt, hogy 
Nagyságod az szemben való ditsértetésben nem gyönyörködik; én sem akarván 
hizelkédónek ítéltetnem, azon itt fel hagyok, főképpen holott mostan-is talám kelletinél 
majd hoszszabbadkán nyujtám ez könyv eleiben függesztetett Ajánló levelemet, de ez 

641 Betűmetszőhöz. 
642 Másodszor. 
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rövidebben ennél nem lehetett, mert az sok dolgokrol ember nem szólhat kevés szók-
kal világoson, hanem ha homályoson, mint az Poéta mondotta; brevis eße laboro, 
ob[s]curus ßo. Hör. de arte Poet,643 Az az; Mivel róvid akarok lenni, homályos 
lészek; En penig inkább akarék hoszatska lenni, hogy világos lehessek. De; Non sunt 
longa quibus nihil est, quod demere possis,644 azt szokták mondani. Avagy penig ha 
mostanrol valami el maradott az Nagyságod méltó ditséretiben, készitgetek Isten 
kegyelmességéböl, tóbb egy néhány rendbéli munkákot-is, mind Deákul, Magyarul, az 
mellyeknek, ha ó szent Felségétől rendelve lészen, rövid űdón való ki 
botsáttatásokban, adatik arra való bőv alkolmatosságom. 

Ezt mostan, mig azok el érkezhetnek, tekéntse Nagyságod jó kedvet mutató 
tsendes vidám ortzalattal,645 és fogadgya tőlem Fejedelmi kegyelmességgel, hogy ab-
ból bizodalmat és bátorságot vévén, sőt ugyan ósztónóztetvén, az tőbb szintén 
végezódőlen lévő munkáimnak ki eresztetésekben-is serényebben és jóbb kedvel mun-
kálkodhassam. Istent szivemnek Nagyságodhoz való tiszta indulatibol minden napi 
alázatos kónyőrgésimben kerem, hogy Nagyságodat kiváltképpen való kegyelmével 
környékezze meg, Fejedelmi székit oltalmának istápjával minden felöl támogassa, és 
eróssitgesse meg; azokot a' kik annak fel dójtetésére ok nélkül igyekeznek, szándé-
kokban gátollya, és igyekezetekben szégyenitse meg: mint ekkedig-is [!] némelly fel 
fualkodott kevély irégyit tsudálatoson meg szégyenitette; Az alatta lévőket hozzá való 
tökellétes húségben tartsa meg, minden keresztyén igazgatóban kévántató szükséges 
ajandékokkal hová tovább mind inkább inkább ruházza fel, hogy e' sok változások alá 
vettetett szegény hazát, bóltsen, és kegyelmességgel mértékeltetett keménységgel 
bírhassa, lakosit, mint az jó Musicus az külőmb kűlómb hurokot egy zengesre, ugy egy 
varra,646 egy értelemre, igazithassa, a' jámborokot, és érdemes szólgálatuakot illendő 
jutalommal, az latrokot törvény szerént való büntetéssel, illethesse, és azon 
ügyekezhessék, hogy mindenek szeressék inkább mint félnének tóié, hogy őket érde-
mek felett való adakozásával-is magához űgyehithesse,647 és hűségére szorossabban 
köteleztethesse, kegyelmességét mindenkoron az szoros igazságnál, az Istennek példá-
jára, fellyeb bövölkődtethesse, és mindenek felett szivei lélekkel az Istennek nyomoro-
dott és rongyollott648 Anyaszentegyházát éppithesse, hogy ez földön még hólta után-is 
boldog légyen az mi emberink között hire, neve, s-az egekben penig az mi Istenünknél 
légyen örökké való terhes ditsösége. AMEN. 

643 De arte poetica 25-26. 
6 4 4 A z nem hosszú, a m i b ő l nem tudsz e l v e n n i (csak a hosszúból lehet rövidet cs i ná ln i ) . 
645 A rcu la t t a l (arccal, ábrázattal) . 
6 4 6 Hangra. 
6 4 7 Buzdíthassa, magához vihesse. 
6 4 8 Rongyossá tett. 
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írtam GYULA FEJIRVARATT. Anno 1636. die 25. Janu.649 

Az Jesus Christusnak haszontalan szolgája, s-Nagyságodnak méltatlan Lelki 
Pásztora. 

GELEJI KATONA ISTVÁN ERDELYI 
ORTHODOXVS PÚSPÓK. 

[(((3)r:]MVTATO TABLAIOK EZ EGESZ GRADVALBAN LEVó MINDEN 
FELE NEMŰ ENEKEKNEK. 

Noha az esztendót-szakai Caeremoniák az űdnepeknek RENDEK SZERENT 
EGYMÁS UTAN VÁGYNÁK HELYHEZTETve, ugy annyira, hogy tsak az szerént-
is könnyen fel találtathatnának, de még-is az éneklőknek kedvekért, azoknak 
kűlőmbőző nemeiket kűlón kűlón való laistromban tetszék szedegetnem, kezdeteknek 
fejeit az Abece szerént meg jegyzegetvén. 

De ebben, kegyes éneklő, erről akarlak meg inteni, hogy az levél szálaknak szám-
láltatások az Psalmusokon meg szakadt, melly innen lőtt, mert az kota metszőnek ké-
sedelme és szaporátlansága miatt az nyomtatás gyakorta meg szűnt vólna; hogy azért 
az mig az metsző reá érkezett, addig az nyomtató ne hivolkodnék, az Psalmusokon 
munkálkodott, és ez okon az leveleknek számokot nem tudhatta meg irányzani, hanem 
uj szert kellet kezdeni. 

Az a, bőtű azért az Graduál eleitől fogva az Psalmusokig való részt, az b, penig az 
Psalmusoktol fogva mind az végéig valót, jegyzi.650 
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GELEJI KATONA István intése, 1636. (RMNy 1643)651 

[Mm,,:] AZ KEGYES OLVASOKHOZ ES ENEKLÓKHÓZ TETETETT 
RÓVID INTÉS, EZ GRADVALNAK NYOMTATTATASABAN ESETT 
VETSEGEK ES AZ IGAZ MAGYARAN VALO IRASNAK MÓDJA FELÓL 

Noha az menyire tőlem tóbb foglalatosságim kózótt lehetett, attól fogva az hói az 
én kezemre kólt, szorgalmatoson {igyekeztem ugyan rajta, hogy ez Enekló kónyv min-
den vétek nélkül nyomtattatnék ki, s-én miattam, merem-is mondani, hogy tsak mi 
kitsiny és keves vétség-is benne nem esett, a' mikor honn652 lehettem, de bánatoson 
kell ez sok fogyatkozásoknak illyen hoszu Laistromokot látno(m), és le irnom, 
mellyeket ejtett az könyvnyomtató, rész szerent eszeskedéseből a' maga ítéletit 
kózbe(n) vetvén, rész szerént talám restsége miatt, hogy a' próbát, a' mint tólem el 
vitte, meg ne(m) corrigálta, hane(m) tsak ugy hagyta, s-resz szerént penig az irott 
Graduál-is adott okot reá, mert ugyan-is vétkes példáról nehez igaz himet varrani,65, a' 
mellyben tsak amaz igen kóz paraszt, és gyermeki Magyar írásnak módja kóvettetett, 
én sem kévántam minden aprólékért az szép könyvet motskolni. 

Az vétségek azért ebben az Magyar Gradualban, mind egy, s-mind más okból, két 
félék: Közönségesek és kiváltképpen valók. 

Közönségesen egy falkáig654 semmi külómbs^g nem tétetett az i, y, j, bötük 
kózótt, hane(m) válogatás nélkül eggyik az másikért vétetett, holott éppenséggel 
kűlómb kűlómb nemű bötük legyenek, s-sokkal más képpen-is pronuntiÁltass?k655 az 
i, s-másképpen az j, azypsilont penig tsak ott kellessek vetni az Magyar nyelvben, az 
hói az consonánst,656 kiváltképpen az g-et, az l-et, az n-et, és az t-et wo//;alni, meg 
lágyítani, kelletik, mint gyík, gyikény, ajánlyuk, nyel, nyelv, tyúk, sarkantyú, &. 
Dísztelenül íratott tehát: kóniorúly pro657 kónyórülly, raitunk pro rajtunk, mert amúgy 

651 A szövegkiadás alapja: az Öreg Graduálnak az OSZK-ban található példánya. Kiadva: 
A régi magyar nyelvészek Erdösitől Tsétsiig, kiad. TOLDY Ferenc, Pest. 1866, 695-699. A 
szöveg - bár nem az énekléssel kapcsolatos - kiadását egyrészt a graduállal (a szerkesztés mun-
kájával) való összefüggése indokolja, másrészt az, hogy előzménye a Magyar grammatikatská-
nak (RMNy 2103/2). Értékelését 1. SZATHMARI István, Régi nyelvtanaink és egységesülő iro-
dalmi nyelvünk. Bp., 1968. 234-237 (Nyelvészeti Tanulmányok, 11). 

652 Otthon. 
653 Jó mintát készíteni. 
654 Egy ideig, egy jó darabig. 
655 Ejtessék ki. 
656 Mássalhangzót. 
657 Helyett. 
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egy syllabával658 mind nagyobb lenne az szó, ha ugy mondatnék ki; Ismét könyörögy 
pro könyörögj, világya pro világja, uy pro uj. Továbbá az meg kettőztetendő bőtűk 
helyett nagy sok szókban tsak egy egy nyomtattatott, mint erösitetik pro, erössittetik, 
épitetik pro éppittetik &c. Viszont ellenben az eggyes bőtúk helyett kettősök, mint 
ditsösség pro ditsöség, békesség pro békeség, eggyetemben pro egyetemben, tölle pro 
tőle &c. mellyről a' nyomtatót gyakra(n) meg intettem, számtalan sok helyeken ki-is 
tőrlőttem. Ez-is megjegyzendő, hogy az e-helyett sok számú igékben i-t tőtt, mint igiét 
pro igéjét, holott ige, s-nem igi a' themája,659 itilet pro ítélet, igiret pro ígéret, késirtet, 
pro kisértet·, Ezt az szót-is mennyekben, sok helyütt nyomtatták parasztul menyégben. 
Az sz helyett sok szókban éltek tsak z-vel. mint kereztyének, pro keresztyének, 
kereztség pro keresztség. Ezeket az szókot-is egy darabon mind igy nyomtatták a' vét-
kes Írásból, minnyájan pro mindnyájjan, hogy már mind nyájjastol, seregestől; 
kivályképpen pro kiváltképpen, hogy már mások kőzzül való ki-vált-képpen. 

Az tsét-is hol ts-el, hol cs-el nyomtatták az kéz Írásban mindenütt cz-vel vólt, noha 
nem igazán, mert ugyan azön bőtükkel irta a' czélt, az aczélt, az czégért, és tőbb igé-
ket-is. A' ts annak leg igazabban való le irattatása, mint sok szókból ón kényén ki ha-
sad, úgymint követség, setitség, veszetség, isméretség, süketség, romlottság, omlottság, 
bomlottság, barátság, &c. mellyeket senki ts-nél egyébbel igazán soha nem Írhatna, 
holott az rac/áokban,660 követ, setit, veszett, isméret, süket &c. vagyon. Noha mind 
azon által némelly szókban ds-el-is iratik, mint ezekben, imádság, szabadság, fárad-
ság, szomszédság, rövidség, szelídség, bolondság, &c. 

A' cs-el való irást az Magyar nyelvben idegennek alítom,661 mert tsak egy szó sem 
adathatik példájul reá, az mellyben a cs-tsésen prora/rt/altatnék, mind az által sok 
helyűt ugy nyomtattatott itt-is, el unván mindenüt ki tőrleni. A' cht, az mint-is írják 
némellyek, leg idegenbnek tartom az mi nyelvűnktől. 

[Μηΐ|ν:] Tudom penig hogy némelly szóknak irattatások az én Magyar 
Orthographiemban662 sem fog első tekéntettel mindeneknek tetszeni, de ha magokban 
szálván az szóknak eredeteket fel kezdik nyomozni, helyben fogják hagyni; mint 
hagyd, vegyd, vigyd, tegyd &c. az mellyekben syncopa661 vagyon, pro hagygyad, ve-
gyed, tegyed. Viszont tartsd, pro tartsad, rontsd pro rontsad, mellyeket szükségképpen 
igy kel irni, mikor tertia persona664 mellé tétetnek, úgymint hagyd el az gonoszt, vigyd 

658 Szótaggal. 
659 Szótöve. 
660 Szótövekben. 
661 Vélem, gondolom. 
662 Helyesírásomban. 
663 Rövidítés a szó közepén. 
664 Harmadik személy. 
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vagy vegyd el az mi tied, tegyd dolgodat, tartsd meg az törvényt &c. Ha szintén a' 
pronuntiatioban ugy ki ne(m) Magyarázhatni-is az d-et, mint némelly szókban az g, az 
1, az s, és tóbb consonansok után, mint áld, ásd, vágd, éld, óid, úld, ásd, vésd, üsd, 
súsd &c. De mikor secundapersona mellé adatnak, akkor az d-nek el kell maradni; 
mint ne hagygy el minket, tégy jól velünk, tarts meg engem, ne ronts el bennünket &c. 
Ez-is igen uj dolognak látszik, jól képzem, némellyeknek, hogy az verbum 
substantiuumotm gy-nal irtam vég felé néhol néhol, az mellyel én közönségesen667 

élek az magam írásában; ugy-mint vagytok, vágynák; de ne gunyollya meg rántzban668 

szedett orrával, vagy ki-pittyesztett ajakával, mig az eredetit meg nem tekénti, az melly 
ez; vagyok vagyon, a' honnan immár, vágynák, vagytok, nem vadnak, mint ha vólna 
fene vadnak, vagy vannak, és vattok. Vágynák tóbb meg jegyzendő, és meg 
változtatandó fogyatkozások-is a' Magyar szóllásban, és írásban, az immár bé tsuszott 
és meg rögzótt szokásból, az mellyek között ez majd leg tettetesb, hogy immár az mi 
Magyarink semmi kúlómbs^get nem tesznek szóllásokban az activa és az paßiva 
voxok66<) között, hanem az paßivakot-is mind activb mondják ki. Mint: Az embernek 
teremtése pro teremtetése, mint ha az ember teremtett vólna; Az embernek őrók életre 
való el választása pro el választatása, mert az ember maga magát nem választotta, ha-
nem az Istentói választatott. Az Istennek imádása, segítségül való hívása, mintha az 
Isten imádna, vagy hiuna segítségül valakit; az bűnnek meg botsátása, hogy már meg 
botsáttatása, és tóbb é f?le sok illetlen szóllások, mellyek káromkodás nélkül-is alig 
vágynák néhánykor. Hasonló ehez az-is, hogy az posseßivumokot in pluralf70 ne(m) 
tudgyák az mi mostani Magyarink ki mondani, az kik ugyan alittyák-is magokot vala-
kiknek lenni, hanem mind tsak singulariterbl' mondják ki: Az fiaknak bótsülniek kell 
az δ szúléjeket ugy szólnak, mint ha tsak egy vólna az δ szűléjek, holott ketten 
vágynák, és igy kellene szólniok: az ószúléjikef, Ismét; Az szüléknek jól kell nevelniek 
az ó fiokot, leányokot, mint ha soha ne(m) vólna tóbb egynél, holott azt-is igy kellene 
mondaniok, az ό fiaikot, leányikot. Az lelkes ember meg nem foghattya azokot az 
mellyek az Istennek Leikéje, igy magyarázzák, holott igazán igy kellene magyarázniok, 
az mellyek az Istennek Lelkejei. Adgyátok meg az Tsászárnak az mellyek az Tsászáré, 
az Istennek-is a ' mellyek az Istené; igy szólnak; Maga igy kellene Magyarul szólniok; 
az mellyek az Tsászáréi, az mellyek az Istenéi; Mert ez, az mellyek, plurale, ez penig 

665 Második személy. 
666 A létigét. 
667 Gyakran. 
668 Hiányzik az elválasztójel: „rántz ban". 
669Cselekvő és szenvedő (itt: műveltető) szavak. 
670 A birtokosokat többes számban. 
671 Egyes számban. 
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az Istené, és az Tsászáré, tsak singulare, és igy egy kellemes Totismust ~ ejtenek véle; 
Egy illyen kortsos Magyarság ez-is: A' pogányok bíznak az ő lovokban, mint ha 
valamenyin vágynák mind tsak egy lovok vólna, s-arra duzzadnának fel biztokban, 
holott az igaz Magyarság é vólna; az ό lovaikban. Mert in singulari lova, in plurali ha 
tsak egygyé, lovai, ha többeké lovaik. Az Írásban penig ez az nagy otrombaság, hogy 
semmit az szónak eredetire nagy sokak nem néznek, hanem tsak az mint az szó a' ki 
mondattatásban esik, ugy irják ki; Mint eczer s-mind hogy már egyszer s-mind, jedzi, 
hogy már jegyzi, hedzi hogy már hegyzi, másotzor, hogy már másodszor, szenyvetz, 
hogy már szenyvedsz, és tóbb é féle elmétlenségból és itéletlens?gból származott tsufos 
írások, melly miatt az Magyar nyelv, immár szintén majd el parasztul. De ne 
mondgyák hogy én uj Gfammatikat írok, és az Magyar nyelvben magamnak 
Professorságot tulajdonitok, elég légyen ezekről ez alkolmatossággal, mint egy 
mulólan emlékeznem, tudo(m) az tanuló és az meg ismért fogyatkozásokot örömest el 
hagyó emberek ezekből egygyet mást szedegetnek elméjekben, az kik penig inkább 
akarnak az köss?ggel az vétkes szokásban meg maradni, mint valakivel írásokban és 
szóllásokban jobbítást tenni, szabad, senki ókót ne(m) erőlteti. Nem vólna tala(n) jóbb 
mint az minnen67' sáját régi ős bötüinkel élnénk, az mellyekben mindenre kiváltkép-
pen való bőtük vágynák, és azok szerént az írásban egymástol nem külőmbözhetnénk; 
melly bötűk még nálunk jelen vágynák, de félő hogy el ne temetód-fMm^ljenek las-
san lassan, melly bizony kár s-szégyen lészen minékünk, ha az mi eleinknek bőtűik az 
mi gondviseletlenségünk miatt vesznek el. Iele hogy azoknak v/r/wsiktol674 el fajultunk. 

A' kiváltképpen való vétségeket-is minek előtte meg mutogatnám, kérem atyafisá-
goson az emberséges és Isten félő Cantorokot, hogy mig nem ez könyvből az 
Ecclesiában éneklenének, ne restellyék ezt a' kis fáradságot fel ven(n)i, hogy keressék 
fel ezeket ä vétségeket, s-com'gállyák meg az szerént, az mint én meg jegyzegettem; 
hogy penig motsok ne essék ez könyvben, egy kis tiszta papyrost ragaszthatnak néhól 
enyvel az vétkes igének hátára, s-azon felül irhattyák, vagy irathattyák másokkal, szép 
nyomtatás formán, s-tsak meg sem teszik rajta. Ha én ne(m) restellettem az egész 
könyvet által olvasni, s-az fogyatkozásokot belőle ki szedegetni, ne restellyék ók-is a' 
jó atyámfiai azokot az meg mutogattatott fogyatkozásokot fekésekben675 fel keresget-
ni, és meg e/wendálgatni, mert egyébként sok helyeken nagy hiba, vagy akadék, avagy 
ugyan benne sülés-is esik az éneklés közben miattok.676 

672 A Magyar Nyelvtörténeti Szótár: A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig, szerk. 
SZARVAS Gábor és SIMONYI Zsigmond. III, Bp„ 1893, 721, „Tótizmus: [Illyrismus]"-ként 
értelmezi ezt a szót. 

673 Mi. 
674 Erényétől. 
675 Fekvésekben (elhelyezkedésükben). 
676 Ezután következik az Errata. 
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[...] 
[Mni2v:] Ezeken kűvől-is ha mi aprolékos fogyatkozások szemed eleiben akadnak, 

vagy az virgulakban, vagy a' punotokban, vagy az accentusokban, vagy bótűkbe(n) 
vagy penig a' kotákban értelmes Cantor magad-is meg jobbíthatod. Az Vasárnapokra 
való Responsoriáknak az végeken oda kellett volna kotáson nyomtatni az gyermeke-
kért Ditsóség Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek &c. de el fogtuk felejteni, 
hanem kőnyü leszen oda irni fol. 240. lin. 16. Sokáig élly kegyes olvasó, és az mig élsz 
az Istennek ditséretet énekelly. 

* * * 
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19. S AM ARJAI János az éneklésről (RMNy 1654)677 

SAMARJAI János:678 Az helvetiai vallason levő ecclesiaknak egyházi 
ceremoniajokrol, es rend tartasokrol való kőnyvetske. ... Lőcsén nyo(m)tatta Brever 
Lőrintz, 1636. 

[41:] VI. RESZ. AZ ENEKLESEKRÓL. 

I. AZ Isteni tiszteletnek második részét helyheztettyük az éneklé-
sekbe^): mely rend tartást vettünk az Ο és Uy Testamentombéli réghi 
szentektől: mert igy vagyon meg irván, hogy a' Moyses éneket irt, és a' 
népnek emlekezetben hatta holta után, Deut. 32: és hogy a' vőrós tenge-
ren által vivén az Izraeli-[42:]tákat száraz lábbal, magán éneklet a' 
férfiúi és aszszonyállati sereg, Exod. 15. Es Sz. Anna Aszszony-is 
Sámuelnek annya, az Istennek Sátoránál éneklet, 1. Sam. 2.679 Szent 
Dávid Propheta-is sok Soltárokat rendelt, mellyeket a Core fiaival 
énekeltetet bizonyos rend szerént, 1. Paral. 6. & 15.680 Es szűz Máriá-
nak-is éneke meg vagyon irván Sz. Lukácsnál, Luc. I.681 A' 
[nagy]sokaságu nép-is ének szóval késéré be JESUS Urunkat 
Jerusalemben, Matth. 21.682 és még a' gyermekek-is hosiánnát 
kiáltottanak. A' Szent Apostalok-is, az Ur vacsorájának vétele után, éne-
ket mondottanak, Matt. 26.683 A' Corinthusbéli Anyaszentegyházban-is 
meg tartatot e' rend tartás, mi-is azért meg tartyuk ez ceremóniát. 

II. Az éneklésben penig kővettyük nem csak ez főidőn élő, de a' 
mennyei szenteket-is: mert az Angyalok felől azt irja Esaiás cap. 6.684 

hogy kiáltván, avagy fői szóval, ezt mongyák: Szent, Szent, Szent a' se-
regeknek Ura Istene: és nyilván vagyon Szent Lukácsnál, cap. 2.685 hogy 
az étszakán, mellyen JESUS Urunk testben születet, a ' mennyei nagy 
sokaságú Angyaloknak serege ezt éneklette: Dicsősség a' magasságban 

677 A szövegkiadás alapja: Samarjai János agendájának az EOK-ban található példánya. 
678 SAMARJAI János (1585-1652) református lelkész, író. 
679 Sámuel első könyve 2, 1-10. 
6S0A krónikák első könyve 6, 32; 15, 16. 
681 Lukács evangéliuma 1, 46-55. 
682 Máté evangéliuma 21,9. 
683 Máté evangéliuma 26, 30. 
684 Ézsaiás próféta könyve 6, 3. 
685 Lukács evangéliuma 2, 13-14. 

Az éneklés 

minden koron 

szokásba(n) 

volt. 

Angyalok éne-

ke. 
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lakozo Istennek, és e' földön békeség, és jo akarat az embereknek, Es az 
idvózült lelkek felól-is azt írja Sz. János, Apoc. 5. & 14.686 hogy ének 
szóval dicsérik az Ur Istent, ezt mondván: Méltó vagy Uram el venni a' 
dics ősséget, és tisztességet, és a' koronát. 

III. Az éneklésekben néha könyörgünk Istennek, mint az 50 
Soltárbol68 meg tetzik: Irgalmaz Ur Isten ennékem a' te irgalmasságod 
szerént\ néha ismétlen hálákat adunk, mint az 18 Soltárban:688 Az egek-
nek egei ki beszéllik a' te dicsőssegedet: a' Moyses éneke-is, az Izrael 
népé-is a' tenger partyán, Deut. 32. Exod. 15. és a' Samuel annyáe-is, 1. 
Sam. 1. és a' szűz Mária éneke-is, a' vén Simeon Prophetáe-is ollyatén 
háládo énekek voltanak, Luc. 1. & 2. [43:] 

IV. Az énekek néha szomorúságra indítók; minemóek a' 
poenitentialis Psalmusok, mellyekben bűneinknek undokságát, sokságát, 
és Istennek a' bűn ellen valo haragját számláilyuk elö, mint az 50 
Soltárba(n):689 Az én Anyám engemet méhében búnbe(n) fogadót, és e ' 
világra bunbe(n) szült: néha nyomorgatoink ellen panaszolkodunk, és 
szerencsétlen, boldogtalan világi állapatunkrol emlekezűnk, minemóek 
Jeremiás Prophetának Siralmas éneki: némely énekeink vigaságossak, 
mint Christus Urunknak születéséről, föltámadásárol, menyben 
meneteliról, és a' Szent Léleknek el jóveteliról valók, és egyéb félék-is. 

V. A' Szent Dávidnak Soltárit, és egyéb dicséreteket-is mi velünk 
születet nyelven, nem deák nyelven69" mondgyuk: mert Szent Pál a' 
Corinthusbélieket ugy tanétotta, hogy kózónségessen a' szent 
gyülekezetben idegen nyelven, magyarázat nélkül ne éneklenénk, holot 
az együgyű691 kósségre nézve haszontalan volna, és Áment sem mond-
hatna reája, 1. Cor. 14. 

VI. Meg tartyuk a' Soltárok éneklése előt valo Antiphonákat, az az, 
elól járó verseket, minemóek imezek: Ur Isten neveld bennünk az igaz 
hitet, Luc. 17.69" Ismeg, Ha te meg ne(m) tartasz Uram Isten, heában vi-
gyáznak a' mi szemeink, &c. mellyeket nem egyenlő, hanem grádusonként 

Az idvózült 
lelkeknek 
éneklések. 

Kónyórgó s-
háláado éne-
kek. 

Az éneklések 
néha 
szomorúságra, 
néha vigasság-
ra indétnak 

Magyar nyel-
ven éneklíink 
a' szent gyűle-
kezetbe(n). 

Antiphona. 

Psal. 126.6'" 

686 A jelenések könyve 5, 9; 14, 3. 
687 Samarjai a Vulgata számozása szerint idézi a zsoltárokat. A zsoltárok könyve 51,3. 
688 A zsoltárok könyve 19, 2. 
689 A zsoltárok könyve 51,7. 
690 Latinul. 
691 Egyszerű. 
692 Lukács evangéliuma 17, 5. 
693 A zsoltárok könyve 127. 
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Gloria 
Patris.694 

Kózónségessen 
éneklúnk 

Orgona szo 
nem kel a' mi 
éneklésink 
mellé. 

Vide Platin.695  

Polydor. 
Vergil. 1. I.e. 
15.696 

Mértékletes 
szóval 
éneklúnk. 

valo, az az, fóllyeb és fóllyeb valo zengéssel mondunk: meg tartyuk a' 
Szent Háromságnak dicsőségére szereztetet ime' verseket-is: Dicsőség 
legyen Atyának, es Fiúnak, es Szent Lélek Istennek. Miképpen kezdetben 
dicsőséges vala: most és mind őrókkén őrőkké, Ugy légyen. 

VII. A' szent gyülekezetben noha magán éneklő Deáki sereget tar-
tunk:697 mindazáltal a kősségnek-is velünk valo éneklését javailyuk, mint 
a' Corinthusbéli Ecclesiákban szokot dolog volt, 1. Cor. 14. és a' gyer-
meki éneklő [44:] sereg-is Jerusalemben a' Templomban áldotta Urun-
kat, Matth. 21. 

VIII. Az Ο Testamentombélieknek vigasság tévő szerszámokkal, 
mellyeket Szent Dávid rendelt volt az éneklések mellé, mi nem élünk: 
minemőek voltanak a' Hárfa, Hegedő, Cimbalom, Dob és Trombita,698 

Kürt, Orgona, és egyéb effélék, mellyek Ο Testamentombéli rend tartá-
sok voltanak; Azokrol emlekezik Sz. David imez 150 Soltárábol: Dicsér-
jétek az Urat Trombitáknak zengésével, dicsérjétek ótet Lantal és 
Hegedóvel: dicsérjétek őtet Dobokkal és sípokkal, dicsérjétek ótet hu-
roknak zengésével, és Orgonákkal: dicsérjétek őtet hangos Cimbalmok-
kal, dicsérjétek őtet vigasság tévő Cimbalmokkal; Az Uy Testamentom-
béli Anyaszentegyházban-is a' szent Apostaloknak idejétül fogva 700 
esztendeig közel nem volt szokásban. Gőrjesztyük azért sziveinket 
áhétatosságra nem afféle értelem nélkül való zöngéssel, hanem az éne-
kekben valo mennyei és lelki dolgoknak gyönyörűséges699 hangicsálási-
val. 

IX. Az énekléseket700 azért nem tészük torkunk szakattáig valo kiál-
tásokkal, a' testnek indulattyábol, csak időnknek és bánatinknak el muta-
tásáért, mint a' danogato emberek, hanem gyönyörűséges, mértékletes, 

694 Az ún. kis doxológia. 
695 PLATINA (SACCHI), Bartolomeo: Liber de vita Christi ac omnium pontificum. 
696 VERGILIUS, Polydorus: De inventoribus rerum libri octo, lib. 1. cap. 15. 
697 Saját, tanulókból álló kórust. Az éneklő deáki seregnek külön helye volt a templomban, 

ahogy Samarjai az agenda elején írja (9): „Ujonnan-is épéttetúnk Templomokat, nem annyira 
ezüstel, arannyal, vagy drága kövekkel és egyéb ezkózókel ékesítvén azokat, mint törvény 
szerént valo igaz Isteni szolgálattal és tisztelettel. Mellyekben a' Szent Sacramentomnak oszto-
gatására valo Oltárokat-is épéttűnk, kórósztóló helt-is, Predikállo széket-is, Chorust-is, az az, 
Enekló seregnek valo helyet." 

098 A szövegben: „Trobmita". 
699 A szövegben: „gyónyósüséges". 
700 A szövegben: „énkléseket". 
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és mesterséges zöngésekkel, szivünknek áhétatosságábol, buzgoságos A ' gyülekezet 

lólki őrvendezésekból, és minden Templomban az igének halgatásának kivúi- is 

elótte-is, utánna-is, s-mind az Egyház kivül, házunknál, s-házunk kivül, éneklünk 

dolgunk közben, éjei s-nappal, uton s-vizen jártunkban, ételünk, italunk 
közben, Szent Pál Apostalnak intése szerént, (Vagy esztek, úgymond, ι Cor. 10 702 

vagy isztok, mindeneket Istennek dics ősségére cselekedgyetek) ő szent 
fólségének nagyságos dolgairol éneklő szóval emlekezünk. 

X. A' mely gyülekezetnek penig az éneklésben mod-[45:]gya nin- Minde(n) 

csen, azt érette nem kárhoztattyuk, mert régemben-is, ugy vagyon, hogy Ecclesiákban 

a' nap kelet felé valo Ecclesiák hamar be vették e' rend tartást, de a' nap nem lehetnek 

nyugot felé valo kórósztyének későbben szokták meg az éneklést. az éneklések. 

* * * 

701 A szövegben: „éneklnúk''. 
70: Pál első levele a korinthusiakhoz 10, 31 
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20. MEDGYESI Pál a zsoltáréneklésről (RMNy 2042)703 

MEDGYESI Pál:704 Praxis Pietatis ... Varado(n) 1643 eß. 

[413:] Egész Ház Népnek, Estvéli Kegyesség-Gyakorlása. 
EStve midőn immár a' nyugodalomra-való készületnek ideje s-kora el-kózelét, 

hiyd aszve ismét Házad-népét. Olvass még-is a' Szent Írásból edgy-két Részt azon 
formán a' mint Reggel. Annakutánna (édes Idvezitónket és az δ Tanitványit követvén) 
énekely Soltárt. A ' Sóltár éneklésben penig mind a' Vatsora után, s-mind penig akár 
mikor ez néhány Regulákra vigyázz. 

Soltár-Eneklésben meg-Tártandó Regulák. 
1. MEg-lássad hogy az isteni Soltárt rend szerint-való 05 mulatsá-

godért ne énekellyed, miképpen a' tisztátalan lelkű emberek 
tselekesznek, kik a' Szent Soltároknak éneklését hol mi edgymás706 

hívságos versekkel egyelétik. Isten Igéij a' Soltárok, azért ajakidra 
hivságossan ne vegyed azokat. [414:] 

2. Meg-emlekezzél hogy a' Dávid Soltárit, Dávid Lelkével kellyen 
énekelni. 

3. Szokásban vedd ? Szent Pál Reguláját: Éneklek a' Lelkek által de 
értelemmel-is éneklek. 

4. Mikoron éneklesz, mezítelen fővel énekelly, és mindnyájan maga-
tokat illendő betsűlethez tartsátok, mint Istennek tekinteti előtt, Istennek 
s-Isten igéjéből énekelvén: Azonban penig bizonyos légy arrúl, hogy az 
Ige szebb és méltoságosb nótája az éneknek szivetekben, hogy nem mint 
a' külső zengedezés füleitekben-, mert a' szívbéli kedves éneklés az a' 
miben az Ur tellyess^gessen gyönyörködik, amaz régi Vers szerint. 

Matt. 22. 43. 

1 Cor. 14. 15. 
1 Cor. 11.4. 

Eph. 5. 19. 
Col. 3. 16 

703 A szövegkiadás alapja: Medgyesi Pál fordításának, a Praxis pietatis 1643-as váradi kia-
dásának az MTAKK-ban található példánya. A fordítás 1636 óta ( R M N y 1639) több kiadásban 
is megjelent, így a magyarországi éneklésre is bizonyára hatással volt. A kiadásokról 1. ESZE 
Tamás. 1963. A szöveg forrása: BAYLY, Lewis: The practice ofpiety. 

704 MEDGYESI Pál (1604-1663) református lelkész, író. 
705 Szokott, rendes. 
706 Egy és más, ilyen-olyan. 
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Non vox, sed votum; non musica Cordula, sed cor; 
Non clamans, sed amans psallit in aure Dei. 

Nem szó, hanem szó fogadás; 
Sziv, nem külső hangitsálás; [415:] 
Buzgóság, nem a' kiáltás 
Mennyekben az ének mondás. 

5. Ha aránzod707 az egész Soltárokat renddel, edgyszer-is mászszor-is ki-
énekelheted, mert mindnyájan istenessek, és vigasztalhatok a' Soltárok. Ha penig bi-
zonyos idők szerint választást akarsz közóttók tenni e' képpen tselekedgyél: 

Enekellyed. 
Reggel, Ps. 3 .5 . 16.22. 144. 
Estve, Ps. 4. 127, 141. 
Bún-tétel után Isten irgalmasságáért, Ps. 51. 103. 
Betegségben, vagy szomorúságban, Psal. 6. 13. 88. 90. 91. 137. 146. 
Meg-térésedkor, Psal. 30. 32. 
Vasár-nap, Psal. 19. 92. 95. 
Órómnek idején, Ps. 80. 98. 107. 136. 145. 
Prcedicátio elót, Ps. 1. 12. 147. és a' 119diknek első és ötödik részeit. 
Prcedicátio után valamellyet ollyat, mely az a'kori Prcedicátionak708 értelme szerint 
esik. [416:] 
Ur Vatsorájakor, Psal. 22. 23. 103. 111. 113. 51. 
Lelki vigasztalásért, Psal. 15. 19. 25. 46. 67. 112. 116. 
Méltatlan boszúság a'vagy kedvetlen-[343:]ség szenvedésedkor, Psal. 42. 69. 70. 140. 
144. 

A' Soltár el-mondása után, azon formán mint oda fellyebb meg-tanittatál, mind-
nyájan essetek térdetekre, és a' Házi-gazda, a' vagy a' Ház-népe közzül edgy kivált-
képpen-való, amannak honn nem létében könyörögjön e'képpen: 

Egész Ház Népnek Estvéli Könyörgése. [...] 

* * * 

707 Ha úgy gondolod, ítéled meg. 
708 A szövegben: „Prtedcátionak". 
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21. FODORIK Menyhért709 [?] előszava, 1641. (RMNy 1874)710 

[ A 2 r : ] AZ KERESZTYEN Olvasónak. 

AZ SZENT Pal Apostol Timotheushoz irott levelenek második reßeben azt iria:7" 
Intlek, úgymond, hogy legyenek könyörgesesek, Imatkozasok, esedezesek, es hála-
adasok minden emberekert, az Királyokért, es mindenekert, az kik Fejedelemsegben 
va(n)nak, hogy bekesseges es csendeß életet visellyünk minden Isteni félelemmel es 
tißte-[A2y:]lettel. Az reghi ßent Ágoston Doctor-is azt mondgya: Valaki ßent es Istenes 
életet akar követni, kivantatik hogy az Bűntelen könyörögjön az Istennek, es olvassa az 
ö Bent igijet: mert mikor könyörgünk es imatkozunk, akkor az Istennel beBellűnk, ha 
penigh az ßent írást jo értelemmel olvassuk, akkor az Isten beßel mi velünk, mert az ó 
meg irattatot igijeben megh tanit minket az ő parancsolattyara es akarattyara. Mellyel 
az ßent Doctor azt akaria jelenteni, hogy az Kereßtyen embernek mind fel kólteben, 
mind penig le fektében, sót é'etenek minden rendiben, az Isten igijenek megh 
tanulasara legh nagyob es ßüksegesb gondgya le-[A3r:]gyen, miért hogy az Istennek 
igije, az Hit es az könyörgés, paisunk es erös fegyverünk, az mi hatalmas ellensegink 
ellen, tudni-illik: az ördög es az testnek minden féle gonoß kívánságok ellen. Valaki 
azert az Szent Doctornak tanitasa ßerint712 Istennel akar beßelleni, es az ó ellenseginek 
ellene állani, ßüksegh, hogy Bűntelen könyörögjön, az Isten-is minden ketségh-nelkűl 
meg adgya azt ä mit ő ßent Felsegetűl igaz hitből kerűnk, de még ugy, ha Istennek 
tißtessegere, es minekünk idvóssegűnkre Bolgal. Annak utanna, Bűkseg hogy mindent 
csak egyedül az UR IESUS Christusnak neveben kérjünk, es semmi féle teremtet 
allathoz713 ó kivűle ne fo-[A3V:]lyamjunk,7'4 mert csak egy ä kózben-jaro. Isten között 
es ember között, tudni-illik az Iesus Christus, ki az mi igassagunk es az örök életnek 
kut-feje, es senki nem mehet az Atya Istenhez hanem csak ó általa; mellyet Urunk ő 
Felsege eskűvesevel-is meg bizonyít, holott azt mondgya, Ioan: 16. Bizony bizony 
mondom nektek, valamit kerendetek az en nevemben az en Atyamtul, meg adgya ti 
nektek.715 

Továbbá, nem kell Istennek az megh halgatasban időt es modott ßabnunk, hanem 
ó felsegetűl kel nagy bizodalommal várnunk; mert ö Felsege jobban tudgya az mi 

709 FODORIK Menyhért 1631-1651 között debreceni nyomdász és könyvkötő. 
710 A szövegkiadás alapja: az ima-énekeskönyvnek az OSZK-ban található példánya. 
711 Pál második levele Timóteushoz 2, 1-2. 
7 ,2 A szövegben: „szetint". 
713 Élőlényhez. 
714 Ne folyamodjunk, ne fussunk. 
715 János evangéliuma 16, 23. 
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ßüksegünket minnen716 magunknal, azért csak ό neki adgyunk tißtesseget, az mint 
[A4r:] ó maga mondgya, Psal. 50.717 Hiy ugy-mond, engemet segitsegül az te 
nyomorúságodnak idejen, es en tegedet meg ßabaditlak, te penig engemet dicsöiteß. 

Továbbá nem kel az mi gyarló, romlott es méltatlan voltunkat néznünk, es arra 
valo nezven az ö ßent Felsege hozzánk valo jo akarattyaban kételkednünk: hanem nagy 
lelki bizodalommal kel Istenhez kialtanunk, mivel-hogy Christus Urunk ó maga-is 
biztat minket, mikor azt mondgya: Az egessegeseknek nem ßüksegh az orvos, hanem 
csak az betegeknek.718 Azért ha csak akarod várni mig mflto léB arra az mit kérB, tehát 
igy soha nem könyöroghetß. Az te m^ltosagoddal semmit nem [A4v:] haßnalhatß, az te 
gyarló méltatlan voltod sem árthat te neked, hanem csak az hitlenseg es ketelkedes 
kélseli7'9 meg az Imatsagot. Az Istenben valo bizodalom penigh mely az Istennek meg 
változhatatlan fogadasara es igeretire nez; az teßi foganatossa es erösse az könyörgést, 
mert az Istennek minden cselekedeti merő irgalmassag, es igasságh. V?gre ßükseges 
az-is, hogy minden irigységét es felebaratink ellen valo gonoß akaratot az mi 
ßivünkböl ki vessünk, mert ez f<?le könyörgés nem kedves Istennek előtte, ha penigh az 
mi felebaratunknak mi ellenünk valo esetet megh bocsattyuk tehát az Isten-is meg 
bocsattya az mi vetkeinket, hog [Asr:] penig ennyi sok nyavalyak es nyomorúságok alá 
vagyu(n)k vettettetvén, mind csak attul vagyon, hogy nem ßivünk ßerint könyörgünk 
az Istennek, Moyses, Iosue, Illyés, es az ßent Pal, neminemü nagy es az okossaggal 
ellenkező dolgokat nyertenek Istentül az ö kónyörgesek által, mert az hitből ßärmazot 
könyörgés sokat haßnal, Iac. 5.720 

Mikor azért az te lelked ismereti vádol teged, tehát mondgyad az Szent Daviddal: 
Mire bankodol te en ßivem, es miért vagy oly nyughatatlan en bennem? várjad az Is-
tent, mert en m?g hála-ado leßek ö neki, mert ό ennekem meg ßabaditom es kegyelmes 

791 
Istenem. " 

Ha teged az Isten Törvényé [Asv:] vádol, azt mondgyad: Christus ßabaditott en-
gem a Tórvenynek átkatul, mivel hogy erettem átokká lűn es minden adossagomat 
tellyessegessen meg fizette. 

Ha vádol teged az Halai, ördög es Pokol, tehát az Oseas Prophetaval azt 
mondgyad: En megh ßabaditom őket az halaiból es az pokolbol, Halai, en leßek tene-
ked hálálod, Pokol, en leßek teneked fulakod.722 Ismét, Az Aßßonyi-allatnak magva. 

716 Mi. 
7I7/I zsoltárok könyve 50, 15. 
718 Máté evangéliuma 9, 12. 
719 Teszi kétségessé. 
720 Jakab levele 5, 15-16. 
721A zsoltárok könyve 42, 6. 
722 Pál első levele a korinthusiakhoz 15, 55; Hóseás próféta könyve 13, 14. 
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az Christus, rontotta megh te neked reghi Kígyónak az te fejedet, es ennek utanna nem 
leßen te neked az Istennek valaßtottin semmi hatalmad. Ismét, Ha Isten mi velünk, ki-
csoda lehet ellenünk. Kicsoda vadollya az I-[A6r:]stennek valaßtottit! az Isten az, az ki 
meg igazit, kicsoda az ki kárhoztathatna? Christus az, az ki meg holt, sót az ki fel-is 
tamadot, ki az Istennek jobjan vagyon, ki esedezik mi erettúnk, Rom: 8.721 Ha penig az 
órdőg azt mondana te neked, te ugy-mond egy el kárhozott bünós ember vagy, azért 
heyjaban kónyórógB, azt felellyed: En ugy-mond, nem te neked el karhozot órdógnek, 
hanem Istennek vetettem, es nem te neked, azért Istennek tartozom arról Bámot adni, 
az Isten penig az kinek ellene vétettem, meg kegyelmezet ennekem az ó ßent Fianak 
halalaert, mert az Christus csak azért jött ez vilaghra, hogy az ßegeny bünós embereket 
idvózitse. [ A 6 V : ] 

Vegre, Ha vádol teged az ßegenysegh, nyomorusagh, az kózónseges es magad 
ßüksege, tehát az ßent Pallal azt mondgyad:724 Sok nyomorúságok által kel be 
mennünk az órók boldogsagra. Ez vilagban valo ßenvedeßünk nem erdemli az 
boldogságot mely minekünk jóvendóbe(n) meg jelenendik valakik Christussal 
ßenvednek, azok-is ó vele eggyűt meg dicsőíttetnek. Az kik Christussal ßegenyek, 
azok ő vele meg-is gazdagittatnak. 

Ezkeppen vigaßtalhattya az Kereßtyen ember magat, minden ßüksegeben, es igy 
győzheti meg mind az őrdőgőt s-mind az testnek kivansagit, az Christusban valo igaz 
hitnek általa, es az ßent Lelek Istennek bato-[A7,:]ritasa es kegyelme által, ki az Isten-
nek ßent ßine előt az mi kónyórgesűnket foganatossa teßi, az mint ßent Pal ßol, Rom. 
8. ~ Az ßent Lelek esedezik mi erettünk, meg mondhatatlan fohazkodasokkal. 

Az Atya Istennek kegyelme, az Iesus Christusnakßerelme, es az Vigaßtalo es meg 
ßentelo ßent Leieknek minden ajandeki legyenek mind fejenkent az Kereßtyenekkel, 
Amen. 

*** 

723 Pál levele a rómaiakhoz 8, 31-34. 
24 Az apostolok cselekedetei 14, 22. 

725 Pá! levele a rómaiakhoz 8, 26. 
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22. SZENCI KERTÉSZ Ábrahám726 előszava, 1642. (RMNy 2254)727 

[A*:] DITSERETES ERTELEMMEL ES KEGYES NEMESséggel 
ékesittetett728 VARADI PAL URAMNAK; Cassai nemes Respublicának72' 
egygyik nevezetes tagjának, az Isten Anyaszentegyházának hivseges 

730 
Pátronusának, nékem tiszteletes Uramnak, 

KEGYELMET ES BEKEsegel az Urban. 

JOllehet, bótsületre méltó Uram, az Istent, ugy-mint minden emberi 
ditséretnél nagyságosbat, tsudálni kell inkáb az halandó embernek, hogy 
nem mint méltóságának mi-volta szerént ma-[A;>v:]gasztalni akarni: 
mindazonáltal, mivel a' mi szivünk és szájunk, mint egy mesterségesen 
el-készittetet musikák; mellyek által a' szent teremtő Isten mi tőlünk 
tiszteltetni akar, és ékessen zengedező éneklések által ditsóittetni, és hir- Col 3 v. 16 
dettetni parantsol, eszünkben kell vennünk; hogy az ember nem kevesbé, 17 EPh 5· v 

sőt bizonyára inkább köteles, teremtő Istenének igaz tiszteletinek, imá- 19 2 0 

dás, ditséret, hálá-adás által (mellyre teremtetett) véghez vételére; hogy 
nem mint a' mi tőlünk bizonyos munkára és dologra rendeltetett, meg-
fogadott, és bé-állatott szolgánk, szolgálónk, véghez viendő tiszteknek 
meg-felelésére. S' innét vagyon, hogy a' szent Dávid az ó Soltáriban 
ollyan igen serkentgeti az Isten szolgait, az Isteni ditséretekre és hálá- Ps. 134. ν. 1.& 
adásokra: Aldgyátok, ugy - [A3 r : ]mond, áldgyátok az Urat minden δ szol- Ps 135.731 v. 

gai, &c. Sót nem tsak másokat serkentget, hanem még maga-is arra köti ' & c 

magát; hogy az Urnák ditsireti szájából soha ki nem szakad. Nem-is ok Ps. 34. 
nélkül: mert jo dolog az, azt énekli ő, Jo dolog az Urat tisztelni, és a' te Ps. 92. v. 2. 3 
nevednek éneket mondani. Felséges Isten: Hirdetni minden-napon a' te 
kegyelmességedet, és a' te igaz mondásodat minden éjjel. Ugy-is va-
gyon, a' miképpen mondgya: Jo dolog az Urnák kegyelmességét minden-
nap hirdetni: mert minden reggel meg-ujjulnak az ó irgalmassági. Jó do- jer. 3. v. 23. 
log igaz mondását minden éjjel emlegetni: mert nem szunnyadoz, sem 
nem aluszik, a' ki az Izraelt őrizi. Jó dolog az ő nevének éneket mondani Ps. 121. v. 4. 
a' jó szerentsékben: mert soha nints olly fényes szerentse, melly az Isteni 

726 SZENCI KERTÉSZ Ábrahám (t 1667) váradi nyomdász. 
7-7 A szövegkiadás alapja: az 1648-as Váradi énekeskönyvnek az Egyetemi Könyvtárban 

található példánya. 
728 A szövegben: „ékesittetert". 
729 Szabad királyi városnak. 
730 Pártfogójának, támogatójának. 
731 A szövegben: 130. 
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ditséretek, s' hálá-[A3V:]adások nélkül, valamelly embernél, idvösségere, 
állandó lehessen. Jó dolog az ό nevének éneket mondani a' gonosz 
szerentsékben: mert szerentsétlenségitól, az Istennek igereti szerent, 

Ps. 50. v. 15. meg-szabadulván, a' ki az ő keresett magvát vivén, annak el-vetésére, 
Ps 91. v. 14. sirva megyen vala: ugyan azon, hozván őrömmel aratott kévéit nagy 
15. 16. Ps. 126. szép ének szóval tér-meg. 
ν 5. 6. Ez okon, ez nagy Király, a' Dávid, nem tsak az ó jó szerentsejében: 
Ps. 105. mint a' frigy ládájának magához vételében, és amaz ó hat rendbéli jeles 
2. Sam. 22 Ps gyózódelmiben, hanem még gonosz szerentséjében, szám-kivetésében, 
18 széllyel732 bujdostában-is, az Isten nevének szép ének szóval valo 
Ps. 34 hirdetesét soha le nem tette. 

Jó dolog az Urat kinek kinek tisztelni, mind életében halálában: mert 
Rom. 14. ν 8. mi, vagy élünk, [A4r:] vagy halunk, ugyan tsak a' mi Urunké Istenünké 

vagyunk. így tisztelik vala az Istent életekben halálokban, Ezechiás, 
Esa. 38 v. 3. 9. Simeon, és az Istennek Christus által mint egy ujjonnan plántált Anya-
10 &seqq. szent-egyháza, hogy jó példa-adásokkal minket-is ezen szent dologra fel-
Luc. 2. v. 25. & indítanának: mellyet mi-is tselekedvén, istenes tselekedetünknek hasznát 
seqq. Act. 4. ν. és erejét meg-fogjuk érezni. Mivel a' mit Basilius Doctor,733 de utilitate 
24.25. & seqq. Psalmorum mond; azont érthettyük ez Könyvben foglaltatott 

Imádságokról, Hymnusokrol, és Isteni szép Ditséretekról-is,734 hogy 
tudni-illik, ezek kózzül akar-mellyik: az ördögnek el-kergetése, az An-
gyali segedelemnek el-érkeztetése: pais az éjjeli félelmekben, nyugoda-
lom a' nappali dolog tételekben: a' kisdedeknek erősségek, az iffiaknak 
ékes-[A4v:]ségek, a' véneknek órvendezések, az aszszonyi-állatoknak 
illendő szépségek. A' pusztaságokat bé-tőlti, a' közönséges helyeket em-
berségre viszi, a' tanulóknak rövid útok, a' tanúságban eló-menteknek 
óregbülések, a' tókélleteseknek istápjok. Angyali munka, mennyei pol-
gárok társasága, lelki áldozat. Rövid szóval: olly tár-ház, mellyben el-
rejtve vadnak az igaz Isteni tiszteletnek drágalátos kintsei; a' honnét ki-
ki magának meg-szerezheti: az erősségnek nagyságát, az igasságnak 
egyenességét, az emberségnek méltóságát, a' bóltseségnek tókélletes-
ségét, a' békeséges tűrésnek okát, a' penitentiának modgyát, és ki mond-
hatná-meg mind, mennyi idvósséges jókat; mellyeknek szükséges voltok 
mindeneknél olly nyilván vadnak, hogy en-[A5r:]nékem itt arról nem 
kelletik bővebben szollanom. 

7 j2 Szerteszét. 
713 BASZILEIOSZ (330 k. - 379 , görög egyházatya): Homilia in Psalmum primum, cap. 2. 
714 A szövegben: „Ditséretektól-is". 
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Hogy pedig, (ennékem minden bótsűlettel tisztelendő Uram) ez idvósséges 
munkátskát nem másnak, hanem Kegyelmednek akartam ajánlani; vitt erre engemet az 
Kegyelmed hozzám meg-mutatott jo akarattya és szent szereteti, mellyet az fólső 
országokbol7" mind első alájóvetelemkor meg-jelentett; mivel isméretlen voltomra 
nagy bótsűlettel fogadott, szeretettel gazdálkodott: Másodszori alájóvetelemben pedig 
Eperjest valo meg-szorulásomban, egy kérésemre, illendő, és akkori szükségemnek 
végben viteléhez elégendő költséget nyújtott. Mellyeket előttem viselven, tetszek ez 
kis ajándékotskámmal szívbéli indulatomat Kegyelmedhez jelentenem, el-hivén, hogy 
ezt sem kissebb [A5V:] jo akarattal fogja és fogadgya Kegyelmed, mint ennen7 '6 ma-
gamat. Az Ur éltesse Kegyelmedet sok békeséges és örvendetes esztendőkig, szerel-
mes házas társával és jo reménség alatt nevekedendő kedves magzatival. Váradon 
Szent György havának7 '7 negyedik napján; 1642. esztendőben. 

Kegyelmednek tiszta szivei igyekezik szolgálni 

SZENCI KERTESZ ABRAHAM 
Varadi Typographus. 

[Α&:] Coloss. 3. v. 16. 17. 
A • CHRISTUSNAK BESZEDE LAKOZZÉK TI BENNETEK Β ÓS EGG EL, MIN-

DEN BóLTSESEGGEL TANITVAN ES INTVÉN EGYMÁST TI MAGATOK KőZőTT, 
PSALMUSOKKAL, DITSERETEKKEL ES LELKI ENEKEKKEL, NAGY KEDVEL 
EN EKEL VEN A ' 77 SZIVETEKBEN AZ URNAK. 

[A6V:] TELLYESEDGYETEK-BE SZENT LELEKKEL. SZOLVAN TI MAGATOK 
KóZT ENEKLESEK ES ISTENI DITSERETEK ALTAL, ES LELKI ENEKEK ALTAL, 
ENEKELVEN ES DITSERETET MONDVÁN AZ URNAK SZIVETEKBŐL. Eph. 5. v. 
18, 19. 

* * * 

735 Valószínűleg Hollandiából, Felső-Magyarországon át. 
736 Én. 
737 Áprilisnak. 
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23. MARTONFALVI TÓTH György az éneklésről (RMK II. 1354) 

MARTONFALVI TÓTH György:738 Exegesis libri secundi Medullce 
Amesiance 

Debrecini, Apud Georgium P. Karancsi, M. DC. LXXV. 

[404:] XLII1. Quotuplex est oratio vocalis? 
Oratio vocalis est vei in prosa vei in metró, id est, oratio vocalis fit, vei sermone 

soluto seu non rhythmico, ut: Pater noster; vei sermone ligato, seu rhythmico, ut omnis 
Psalmus Davidis ad melodias Gallicas concinnatus. 

XLIV. Quidconjungitur cum oratione metrica, seu rhythmica? 
Cantus, seu Melódia. Orationi rhythmicae conjungitur cantus: 
Ergo. 1. in illa major debet esse cura sermonis & toni, qvam in oratione non 

rhythmica. Ratio conseqventiae, qvia cantus est svavis flexió vocis, qvae sine magna 
cura sermonis & toni esse non potest. Cantus ergo seu Psalmus est oratio metrica seu 
rhythmica, qua aliqvid ä Deo petimus, vei ei pro ac-[405:]ceptis gratias agimus. 

2. oratio, qvae fit prosa, non debet esse rhythmizans, ut qvorundam Pastorum 
oratio, habita ante vei post concione(m). 

3. cantus non debet conjungi orationi, qvae est prosa, non rhythmus, ut multi nostri 
cantus sole(n)t. 

XL V. Quo fine instituitur cantus? 
Cantus autem, &c. id est. 
1. cantus est medium delectans animum nostrum in DEO: qvod Patet. Psal. 104. 

33. 34. Psallam Deo: laetabor, adeóqve deleetabor in Iehova. 
2. ca(n)tus est medium retinens animum nostrum in meditatione rei cantatae: qvod 

patet. 1. an ita sit. Psal. 104. 33. 34. Psallam Deo: svavis erit meditatio mea de eo. 
2. cur ita sit thesi seqventi: 

XLVI. Qvia in oratione qvae fit cantu, magis distincta & fixa meditatio intercedit 
inter verba & cordis ad Deum elevationem, qvam in oratione, qvae fit prosá. 

Informatio. Cantus delectat nos in Deo, retinet animum nostrum in meditatione rei 
cantatae: 

Ergo. 1. proximus & immediatus fructus, usus, effectus cantus est asdificatio 
nostra in fide & observantia. Additur proximus & immediatus: qvia fructus, usus, 
effectus cantus remoti & mediati sunt etiam alii, qvos jam dicemus. 

2. cantus est oratio utilissima. 

738 MARTONFALVI TÓTH György (16357-1681), debreceni református teológiai tanár. 
739 AMES, William: Medulla theologica. A szövegkiadás alapja: Martonfalvi Tóth György 

teológiai értekezésének az MTAKK-ban található példánya. 
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Observa ergo. 
1. Eo an niti debemus proposito firmo, & syncero conatu, ut maximé delectemur 

in DEO, ejusqve honore. Patet tum an ita sit. Psal. 104. 34. tum cur ita sit: qvia haec est 
perfectio officii nostri, princípium beatitudinis, cau-[406:]sa omnis alacritatis & 
constantiae in Deo honorando v. 33. 

Correctio. Ergö peccant, qvi non nisi cum taedio in cultu Dei versantur. 
2. Cantus est oratio utilis. Patet. 1. an ita sit. Colos. 3. 16. Sic. Eph. 5. 19. ubi 

Apostolus ad cantum hortatur: Ergö est utilis. 
2. cur ita sit. 1. qvia primus usus & finis cantus est glória Dei: Levitae cantu 

glorificarunt Deum arcä foederis assumta & deposita.740 Sic Angeli cantu glorificant ä 
principio in asternum Deum. Esa. 6. 3. Sic qvoqve qvatuor animalia. Apoc. 5. 9. 

2. qvia secundus usus cantus est exhilaratio nostra: tristes enim 
cantus exhilarat. Exemplum est in Saulé. 1. Sam. 16. 16. 23. Elisaeo. 2. Reg. 3. 15. 

3. qvia tertius usus est grave opus mollire: fossor enim, frondator, 
nauta, pastor, arator, pensa trahens, laborem suum cantu solent fallere, & suam 
lassitudinem pellere, ut 

Ovid. 1. 4. Tristium Eleg. 1. canit:741 

Hoc est cur cantet vinct(us) qvoq(ue) compede fossor, 
Indocili numero cum grave mollit opus. 

Cantat & innitens limosx pronus aréna: 
Adverso tar dam qvi trahit amne ratem, 

Qviq(ue) refert pariter lentos ad pectora remos, 
In numerum pulsa brachia pulsat aqva, 

Fessus ut incubuit baculo, saxóqve resedit, 
Pastor; arundineo carmine mulcet oves, 

Cantantis pariter, pariter data pensa trahentis. 
Fallitur ancillce, decipiturqve labor, 

Hinc alta sub rupe canit frondator ad auras. 

4. qvia qvartus usus cantus est conferre Spi(ritum) Sanctu(m) & dona 
ejus, ut clarc colligi potest ex Eph. 5. 18. 19. 

Correctio, Ergö peccant, qvi [407:] cantum flocci pendunt; Tales sunt qvi inter 
canendum intrant in templum & eo exeunt. 

Exhortatio. Ergö discamus cantum: freqventer cantemus, 1. qvia Israelitae cantu 
vicerunt Ammonitas. 2. Chron. 20. 22. 

2. qvia cantus concutit terram, aperit fores carceris, laxat vincula captivorum. 
Act. 16.26. 

3. qvia dissolvit tristitiam. Prov. 25. 20. 

740 A krónikák második könyve 5, 12-13. 
741 OVIDIUS Naso, Publius: Elégia: Tristium Libri V, lib. 4, Elégia 1. 
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3. Cantus est oratio utilior & efficacior oratione, qvae fit sine cantu. Patet. 1. an ita 
sit. Colos. 3. 16. ubi magis hortatur Apostolus ad Deum cantu colendum, qvam aliä 
communi oratione. Sic. Eph. 5. 19. 

2. cur ita sit. 1. qvia gloriam Dei majorem, magis illustrem & pomposam 
reddit oratio, qvae fit cantu, qvam oratio qvae fit prosä. Hinc est qvod Deum maximé 
laudare, & glorificare volentes, cantu eum glorificarunt: ut saepissimé Israelitas, qvi 
singularia Dei beneficia, cantu celebraverunt. Levitae, qvi assumta & deposita arca 
foederis hoc cecinerunt: Surge Iehova, &c. 

3. Angeli, qvi in ccelo Deum cantu laudant. Esa. 6. 3. 
4. beati, qvi in ccelo Deo pro ingentibus beneficiis gratias agunt, 

Apoc. 5. 9. 
2. qvia magis delectat qvam alia oratio. Psal. 104. 34. 
3. qvia in corde fidelium majorem meditationem, elevationem, admirationem 

parit qvam alia oratio, ibid. 
4. qvia pientiorem ostendit cantus hominem, qvam alia oratio. Colos. 3. 16. 
5. qvia nos mutuö magis aedificat, qvam alia oratio. Eph. 5. 19. Arnes. 1. 4. 

cas. c. 19. q. I.742 

Exhortatio. Ergo veneremur Deum oratione soluta freqventer; sed oratione metricä 
freqventissimé. [408:] 

XLVII. Quceres, 1. quare. Colos. 3. 16. dicimur canere in corde nostro Domino, id 
est, Deum cum gaudio cordis laudare? 

Qvia in cantu cor nostrum elevatur ad Deum. 
2. Cantus estne oratio? Sic: qvia in cantu est elevatio cordis ad Deum: at elevamus 

in cantu cor ad Deum, ut in eum credamus, & eum oremus: Ergo cantus est oratio. Si 
ergo objicias: Finis cantüs est delectare animum, & eum detinere in meditatione rei 
cantatae, non Deum orare: Ergo cantus non est oratio. 

Resp. Conseq. negatur: qvia in cantu praeter delectationem animi, & ejus 
detentionem in meditatione rei cantatas, reqviritur etiam elevatio cordis ad Deu(m): 
qvod patet tüm an ita sit. Psal. 25, 1. tum cur ita sit: & finis etiam, &c. id est, qvia 
cantus ideö detinet animum nostrum in meditatione rei cantata;, ut cor nostrum 
elevemus ad Deum: Ergo cantus est oratio: qvia (ut dictum) elevare cor ad Deum est in 
eum credere, & eum invocare. 

Observa ergo. 
Cantus seu Psalmus est oratio. Patet an ita sit. Eph. 5. 19. 20. Canentes in corde 

vestro Domino, id est, Deum cum gaudio laudantes & ei gratias agentes, adeöqve eum 
orantes: Nam laudare Deum & ei gratias agere est Deum orare. Sic. Colos. 3. 16. 

2. cur ita sit. 1. qvia est repraesentatio desiderii nostri coram DEO. 
2. qvia est petitio & gratiarum actio. 

7 4 :AMES, William: De conscientia et eius iure, vei casibus libri V. lib. I. 4., cap. 19. 
qusstio 1. 

466 



3. qvia cantus est elevatio cordis ad Deum, ut dictum thesi precedente. 

XLVIII. Refutatio. Decalogus Symbo-[409:]lum, passió Christi, &c. non sunt 
oratio, qvia non constant petitione & gratiarum actione: Ergö minus consentaneum est, 
ut Decalogus, Symbolum Apostolicum, Passió Christi, &c. vertantur in metrum & loco 
Psalmorum cante(n)tur. Additur. 

1. minus: Ergo aliqvomodo consentaneum est decalogum, &c. vertere in metrum, 
& loco Psalmorum cantare. Resp: Conseq. negatur: qvia minüs consentaneum est, id 
est, non consentaneum est. 

2. loco Psalmoru(m), id est, loco orationu(m) rhythmicaru(m): Ergo licet 
Decalogu(m), Symbolu(m), &c. in metru(m) vertere, & no(n) loco Psalmoru(m) 
deca(n)tare. 

Resp. Sic est, Decalogus & alia similia possunt decantari extra cultum Dei 
praecipue pro doctrina & história, ut facilius memoria comprehendantur: qvia res 
insignes & magni momenti solebant antiqvi carminibus complecti, ut essent in ore 
omnium, & perpetuö earum memoria servaretur, ut constat de Cantico Mosis. Deut. 
31. 19. 21. sic Cantica Salamonis. 1. Reg. 4. 32. id est, parabolae, seu praeclarae 
sententiae, qvas ille eloqvutus est, ut dicitur in principio versűs. 

Obj. Cantus seu melódia religiosa Decalogi, symboli, &c. habet rationem 
orationis: Ergö cantus Decalogi symboli est oratio, 

Resp. Conseq. negatur, qvia tria reqviruntur ad hoc ut cantus fiat oratio, an 
1. ut matéria cantus sit oratio, id est, petitio vei gratiarum actio. 
2. ut illa matéria vertatur in metrum seu rhythmum. 
3. ut metró illi addatur religiosa melódia, 
4. ut cantus sit compositus in laudem Dei non ab homine, ut cantica multa 

nostra in Graduali & alibi; sed ä Spiritu Sancto, ut [410:] Cantica Mosis. Exod. 15. 1. 
2. 3. Mulierum Israelis Exod. 15. 21. Israelitarum. Num. 21. 17. Deut. 26. 3. Deborae 
& Barac. lud. 5. 1.2. Hannae. 1. Sam. 2. Davidis. Salamonis Ca(n)ticum Canticorum. 
Esaiae. Esa. 5. & 26. 9. Ezechiae 38. 10. Ionae. Ion. 2. 3. Habacuc c. 3. Mariae Luc. 1, 
46^48. Zacharias, ν. 68. &c. Simeonis 2. ν. 28 & seqq. Christi & discipulorum. Matth. 
26. 30. Angelorum. Esa. 6. 3. Luc. 2. 13. Apoc. 4. 8. Ecclesiae triumphantis. Apoc. 5. 
9. & 7. 9. & 15. 3. 

Exhortatio. Ergö. 
1. Cantus habeamus pro orationibus. 
2. Illa, qvae naturä non sunt oratio, ne vertamus in metrum, & ne loco 

Psalmorum, qvae naturä sunt oratio, cantemus: qvia Deum deridemus, & nos 
decipiemus, nihil enim impetrabimus. 

XLIX.7 ,1 Uli plane gestus corporis requirunturne in oratione metrica, seu cantu, 
qui in oratione soluta, quos th. 42. recensuimus?744 

743 A szövegben: ,JCLVIX" 
744 Vö. p. 400: „XLII. Quid adjungitur orationi?" 
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Non. 1. qvia cantus immediaté nos aedificat, ut dictum, th. 46. Ergo sine istis 
gestibus etiam asdificat, & decantari potest. 

2. qvia (ut dictum, th. 45.) cantus laetitiam qvandam animi suá natura prae se fert. 
Iac. 5. 13. Bono animo, seu laetus est qvis? Psallat, seu cantet: Ergö sine lachrymis, 
percussione pectoris, &c. debet decantari. Psal. 137. 1. & seq. 

Observa ergö. Canere seu psallere magis proprié est hominum tetorum. Patet. 1. 
an ita sit. [411:] Iac. 5. 13. ubi orare Eegri, seu tristis, psallere boni animi seu lseti esse 
dicitur. Sic. Psal. 137. 1-4. Additur, proprié: qvia possumus canes & tristes, ut 
pcenitentiam agentes, ut David. Psal. 51. & morte(m) alicujus deflentes, ut David. 2. 
Sam. 1. 19. & 3. 35. 36. & tristibus. Prov. 25. 20. 2. Chron. 35. 25. 1. 4. cas. c. 19. q. 
2. 745 2. cur ita sit: qvia cantus suá natura laetitiam qvandam prae se fert. 

1. qvia canere significat laetari. Psal. 63. 8. ubi canere in umbra alarum Dei est 
laetari. Sic. Psal. 5. 12. & 13. 1. 

2. qvia canticum notat gaudium & laetitiam, Prov. 25. 20. ubi canticum canere 
apud animum maié affectum, est eum la;tificare. Sic. Esa. 23. 16. 

3. qvia cantare Deo, Domino, est cum gaudio laudare Deum. Exod. 15. 1. Eph. 5. 
19. Colos. 3. 16. 

Exhortatio. Ergö cum nos Deus la;titia afficit, canamus ipsi, id est, cum gaudio 
laudemus: ut Moses, Izraelitae & Maria, post submersionem Pharahonis & exercitus 
ejus. Exod. 15. 1. 2. 3. 21. Debora & Barac, post victum Siseram. lud. 5. Mulieres 
Israelis, victis Goliatho & Philistaeis. 1. Sam. 18. 6. 7. David. 2. Sam. 22. 1. 

L. Quotuplex est oratio Herum, quoadmodum? 
Duplex: 1. Solitaria, seu privata, qvam qvis sive separatim, & solus facit 

ubiqunq(ue) locoru(m), sive cum aliis & imprimis cum família sua domi, aut in 
qvocumqve loco privato. 

Observa ergö. 1. Locus privatus orandi Semper liber fűit tarn in V. qva(m) in 
Ν. T. qvod patet: qvia Isac orat in agro. Gen. 24. 63. Christus in monte. [412:] Matth. 
14. 23. Cornelius in aedibus suis. Act. 10. 30. Petrus in solario. v. 9. 

2. Pii secessum debent qvaerere ubi precentur: Patet. 1. an ita sit 
exemplis citatis Isaci, Christi, Cornelii, Petri. 

2. cur ita sit. 1. qvia sie vitatur ostentatio. Matth. 6. 5. 6. 2. 
qvia mens sie fit libera ab avocamentis, & melius attenta ad Deum. Exemplo. Ezechiae. 
2. Reg. 20. 2. Christi. Matth. 26. v. 36. 39. Luc. 9. 18. 

Correctio. Ergö peccant Pharisaei, & hypoeritae, qvi in 
angulis platearum, id est, coram hominibus freqventia orare amant. 

3. Qvod si in precatione privata plures sint conjuncti, absente 
ministro Ecclesiffi, potest aliis voce praeire etiam laicus, veluti Paterfamilias, aut alius. 
Nec solum togati, sed etiam milites precationis ad Deum officio olim defuneti sunt & 

745 L. AMES, William: /. m. 
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defungi debent religiöse. Exemplo est Centurio. Matth. 8. 5. & alter Centurio. Act. 10. 
1 .2.3. 

2. Cum aliis, seu socia & publica, qvam coetus fidelium in Christi nomine 
congregatus publice facit, vel Pastore Ecclesiae, vel Presbyterio, vel Diacono, praeeunte 
voce clarä, seu exhortatione, & exemplo. 

Observa ergo. 1. Etiam in publico loco precandum est. Patet. 1. an ita sit. Matth. 
18. 2 0 . & 21 . 

2. cur ita sit. 1. qvia in omni loco id faciendum. 1. Tim. 2. 8. 
2. qvia Christus ipse in publico coram aliis precatus est. loh. 11.41.& 17. 
3. qvia publica multorum precatio efficatior est privata. Matth. 18. 19. 

Refutatio. Ergo errant dicentes Christum locum communibus precibus destinatum 
sustulisse. 

Obj. 1. Matth. 6. 6. 
Resp. Conseq. negatur: qvia hic Christus non simplici-[413:]ter, sed comparate 

loqvitur; potius; in conclavi occluso privatim orandum, qvam appetendam hominum 
freqventiam, qvae nos orantes videat. 

Obj. 2. loh. 4 .21 .23 . 
Resp. Conseq. negatur: qvia sensus loci hic est: Hactenus publicus locus publice 

precandi fuit, nunc hic, nunc illic; sed deinceps erit in omnibus Ecclesiis 
particularibus. 

Admonitio. Ergo publica loca publice precandi ne contemnamus. 
2. In V. T. locus publicus precandi fuit tabernaculum, in qvo arca erat 

templum Salamonis; Sed in Novo Testamento locus publicus precandi est omnis ille 
locus, in qvo fideles ad publice precandum conveniunt, vel convenire solent. Patet. 1. 
an ita sit, priüs membrum. 1. Chron. 21. 30. 2. Sam. 6. 2. Exod. 25. 8. & 2. 30. item 1. 
Reg. 6. 1. Dan. 6, 10, Luc. 18. 10. Act. 8. 27. 

2. cur ita sit: qvia veri templi effigies & typus unici746 Mediatoris 
Christi fuerunt, per qvem solum vult Deus exaudiri. Patet secundum membrum. 1. an 
ita sit. Matth. 18. 20. ubi duo, &c. loh. 4. 21. 1. Tim. 2. 8. 

2. cur ita sit. 1. qvia ita praecipit Deus. Psal. 103. 22. 
2. qvia Christus istam sacri loci ceremóniám 

adventu suo sustulit, & publicum locum orandi liberum reddidit. loh. 4. 21. 
3. qvia templa non sunt propria Dei habitacula, 

unde proprius autem nobis admoveat, aut secretam nescio, qvam illi affingamus 
sanctitatem, qvae sacratiorem apud Deum orationem reddat. Haec enim arguit. Esaias. 
66. 1. Stephanus. Act. 7. 48. Sed Dei templum cum simus, ipsi in nobis oremus 
oportet, si in Sancto Templo suo Deum invocare volumus. [414:] 

4. qvia non locus sanctificat orationem, ut Pontificii 
volunt; sed oratio locum, & alia omnia. 

746 A szövegben: „nnici". 
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Correctio. Ergo damnandae sunt votivae peregrinationes Romám ad sepulchrum 
Petri, Pauli &c. 

3. Ex veteri Ecclesiae disciplina etiam Diaconi possunt & presbyteri in 
precibus publicis coetui voce praeire. Nam ad diaconum qvoqve pertinet officium 
precum, ut & ad presbyterum, ut docet Isidorus Hispalensis747 Episcopus in Epistola 
ad Ludifredum, Soli autem ii qvi Ecclesiastico ministerio funguntur, in publicis 
precibus possunt prasire voce vei exhortatione ad preca(n)du(m). Sic. De(us) jubet: Sic 
in V. T. Sacerdotes & Prophetae feceru(n)t, ut ostendit exemplu(m) Mosis. Exod. 15. 

Obj. Salamo(n) adstante summo Sacerdote, preces publicas pro populo fudit. 
1. Reg. 8. 

Ergo. Resp. Conseq. negatur: qvia Salamon semel tantum id fecit, idqve 
extraordinarie ut Propheta Dei extraordinarius. Idem de Iosaphato7'18 statuendu(m). 2. 
Chron. 20. 5. & seqq. 

LI. I. Quotuplex est oratio vocalis socia? 
Duplex: qvae fit prosä, vel qvae fit cantu. 
2. Qvi habenda est oratio vocalis socia qvae fit prosä? In oratione vocali socia, 

qvae fit prosä, unus praeire debet clarä voce, reliqvi eum debent. 
1. seqvi affectu & fide seu assensu. 
2. in fine orationis affectum & assensum suum testari dicendo, Amen. Patet. 1. an 

ita sit. Neh. 8. 7. ubi populus Israeliticus non seqvutus est Esdram orantem voce, sed 
fide & assensu, qvem testificatus est dicendo Amen. Sic. [415:] 1. Cor. 14. 16. 

2. cur ita sit. 1. qvia Moses sie instituit. Deut. 27. 15. & seqq. Israelitae sie 
co(n)tinuarunt. 1. Chron. 16. 36. Nehem. 8. 7. Paulus approbat. 1. Cor. 14. 16. 

2. qvia David id jubet. Psal. 106. 48. 
3. qvia plures non possunt simul loqvi sine confusione, qvam 

Apostolus prohibet. 1. Cor. 14. 40. 
4. qvia secus Minister voce prasiens non parüm turbabitatur. 
5. qvia & simul loqventes se mutuö non parüm impediunt, adeóqve 

eorum aedificatio non parüm impeditur contra illud Pauli. I. Cor. 14. 26. 
Obj. Prophetas duo aut tres loqvantur 1. Cor. 14. 29. Ergo in oratione vocali socia, 

qvae fit prosä, non unus debet praeire voce. 
Resp. Conseq. negatur, qvia duos aut tres loqvi permittit Paulus non simul, sed 

successivé unum post alterum; qvod patet v. 31. 

LH. Quid est precum alternatio? 
Qvä in ccetu per modum antiphoni alter post alterum clarä voce orat: ut cum in 

Papismo Sacerdos dicit: Dominus vobiscum: & alii respondent: Et cum spiritu tuo: ut 
in Breviario eorum vides. Antiphonon est vox reeiproea duobus choris alternatim 
psallentibus, ut vides & in nostro Graduali, & in Breviario Romano, Graduale enim illa 

747 ISIDORUS Hispalensis (560-636), egyházatya. 
48 A szövegben: „Iosophato". 
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(qvod ego miror) reformatiüs continet, qva: Breviárium Romanum. Qvid est precum 
distributio inter ministrum & populum? Qvä in coetu partém orationis alicujus clará 
voce minister recitat: partém verő populus circumstans, ut hoc etiam vides in Rubr. 
gener. Breviarii.749 c. 34. Qvid est orationis, repetitio? Qvä in ccetu populus [416:] 
orationem ministri clarä voce repetit, ut audis qvotidié in nostris Ecclesiasticis 
coetibus. 

Lili. Qui habenda est oratio vocalis socia qua; sit cantu? 
In oratione vocali socia qvae fit cantu, simul omnes conjungere debent voces suas. 

Patet. I. an ita sit ex exemplo Christi & Discipuloru(m) simul canentium hymnum. 
Marc. 14. 26. Mulierum Israelis. Exod. 15. 21. Israelitarum 21. 17. Debora & Barac. 
lud. 5. 1.2. Angelorum. Esa. 6. 3. Ecclesiac tríumphantis, Apoc. 5. 9. 8c 1.9. 8c 15. 3. 

2. cur ita sit. I. qvia cantus facit ad mutuam nostram aedificationem, attentionem, 
& affectus pios inter nos invicem excitandos, Colos. 3.16. 

2. qvia Deus sic instituit. 1. Chron. 16. 35. 
3. qvia simul omnes possumus sine ulla confusione canere. 

Correctio. Ergo peccat Ecclesia, qvae studiosos alit, ut pro se canant, ipsa autem 
taceat, ut paries & columna templi. 

Admonitio. Ergo nemo sit in templo, qvi dum canitur, non canat. 

L1V. Quo sermone habenda est oratio vocalis socia, tum quce prosä, tum quce 
cantu sit? 

In istis, &c. id est, ut omnia sacra, sic oratio vocalis socia, sive fiat prosá, sive 
cantu, sermone vernaculo, qve(m) alii intelligu(n)t habe(n)da est. Patet 1. an ita sit. I. 
Cor. 14. 9. ν. 16. & ν. 19. & ν. 23. 

2. cur ita sit. 1. qvia Deus mandavit, ut preces & reliqva sacra vernaculä lingvä, & 
populo nota haberentur. l .Cor. 14. 37. & v. 9. 14. [417:] 16. 19. 

2. qvia qva; fiunt in Ecclesia debent fieri ad aedificationem illius. 1. Cor. 14. 
26. At qvod ignota fit lingva neminem aedificat. Ibid. v. 6. 9. 

3. qvia si minister lingva ignota precatur, ille populo & populus illi barbarus 
erit. 1. Cor. 14. 11. At hoc fieri non debet. 

4. qvia Prophetae, Christus, Apostoli lingva vernacula, & populo cognita sacra 
administrarunt. 

Refutatio. Ergo errant. 1. Pontificii sacra omnia latiné administrantes. 
Obj. Figuráé & ceremonias V. T. erant populo utiles: At eas non intelligebat: Ergo 

preces etiam non intellectae, nobis nihilominus utiles esse possunt. 
Resp. Assumptio falsa: Levita: enim ceremonias illas explicabant. Scharp. pag. 

mihi 51. 

749 In Rubricis generalibus Breviarii. (A rubrica elnevezés abból származik, hogy a régi 
rómaiak a törvények címét cs a magyarázó jegyzeteket vörös betűkkel írták. A liturgikus köny-
vek rubrikái olyan piros betűkkel írt rituális és ceremoniális előírások, amelyek a szertartások 
szabályos végzését biztosítják.) 
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2. Pontifícii & Lutherani in templo canentes Musica, cujus sermonem alii non 
intelligunt, ut thesi seqventi dicetur. 

LV. Possumusne in templis Musica uti? 
Fracta Musica abesse debet ä sacris exertitiis pietatis, saltem qvae cum aliis in 

templis scil[icet] habemus, qvia orandum est sermone, qvi ab aliis intelligitur, ut 
dictum thesi. 54. At fracta Musica ab aliis non intelligitur: Ergö ea non utendum est in 
sacris pietatis exercitiis, qvae cum aliis in templis habemus. Additur; fracta: qvia 
Musica instrumentális est duplex: simplex, qvae puré canit; vei fracta seu composita, 
ornata, ut vides in Encyclo. Alsted. 1. 14. c. 8. reg. 4.750 Iam Musica simplici possumus 
uti in sacris exercitiis pietatis, qvae cum aliis in templis habemus, qvia intelligi potest 
ab aliis; [418:] sed Musica fracta seu ornata non possumus, qvia non potest propter 
nimium ornatum & artificium intelligi ab aliis. 

2. saltem, qvae cum aliis habemus: qvia fracta Musica possumus forte uti in 
exercitiis pietatis, qvae sine aliis extra templum habemus. 

3. sacris exercitiis pietatis: qvia in aliis rebus possumus uti & fracta seu ornata 
musica, qvia Musica praeclara qvaeqve effecta habet, ut vides in Ravan. de Musica 
num. 

1. Obj. Luth.751 1. Chron. 15. 16. Ergö Musica fracta seu artificialis, ornata, usum 
obtinere debet in templis. 

Resp. Conseq. negatur. 1. qvia Musica illa V. T. in cultu Dei propter ruditatem & 
infantiam Ecclesiae adhibita fuit. 

2. qvia Musica illa fuit pars cultűs Levitici, adeóqve cum aliis cultum 
Leviticum concernentibus fuit abrogata. Arnold. Lux in tenebr. in 1. Chron. c. 15. v. 
16™ [...] 

750 ALSTED, Johann Fleinrich (1588-1638, német református teológus), Encyclopcedia..., 
1, 14. cap. 8. regula 4. 

751 Objectio Lutherana = evangélikus ellenvetés. (Objectio Lutheranorum = az evangéliku-
sok ellenvetése.) Utalás FRIEDLIEB. Philipp Heinrich (1603-1663, evangélikus teológus), 
Theologia vxegetica, sive observationes biblicce in Vetus et Nóvum Testamentum c. müvének az 
I. Chron. 15. 16-hoz írt magyarázatára. 

752 ARNOLDI, Nicolaus (1618-1680, református teológus): Lux in tenebris, sive vindicatio 
locorum V. et Ν. Τ. quibus omnium sectarum adversarii ad stabiliendos errores suos abutuntur. 
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24. KABAI BODOR Gellért ajánlása és az éneklésről szóló részek 
(RMK II 1398)753 

KABAI BODOR Gellért: Traditionvm humanarum flagellatio ex Matth. XV. ν. 
9. In qua cultus divinus omnis, qui per inventa humana sit, generaliter damnatur, in 
specie autem plurimce ad huc Papisticoru(m) inventorum in cidtu eoru(m), qui 
Reformati dicuntur, reliquice deteguntur & damnantur, ac, ut in ferali hocce belli sacri 
tempore simpliciter ab Ecclesiis nostris proscribantur, idoneis rationibus suadetur, ad 
extremüm verd Apostolica simplicitas in cultu Dei commendatur. Opera et studio 
Gerardi B. Kabai Ρ. E. D.755 

Debrecini, per Iohannem Rosnyai [1677.] 

[2:] Generoso ac veré Nobili Viro, Domino MATTHI/E INCEDI, (cum pleno 
titulo;) Benevolo suo ignoto quidem, sed tarnen confidenti. 

GENEROSE DOMINE, 
POtes meminisse pietatis synceritatisque in religione Patris tui in Domino 

quiescentis, quantum videlicet ille omnis Papistici fermenti fuerit osor. Tu debes boni 
piique Parentis imitátor esse. Dicamus igitur ambo illud Ieremiae omnibus, qui 
Apostolicam nondüm nörunt, imö nec amant, simplicitatem. 

State secundüm vias & aspicite, ac interrogate de semitis antiquis, qcenam sit via 
boni, & ambulate per eam, itä invenietis requiem animce vestrce, cap. 6. v. 16. 

Nos deliremus magis cum Apostolis, quam sapere cupiamus cum Antichristo. 
Ex Debrecen, 20. Iunii An(no) 1677. 
Tui amantissimus Servus Iesu Christi 
GERARDUS B. KABAI 
Eccl. Debr. Pastor. 

[3:] TRADITIONVM HUMANARUM FLAGELLATIO ex Matth. XV. V. 9. 
Frusträ nie colunt, docentes doctrinas, mandata, hominum. [...]757 

753 A szövegkiadás alapja: Kabai Bodor Gellért emberi hagyományok ostorozásáról irt mű-
vének - az énekléssel kapcsolatos résznek - a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtárában (Debrecen) található példánya. 

754 KABAI BODOR Gellért (1640-1681) református lelkész Kassán és Debrecenben. 
7 " Pastor Ecclesia: Debrecinensis. 
756 Jeremiás próféta könyve 6. 16. 
757 A mű első része Máté evangéliumának a címben idézett helyét - „De hiába tisztelnek 

engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai" - magyarázza, az Isten 
tiszteletének helytelen módjáról ír. A református istentiszteletben megmaradt helytelen, katoli-
kus maradványok felsorolása közben részletesen tárgyalja az általa elítélendőnek tartott ének-
lésbeli emberi hagyományokat. A szöveg magyar nyelvű összefoglalását és értelmezését 1. 
CZEGLÉDY Sándor, 1964. 
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[13:] Apud nos quoq(ue) frusträ coli Deum iis rebus, quae sunt mera inventa 
humana vei per se, vei per accidens, ob sibi adhaerentes circumstantias. Ita. [...] [14:] 

5. Bombardarum Sclopetorumque occasione celebrationis memoriae Nativitatis 
Dominicae explosiones. 

6. Eadem occasione puerorum, Scholarium praesertim, horis nocturnis tum 
rithmizationes, tum etiam cantillationes vicatim domatimque fieri solitae.758 

7. Similis vanitas est puerorum adolescentumque [15:] indé ä die celebrationis 
memoriae Circumcisionis Dominicae horis vespertinis sub qualibet fenestra, exigui 
subsidioli causá, ad diem usque, qui Papistis carnis-privium dici consvevit, cantillatio, 
hoc est, ipsissima verbi divini dehonestatio, pietatisque in nugas & larvam conversio. 

[8.] Ad easdem etiam, reliquias pertinet cantiuncula puerorum Scholarium, ad dies 
recreationis ipsorum accomodata, interque exeundum aut ingrediendum canenda 
(tametsi in multis jäm melius illuminatis Ecclesiis abrogata) Ο puer, puer, die mihi, 
quot sunt unum: Unus est Dominus Deus, qui vivit & regnat in ccelis. Dico 
cantiunculam istam ad reliquias Papismi759 pertinere, quia revera plus in se continet 
Papismi, quam veri Christianismi. Quasrenti enim ad numeru(m) undeeimum: Ο puer, 
puer, die mihi quot sunt undeeim? Puer ordine retrogrado respondet: Undecim 
Discipuli. Decem praeeepta Dei, Novem chori Angelorum, Octo beatitudines, Septem 
dona spiritus, Sex hydriae positae in Chana Galilaeae, Quinque vulnera Domini Quatuor 
Evangelist?, Tres sunt Patriarcha; Dua sunt tabulae Mosi, quas scripsit in monte Sinai, 
Unus est Dominus Deus, qui vivit & regnat in coelis. Mirüm certé, quomodö cordati 
olim Ministri, tantas nugas in Ecclesiis suis pati potuerint? Novem chori Angelorum, 
Papismus est? Octo beatitudines, Papismus est: Septe(m) dona Spiritus, Similiter 
Papismus est, sed quid [16:] istud? Tres sunt Patriarchae? An soli Abraham, Isaac & 
lacob Patriarchae? Adhaec, an Moses scripsit tabulas in monte Sinai? 

9. In publicis ccetibus multae cantiones crassos errores Papisticos in se continentes, 
aut saltem ritus & formae canendi apertum Papismum redolentes. Quod cantiones 
errores Papisticos in se continentes reformationemq(ue) aut simpliciter abrogationem 
sui expectantes attinet, talis est illa ä Papistarum Mittit ad Virginem transumpta: Küldé 
az Úr Isten,160 in ea enim pr^ter phrases absurdas & vix oculatissimo cuique 
intelligibiles expresse eanitur Votum Virginitatis Marias, in istis verbis: Szent Szűz mé-
hedben vedd Ur Istennek Fiat, kivel meg-örizzed a' szükséges titkát, és minden foga-

758 Hasonló tilalom olvasható a debreceni tanács 1657-es rendeletében: „Az idnep napokon 
való cantatiók mind deákoktul mind deákgyermekektül és mendicansoktul tolláltassanak, mert 
az isteni és idnepi tisztelet és szolgálat az cantatiók alkalmatosságával való excessusok által 
profanálódik." (Közli HATOS Gusztáv, 1874, 396.) 

759 A szövegben: „Pepismi". 
760 A karácsonyi szekvencia 1635 óta (RMNy 1628/1: 411) található meg a protestáns éne-

keskönyvekben. 
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dúst. Talis etiam est altera illa, cujus initiu(m): Mi dicsirjük ez mái napon,761 in ea 
quoq(ue) enim expresse ternarius numerus canitur Magorum Orientalium, tribuiturque 
uni auri donatio, alteri donatio thuris, & tertio donatio, myrrhae, cüm tamen nihil 
horum taliter legatur in verbo Dei, sed in sola imaginatione Papistica, juxtä quam fit, ut 
tribus istis Magis, tanquam tribus Regibus, peculiare quoddam a Papistis festum 
celebretur. Sunt aliae quoque complures, in quibus si nihil aliud erronei, saltem termini 
ä regno Antichristi ad Ecclesias nostras penetrantes erronei visuntur, ut in illa: 
Dicsiretet mongyvnk Ur Istennek,762 Canimus enim in ea: Vecsernyenek163 idején &c. 
At terminus764 Vecsernye, ter-[17:]minus Papisticus & erroneus est, ut & in alia 
similiter ä Papistarum Patris Sapientia1'* mutuata, illud, quod canitur: Completának 
idejen, terminus utique est, qui Ecclesiam Christi non decet, utpote Papisticus & 
erroneus. 

Quod verő cantiones attinet, quas formás ritusq(ue) co(n)tinent Papisticos, tales 
sunt Antiphons, Prosae, Responsorias Litanias & Lamentationes Ieremiae,766 licet 
fuerint ex iis non paucas Papisticis etiam erroribus plena;, Helvetica confessio has 
omnes cantiones rejicit.767 Cur? Quia sunt Gregorianae. Quid hoc est? Dicat doceatque 
Bullingerus Ecclesias olim Tigurinas in Helvetia Minister, Loc. Com. Decad. 5. Serm. 
5.768 qui Cantus, inquit, de quo hódié contenditur, non est vetus ille cantus, quinimö 
veteri & matéria feré & modulatione per omnia contrarius. Vulgus Gregorianum 
vocat, &c. Pergit porrö & το Gregorianum explicat satis. Plurima in hoc, inquit, 
veniunt vituperanda. Principio enim multa, imö pleraque cantantur contra veram 
pietatem, nec cantantur ex Scripturis Sanctis omnia, sed ex legendis nescio qualibus, 

761 Protestáns gyűjtemények közül először az unitáriusban jelent meg (RMNy 1541: 162). 
Kritikai kiadása: RMKT 17. század, 7, 125. sz. 

762 A nagypénteki himnusz először 1593-ban jelent meg gyülekezeti énekeskönyvben 
(RPHA 263). 

,c" A szövegben: „Vecsrnyenek". 
764 A szövegben: „tetminus". 
765 L. a nagypénteki himnuszt, Atyának bölcsessége (RPHA 114). 
766 Gregorián szertartási énekek. 
767 L. A Második Helvét Hitvallás 23. fejezetét (1965. 185): „Az úgynevezett gregoriánus 

éneklésben sok képtelenség van, ezért méltán vetették el azt a mi egyházaink és több más egy-
ház is"; „Az ún. kánoni órákat, azaz a nap bizonyos óráira szerzett és a római katolikusok által 
énekelt vagy elmondott imádságokat nem ismerték a régiek; ezt magukból az órákra rendelt 
felolvasásokból és több más érvvel is ki lehet mutatni. De hogy mást ne mondjak, sok képtelen-
ség is van bennük. Ezért jól tették az eklézsiák, hogy elhagyták azokat és helyükbe az Isten 
egyetemes egyházára nézve üdvös dolgokat vezettek be". 

768 BULLINGER, Heinrich (1504-1575, zürichi lelkész): Sermonum decades quinque, 
tomus 3, sermonum decas 5, sermo 5. Cantus Gregoriánus; Qute uituperanda in cantu 
ecclesiastico. 
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& ex hominum traditionibus. Et quce cantantur ex Scripturis (quo in casu matéria bona 
est) itá feré detorquentur & corrumpuntur, ut nihil genii divini maneat reliquum. 
Invocantur creaturce ac homines mortui. Deinde NB. prcecipitur hic cantus. 
cantaturque non sponté & liberali Spiritu, sed COACTE imö NB. cantatur pro precio, 
& ut benificium Ecclesiasticum, quod vocant, recipiatur. Cantatur duntaxat ä Clericis 
ad hoc conductis [18:] non a tota NB. ut quondam, Ecclesia Christi. Nec ullus est 
cantandi finis aut modus. Cantatur dies atque noctes. Cantatur prcetereá lingua 
peregrina, & paucis notä, ideöque sine omni fructu Ecclesice. NB. Auditur diu sonus 
sine verbis significantibus, suspensus, & sursum deorsumque deflexus. Certant non 
rarö Cantores inter se vocibus, itá fit, ut totum templum rauco detonent boatu, ac per 
vocum contentiones auditores quid canatur partim intelligant. Haec ille; quib(us) tam 
perspicué praedict(as) nostras ca(n)tiones delineat, per stringitq(ue) modulationes 
earum. ut videatur non minus contra has loqui, quam contra Papisticas, quam id 
temporis Helveticas rejecerant Ecclesiae, Etenim in nostris istis cantiunculis, verum est 
illud. 

1. Quöd non omnia cantentur ex Scripturis; sed multa ex legendis Papisticis 
hominumq(ue) traditionib(us). 

2. Quod etiam qu? cantantur ex Scripturis ut v. 9. Lamentationes Ieremiae, itá per 
inconvenientem, comicamq(ue) modulationem detorqueantur & corrumpantur, ut nihil 
genii divini maneat reliquum. 

3. Quod praecipiatur modulatio praesertim Lamentatiőnum Ieremiae, cananturque 
non sponté & liberali Spiritu, sed coacté (coguntur enim Lamentantes pueruli) imö 
saepé pro precio. Etenim Ludimagistri & Cantores non raro mercede conducunt alios, 
qui locum ipsorum suppleant in orationis Ieremiae Passionisque Dominicae 
decantatione, cum ipsi non possint. 

4. quöd non canat tota Ecclesia, ut alias, sed una tan-[19:]túm persona, eaque 
saepiüs nec intelligens, nec credens, nec zelans. Tales enim sunt pueruli Lamentantes, 
qui vix aliquid intelligunt eorum, quae magna cum trepídatione ne confundantur, 
canunt é suggesto non suo; sed ministrorum verbi. 

5. Quöd in multis earum nullus sit cantandi finis aut modus, ut praesertim in 
Litaniis, quas cum jäm Debrecinensis cessare fecerit Ecclesia, mirum, quöd 
circumjacentes Ecclesiae minores tam pernicioso ipsius exemplo itá scandalizatae non 
fuerint, ut ipsae quoq(ue) Litanias easdem apud se cessare facerent. Nam multae, ut 
audio, minores Ecclesiae usque adhuc earum modulationem observant, & quidem nullá 
habitá Debrecinensis Ecclesiae ratione. 

6. Quod in memoratis cantionibus nostris audiatur diu sonus, sine verbis 
significantibus, suspensus, & sursum deorsumq(ue) deflexus, Vide exemplum in 
Oratione Ieremiae, quae ad amussim ita canitur: Ierehemias Prophetahahahanahak 
imátsáhahahahahahagaha. 

Addamus his sequentia, 1. Quöd omnes illas cantio(n)es pepererit sola superstitio, 
quae nunquäm contenta est praescripto Dei & sancta simplicitate in cultu Dei, sed 
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conatur Semper aliquid ei assuere é proprio penu. Non erant istae modulationes ä 
principio. Ecclesia erat pura & cultus simplicissimus: at sequioribus temporibus, 
zelante superstitione sine notitia, quasi non satis esset cultus ille simplex Apostolicus 
[20:] ad eum ornandum, imö perficiendum adjecta sunt istiusmodi modulatiunculae, in 
quibus tarnen nec pietas, nec zelus, certé nec salus ulla. 

2. Quod non habeant etiäm bonum finem. Praesertim decantationes 
Lamentationum Ieremia, sive populum audientem spectes, sive etiam Lamentantem 
ipsum. Populi finis est sola aurium titillatio & voluptas carnis, non aedificatio, ut q u a 
in earum auditione supponi nec possit. Lamentantis autem inanis gloriola aucupium, 
ubi suaviusculé personam suam peregit é suggesto. Vanitas vanissima utriusque 
respectu. 

3. Quod tota decantationum istarum actio comica sit & histrionica sanctissimum 
Dei verbum dehonestans. Considera, cordate Lector, quid illud sit, quod sicut in 
Actibus Comicis antequäm Persona aliqua in medium prodeat, cantus aliquis Musicus 
pr^mittitur, quo paululum interruptő prodit Persona negotiumq(ue) sibi impositum 
peragit, ut potest; ita hic antequäm persona Lamentatura prodeat in medium, 
pr?mittitur cantus Ecclesia de Passionibus Christi, quo etiam paululum interruptő, 
prodit illa cum sua flebili cantilena, & canit horribiliter de excidio Hierosolymitano. 
Posteä iterum incipit Musica, cantus scilicet de Passionibus Christi Ecclesia, quo 
iterüm interruptő, prodit persona altera priori, non quoad materiam, sed quoad 
modulationem aliquantu-[21:]lüm dissimilis, utpoté crassioris toni, peragitq(ue) 
personam de excidio itidem Hierosolymitano. H a c sedet & Cantus Ecclesia de iisdem 
Passionis Christi iterum incipit (sicut Musica in Comcediis post quamlibet personam) 
quo etiam paululum interruptő, tertia persona prodit, canitque etiäm illa, tenui quantum 
potest sono, de eodem excidio Hierosolymitano. Atque ita absoluitur unius diei actio. 

Dices, 1. Res bonas esse Lamentationes Ieremia, ideoque licité cani posse! 
Resp. Etiam ego novi, silete, 2. Reg. 2. 3. Res bona sunt Lamentationes Ieremia, 

sed consueta earum modulatio pessima, utpote Gregoriana meraque Superstitionis 
filia. Non sufficit, inquit Amesius,769 Explic. in 1, Cor. 2. v. 4. 5. proponere eloquia 
Dei, nisi etiam eö modo proponantur, qui convenit rebus divinis. 

Dices, 2. Antiquam esse consvetudinem eas istä forma cani? 
Resp. Consuetudo sine veritate vetustas est erroris. Sustulerunt primi nostri 

Reformatores ea quoque, qua ä mille ante ipsos annis in Ecclesia non bené 
invaluerant. 

Dices, 3. Non posset ista Lamentationum decantio sine magno scandalo tolli? 
Resp. Est h a c sola eorum imaginatio, qui ad solum foliorum arboris strepitum 

expavescunt. Aggredere, tenta, & videbis felicem successum. Non desunt Ecclesia, 
parva saltem, in terris nostris, in quibus non canuntur Lament[ationes] Ieremia: at-
[22:]tamen nullum est periculum scandali; imö nullum etiam dispendium salutis. 

769 AMES, William (Amesius, Guilielmus, 1576-1633). angol puritán teológus. 
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Deindé, non fieret in grege scandalum, nisi gregi Pastores praeirent primüm hic 
scandalizati. Neque enim omnes pariter intelligimus intelligenda. Adhaec, doceatur 
populus, & vitabitur scandalum. Porrő si sca(n)dali tanta Semper habe(n)da esset ratio, 
nulla unquäm Reformatio inchoanda esset, quoniam nulla unquam potest fieri 
Reformatio, in qua non multi initiö offendantur. Sed si haec ratiocinatio stabit, non 
debet etiam pracdicari Euangelium, quoniam illud ut stultitia est Graecis, ita Iudaeis 
offendiculum est. 1. Cor. 1. 23, Ultimo scandalum fidei nunquam vitandum est, modő 
vitetur scandalum charitatis. 

Dices, 4. Generali Synodo deliberandum esset de earum abrogatione? 
Resp. Probo utique, si Generalis Synodus hac in causa quoque officium facérét. 

Verum repetamus omnes annos praeter lapsos, in quibus post Reformatorum nostrorum 
excessus Generales in Hungaria Synodi celebratae sunt & videamus quandö & ubi 
consultatum est de reliquiis Papismi tollendis cultuque Dei ad Apostolicam 
simplicitatem reducendo? Deindé potest idem hódié quoque Generalibus accidere 
Synodis, quod olim Generali Tridentinae, in qua errores abiverunt in leges. Errores 
enim non sustulit Synodus, sed potius confirmavit. Addó, quod [23:] multa sint jam in 
multis Ecclesiis abrogata sine interventu Generalis Synodi, ut Antiphonae, Prosae, 
Responsoriae & Litania: in Debrecinensi Ecclesia aliisqua: pariter illuminatis. 

Dices, 5. Lamentationum decantationes mirum in modum piacere plebi, 
paratamque eam esse pro iis retinendis etiam gladio decertare? 

Resp. Verum est; sed multum hic tribuamus Pastoribus plebis, qui plebem de ista 
vanitate non erudiunt. 2. Cum eidem plebi tantoperé placeant etiam notoria peccata, ut 
ebrietas, avaritia, libidó, &c. an nos silebimus in iis redarguendis evellendisque pro 
nostra virili, eo quod vitia ista mirum in modum placeant plebi? 

Dices, 6. Ministros quoque esse, qui eas probant? 
Resp. 1. Qui non sapiunt suprä vulgum. 2. Si sapiunt, non satis ponderant 

modulatiuncularum istarum defectus. 
Dices, 7. Nunc non esse tempus idoneum eas tollendi? 
Respond. Nunc esse, si unquam. Cum enim Antichristus tam apertum hódié 

indixerit regno Christi bellum, hódié simpliciter renunciandum est omnibus ejus 
inventis, ostendendumque nos ne in minimo quidem velle cum Antichristo consentire; 
imó ne bonum quidem ab eo discere velle, ut ipsam etiam Scripturam Sacram ä 
Diabolo, quoniam habemus Doctorem omnis boni ac veri, utpoté Spiritum Dom[ini] 
N[ostri] lesu Christi. [24:] 

Quaeres: [1.] Ergo Lamentationes istas statuamus inventum humánum? 
Resp. Per accidens, ob circumstantias sibi annexas. Earum enim in ista forma 

decantatio nec princípium, nec formám, nec finem habet bonum; ideöque non est ä 
Deo. 

Q. 2. Ergo non potest Deus istis modulatiunculis coli? 
Resp. Nequaquam. Et quaeso, quis tunc colit Deum? Populus tacens, aut puerulus 

modulans? Neuter profecto. Non populus tacens, quia ille sub illud tempus nihil agit: 
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at nihil agendo non colitur Deus. Vei, agit forsitan aliquid? Illud est, 1. Quod 
nonnullam é bené moderatae modulationis suavitate captet voluptatem camis. 2. Si 
puer Lamentans aliquomodo deficiat, populus solvatur in risus. At neque captatione 
voluptatis earnis, neque risu colitur Deus. Populus ergo sub illud tempus non colit 
Deum. Sed nec puerulus modulans, nam ille canit sine intelligentia, & hinc, sine fide, 
sine charitate & sine zelo. Etenim si non intelligit, non credit, non diligit, & si non 
diligit, certé neque zelat. 

Peccat ergo canendo puer Lamentans? 
Resp. Quicquid non fit ex fide, peccatum est. Deindé modulatur ille, ut olim 

Clerici, coactivé, non liberali Spiritu. Adhaec non quaerit in ista modulatione glóriám 
Dei; sed propriam saltem, uti supra dictum. 

Q. 3. Quomodö tollendae sunt igitur? 
R. [25:] Nihil facilius est quam negare. Nega, & sustulisti. Tantum siluit una 

quadam occasione de Litaniis, Antiphonis, &c. Ecclesia nostra, & jäm sine omni 
scandalo itä desierunt, ut earum neque mentio unquam, aut de earum intermissione 
querela ulla, in Ecclesia fiat. Quoniam tarnen initiö in Lamentationum intermissione 
posset furere populus, debent ministri diligenter eä de re informare greges suos. 
Deindé debent etiam ministri pro meliori esse, publicä Generalis Synodi authoritate 
muniri, ut furenti populo Semper habeant in re bona quod in defensam sui opponant. 

10. Non caret etiäm Papismo Calvinistica ista Processio, quae in ingressu in 
templa, egressuque é templis per pueros Scholares observari consvevit, quöd illi 
ingrediantur canendo, & simul canendo etiam egregiantur, cantu ad Gymnasia usque 
continuato. Est enim Papistica consvetudo, ab hominibus pra;posteré zelantibus 
inventa, ut cultu in templis finito, aut saltem aliquandiü interrupto, Monachi canendo 
egressi, templum canendo circumeant, ac eodem, canendo iterum reversi, ingrediantur 
vicissim. Mihi certé consvetudo ista non piacet, ut in qua nullus genuini cultüs Dei 
nucleus deprehendi potest. Cantus ille non est totius Ecclesiae: est etiam superfluitas 
cultüs ä Deo nec praecepta, nec probata, nec acceptata unquam. Cauda est Processionis 
Papistica;, [26:] majoribus ejus partibus obtruncatis, nondüm emortua. Ante aliquot 
annos pleraque in ista Processione, praesertim in egressu é templis, Latiné canebantur. 
Hinc Papisticae cantiones nostrac quoque pueritiae temporibus ä nobis quoque repetitae: 
Mittit ad Virginem: Patris sapientia &c. Ο Pater Sancté, mitis atque pie &c. 

11. Ad easdem Papismi pertinent reliquias Conciones etiam, quae vulgo 
Dominicales vocitantur. Etenim, tametsi (ut verum fatear) verae sint in iis salutaresque 
aliquot eruditorum verbi Dei expositiones, revera tamen restrictio co(n)cionum ad istas 
script(urae) pericopas solas, quae concionibus istis exponuntur, Papistica est & váldé 
erronea. Mihi videtur speciosum esse Diaboli opus. Is enim clavam scripturae manibus 
Ecclesiae excussurus, cum totam apertä viá non posset, tentavit viä occulta excutere per 
partes. Et certe eo jam res scripturae devenerat, ut nisi aliquot Docti Viri ex Academiis 
subinde reversi ante aliquot a(n)nos oculos suos aperuisse(n)t, hódié vix centesimus, 
etiam Ministroru(m) verbi, integram interteneret scripturam; sed pericopas istas solas 
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parvulo quodam libello comprehensas. Et postea quid inde? Nempe totius periclitatio 
scripturae. 

12. In funerum sepulturis omnis fere nostra pompa humánum inventum est & 
Papismus. Neque enim unquam ad funera cecinisse aut Euangelizässe leguntur vel 
Apostoli, vel Eccle-[27:]sia£ ab Apostolis fundatae Apostolorum adhuc temporibus. Et 
certé ego nescio quid de cantionibus concionibusq(ue) funebribus dicendum veniat? 
Voceturne cultus Dei earum exercitium vel quid aliud? Siquidem tanta est in 
cantionibus praesertim vanitas, ut nihil minus earum modulatio mereatur, quam 
nobilissimum titulum cultűs divini. Inspiciat & consideret, qui mihi non credit, aut cui 
haec mea sententia bilem movet. Dolet mihi saepissimé, quod quidam etiam é Psalmis 
Davidicis Christi Domini Passiones vel captivitatem Babylonicam continentibus, ad 
istas pompas magno cum abusu usurpentur. Sed modulatio ista omninö Gregoriana est, 
nam vix aliquis canit in funerum sepulturis praeter Clericos, hoc est, Ludimagistros, 
Cantores & Iuventutem Scholasticam ad hoc mercede conductam. Praesens populus vel 
tacet, vel interdüm garrit. Non mirüm, quőd Debrecini inter cantus funebres rari sint, 
qui capita sua aperiant, quia non videntur vero interesse cultui divino. In Belgio nulli 
funeri, hoc est, in nullius pompam canitur. 

Conciones quod attinet, in iis certé verissima est verbi divini praedicatio, verüm 
propter adhaerentes multas hominum vanitates an etiam ea cultus Deo gratus possit 
appellari, meritö dubitari potest. Quid enim? Finis praedicationis istius malus est, mera 
scilicet pompa, [28:] non aedificatio praesentis populi, aut amplificatio regni Christi. 
Horribilis est abusus verbi Dei. Circa eandem verbi praedicationem, ö bone Deus! quae 
non occurunt Praedicatorum vanitates, ut, 

1. Posopolepsia in iis praeambulis nullius usus & necessitatis, in quibus brevis 
quaedam conciuncula praemittitur sequenti longiori, sed ibi tantüm, ubi spes est longé 
majoris mercedis aut majoris gloriae adipiscendae. Pauperum conciones talibus 
praeambulis Semper destituuntur. Relinquo vanitates, quae in praeambulis istis subindé 
continentur. 

2. Ambitio, in concionibus super divitum funeribus habendis. Fit enim interdum, ut 
ubi duo pluresve sunt ministri, divitum funera Minister primus sibi vendicet, funera 
autem pauperiorum relinquat collegis posterioribus. 

3. Adulatio, qua fit, ut in talibus concionibus multa dicantur, vel de pietate mortui, 
vel de acerbitate luctűs eorum, quos propinquius funeris tangit conjuctio, cüm tarnen 
nec770 mortuus pius unquam in vita fiierit, nec ejus propinqui vel tantillum commoti 
sint super illius obitu. Voluissent cititüs id esse factum. Nos Debrecini cogimur super 
plerisque funeribus adulari. Haec omnia reformatione indigent, quia humana sunt 
inventa, quibus frusträ colitur Deus. 

11. Admonet. 1. Omnes fictitios cultus, qui sunt inventi humani, vitemus pro virili 
nostra, [29:] Ratio est, 1. Quod iis frustra colatur Deus. 2. Quod cultus Dei non 

770 A szövegben: „nee". 
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pendeat ex arbitrio humano, sed ex solo praescripto Dei. 3. Satis etiäm sit Deum colere, 
juxtä praescriptum ejus, quoniam in praescripto ejus omnia ad ipsum glorificandum 
salutemque nostram operandu(m) contineantur sufficienter. Vide, 2. Tim. 3. 16. 17. 
His addantur etiam Documenti rationes. 

2. Ut qui hactenus viguerunt cultus inventi humani, tollantur quam primüm. 
Sublatae jäm sunt multae cantiones Gregorianae in multis Ecclesiis, tollantur igitur 
earundem reliquae quoquae. Quae istae? Lamentationes Ieremiae. Lector! si 
Lamentationes istae non proponuntur Ecclesiis sufficienter ä Ministris verbi 
praedicando, age canat eas puer nihil feré intelligens, quoniam ubi silent canes, debent 
etiäm anseres loqui; verum si res aliter se habeat, quorsum multiplicantur Entia praeter 
necessitatem? Cathedra etiam non ipsorum est, sed nostra: nec insuper Comoediae in ea 
peragendae, sed praedicationis verbi. Si canit puer in cathedra, canat cum ipso Ecclesia 
tota, quia canere est totius Ecclesiac, vei eorum saltem omnium, qui donum habent 
canendi; sin praedicat, ipsi de cathedra non cedimus, quia ad pracdicandum vocationem 
nondum habet. 

Dices: Multa tolerat Ecclesia, quae non approbat? 
Resp. Novi Ecclesiam multa non tantum tolerare, verum etiam interdum per impu-

[30:]dentia(m) confirmare quoq(ue) quae non approbat. Id contigit hodie cantibus istis 
Gregorianis & nullius usus. Deinde Ecclesia multa quide(m) tolerat, quae non approbat, 
sed in vita, nec cum eorundem defensione, aut resistentia bonis eorum conatibus, qui 
rimas scruta(n)tur & tempus quaerunt, quő malas istas herbas é se mente Domini quam 
commodissimé extirpare possint. Ad haec, quae Ecclesia aliuquandiü tolerat, non ita 
debet tolerare, ut semper toleret tantüm; sed danda etiam est ipsi opera, ut quae 
aliquandiu toleravit in vita, bonam occasionem nacta, aliquandö tollat quoque. 
Potuisset id hactenus cum omnibus Papismi reliquiis fieri, nisi quod in saluberrimo hoc 
negotio dextra molita est, sinistra Ecclesiae idem interturbasset opus. 

3. Ut ministri & discant ipsimet qvisnam vetus & ä Deo praescriptus cultus sit, & 
plebem quam diligentissime doceant, quod fiet, 1. Si ipsimet fictitios cultui coram 
plebe non exerceant. 2. Si omnia, quae ad verum Dei cultum pertinent, populo 
observanda proponant, contra verő, quae ad illum non pertinent ab eo omni nisu 
removeant. 3. Si scripturas scrutentur, cum diligenti invocatione Spiritus Sancti, qui 
dux est in omnem veritatem, Amen. 

FINIS. 

* * * 
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25. SZATHMÁRNÉMETHI Mihály zsoltármagyarázatából 
(RMKl. 1234)77' 

SZATHMÁRNÉMETHI Mihály:772 Sz. Dávid Psalteriuma ... Colosv., Veresegy-
házi Mihály által, 1679. 

Coloss. 3. v. 16. 
A ' Christusnak befiéde lakozzék ti bennetek búségessen minden bölcsességgel; 

tanítván és intvén egymást ti magatok között, Psalmusokkal, dicsiretekkel, és lelki éne-
kekkel, jó kedvel énekelvén a' ti sziveitekben az Urnák. 

Mert 
A ' ki buzgóvan énekel, kétszer könyörög11' 

] Nemzetes VERES-EGYHAZI Szentyel MIHÁLY Uramnak,774 A' Co-
losvári Orthodoxus tudós Typographusnak, nékem jó akaró Uramnak, s' Atyám-
fiának: Az Atya Isteniül kegyelmet, lelki és testi áldást kívánok, a' Jésus Nevében. 

A' régi Szent írás magyarázó Doctorok, a' máiakkal edgyútt, igazán mondották a' 
Dávid Sóltárit, Kis Bibliának: mert az egész Szent írásnak, melly Bibliának mondatik, 
Summája, ä Dávid Soltáriban bé foglaltatik, mind az Istenre, mind mi reánk nézve, I. 
Az Istenre nézve: mert Summásképpen, a' Sóltárokból megtudhattyuk, hogy az Isten 
Edgy, ter- ffl^lmészetiben s' állattyában, és hogy abban az Isteni egy természetben há-
rom egymástul meg-külőmbőztetett Isteni személyek legyenek, t. i. Atya, Fiú és Sz. 
Lélek: és hogy ez az Isten, órókké való. Véghetetlen, Mindenható, Mindentudó, 
Mindenütt való, Bólcs, Jó, Igaz, Szent, Irgalmas, Mindeneken ßabadossan uralkodó. 
Mindeneknek teremtője, Go(n)dviselője, Igazgatója, és hogy semmi az δ szent 
akarattya s' rendelése nélkül Mennyen, Főidőn és a' Tengerekben, nem eshetnek, ha-
nem mindenek az ő szent, és igaz rendelése, s' tanácsa szerént lésznek. II. Mi reánk 

771 A szövegkiadás alapja: Szathmárnémethi Mihály zsoltármagyarázatának az EOK-ban 
található példánya. 

772 SZATHMÁRNÉMETHI Mihály (1638-1689) református lelkész Göncön és 
Kolozsvárott, író. 

11' Latin mondás, amelyet sokan Augustinusnak tulajdonítottak. A szentencia származási 
útját jól megvilágítja a Missate Romanum (Prooemium, 3. ed., Romae, 2000, 39): ,Ab Apostolo 
monentur christifideles qui in unum conveniunt exspectantes adventum Domini sui, ut una si-
mul content psalmis, hymnis et canticis spiritualibus (cf. Col 3, 16). Cantus enim est Signum 
exsultationis cordis (cf. Act 2. 46). Unde S. Augustinus recte dicit: „Cantare amantis est" 
[Sermones, sermo 336], et iam antiquitus in proverbium venit: bis orat qui bene cantat". 

774 VERESEGYHÁZI SZENTYEL Mihály 1668-1683 között vezette a kolozsvári nyom-
dát. 
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nézve, 1. Mert valami nézi, a' mi idvességünket s' a' válcságnak munkáját, minéműek: 
az el-Választás, El-hivattatás, Meg-igazittatás, Meg-Szenteltetés, Fiúvá való fogadta-
tás, Meg-dicsóittetés, a' Christusnac érettünk való Születése, Szenvedése, Halála, Fel-
támadása, Menyben meneteli, Az Isten jóbján való ülése, érettünk való Ese-
[%r:]dezése, Itiletre való el-jóvetele, a' mi testeinknek fel-támadása, &c. a' 
Sóltárokban le-irattatnak. 2. Mert valami nézi a' mi Istenünkhöz való engedelmes-
ségünket, az Isteni tiszteletet, s' annak rendit és módgyát, a' mi életünknek tisztaságát, 
a' Tiz parancsolat szerént, a' Sóltárokban béfogaltatnak, a' mint En, mind ezeket e' kis 
írásomban meg mutogatta(m)776 ugy hogy, ha valaki a' Sóltárokat jól tudja, s' annak 
titkait érti, a Bibliát érti. Ezt a' kis Bibliát. En, az én Istenem velem munkálkodó ke-
gyelme által, tóbb munkáim kőzött rövideden magyarázván, N. VERES-EGYHAZI 
Uram, im kegyelmednek ajánlottam, mint kedves Atyámfiának: mert látván e ' kis 
munkámat (buzogván kegyelmed az Isten, edgyúgyü híveinek könyvek által való eló 
segítésekben): jó szándékából s' hozzám való szeretetiból, maga kólcségével ki-
nyomtatá: Mellyért Isten s' az emberek elótt maradgyon jó emlekezetben a' fikvO ke-
gyelmed Neve. Irám beteges, s' erőtlenségemben. 

Colosváratt. An. 1679. 25. Maji. 
Az Urban, Kegyelmed jó akaró Attya fia. 
Szath. Némethi Mihály. 

[1Ur] A' Kegyes Szívű Olvasóhoz. 
KEgyes Olvasó! Ki az én együgyű,777 (de az én Istenem dicsősségének 

Nemzetünkben való eló mozdítására) irt munkacskáimat ßereted, s' kívánod látni: jól-
lehet igiretem szerént, az igéit munkácskáimat (mellyek meg-nevekedtek a' 
Corinthusban irt levélnek analysissával)778 kell vala ki bocsátanom; de azokat most el-
halasztván, imé a' Dávid Sóltárinak rövid Analysissét, némely rendemen lévő T. 
Atyafiaknak kérésekre (kik az én munkáimat vészik s' szeretik) ki-bocsátám, 
Hasznosbnak itilvén most ezt ki bocsátani: mivel hogy immár nem csak a' Városi, de 
még a' Falusi, Ecclésiakban is, a' Sóltárokat éneklik s' elöl járó beszédben (a' 
kónyórgéskor) resolvállyák,7'' tudományokat s' hasznokat hozván-ki belöllök, szép 
rendel, ugy szállanak alá a' könyörgésre. Erre nézve indíttattam e' munkácskának 
írására, a' mellyet elsőben deákul irtam; [%(v:] de sokaknak kérésekre, ugy fordítottam 
magyarra. Melly nem nagy ugyan; de az egész K[eresztyén] Hitnek ágazatit780 magá-

775 A szövegben: „vavalami". 
776 A szövegben: ..mutogattaa(m)". 
777 Egyszerű, szerény. 
778 Magyarázatával, kommentárjával. 
77M Kibontják, magyarázzák. 
780 Hittételeit. 
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ban foglallya: ugy hogy ha valaki kiván vélle élni, nincs olly hitnek ágazattya, s' olly 
idó, alkalmatosság, mellyekre (idealiter) egész Pracdicátiócskákat, benne nem talál. A' 
Sóltárnak penig nehéz szavait, rövideden ugy meg világosítottam, hogy nagy 
Commentek781 nélkűl-is, megértethetnek. A' Summában penig, s' az részeknek fel té-
telében, s' azoknak czikkellyenként való magyarázattyában, nem éltem szoros logicai 
methodussal; hanem a' Sóltárnak, csak természeti folyását s' rendit követtem: a' ki 
logicai szorossabb analysist kiván, éllyen a' b. e.782 Tudós Amesius, Sóltárokra írott 
munkáival.781 En, mint hogy csec[s]emő vagyok, (azokra nézve, kik a' Sóltárokra 
írtak) csecsemőknek kedvekért-is írtam, világos és értelmes rendet követtem, a' 
Sóltárok magyarázattyában. De mivel a' Dávid Sóltári Énekeltetnek, a' mint mondám 
a' mi Ecclésiáinkban, a' Gyengéknek kedvek- [U5r:]ért, lássunk illyen Kérdéseket. 

1. Vallyon az egész, CL. Sóltárok mind Dávid énekei? 
2. Kicsoda szedte a' Sóltárokat illyen rendben? 
3. Kellé ma az Ecclésiákban énekelni, s' kiknek kell énekelni a' Sóltárokat a' 

közönséges Gyülekezetekben? 
4. Kellé az Uj Testamentumban musika zengésekkel edgyütt a' Sóltárokat a' szent 

Gyülekezetekben énekelni? 
5. Halotnál kellé a' Sóltárokat énekelni? 
6. A' Sóltárokon kivűl szabadé s' kellé más szent írásból szedegetett Enekeket, a' 

szent Gyülekezetben énekelni? 
7. Micsoda végei vannak a' Sóltároknak éneklésének. 
Az 1. F[elelet] Mivel hogy a' Dávid Sóltári két félék, vagy Históriaiak, a' Dávid 

viselt dolgairól, szenvedésiról; vagy Prophétiaiak, a' Christusról, az Sidó és Uj Testa-
mentumi Ecclésiák állapottyáról. Ezeket fel tévén, a' Históriai Soltárokat Dávid vagy 
maga irta, vagy író s' éneklő Lévitákkal784 íratta. A' Prophétiai Soltárok kózzül penig 
némellyeket maga irt, s' [|5ν:] íratta: némellyeket penig csak meg Prophétált, s' az ó 
halála után, a' Prophétiának bé-tellyesedése után, vagy a' Prophéták, vagy az éneklő 
Léviták kózzül valaki irt meg. Melyre nézve, méltán mondatnak Dávid Soltárinak, 
azok a' Sóltárok is, kik szólnak a' Dávid halála után még a' Judabéli dolgokrol-is, a' 
mennyiben azokat meg Prophétálta, ha az után iratott-is-le, (mint ma is sok emberek-
nek szóval mondatott Testamentumát,785 halála után irják-le). 

I. Mert Dávid, ha a' Christus el-adattatását, szenvedésit, halálát, fel-
támadását, s' menyben menetelit, eleve el látta, meg prophétálta s' énekelte, Csel. 2. 

781 Magyarázatok. 
78: Becses emlékezetű. 
783 AMES. William: Lectiones in omnespsalmos Davidis. 
784 Lévi leszármazottai, vö. Mózes negyedik könyve 3, 11-13; A krónikák első könyve 6, 16 

skk. 
785 Végrendeletét. 

484 



25. 31. miért nem prophétálhatta volna meg az Izraelre kóvetkezhetendó változásokat, 
s' miért nem énekelhette vólna, minémúek, a' 74. 79. 102. 124. 126. 129. 137. 
Soltárok. 

2. Mert Dávid eleve el-látván a' Judabéli Ecclésiának a' Babyloniaiak által 
lejendó pusztulását, annak meg építtetéséért, kónyóróg, Solt. 51. 20. 

3. Mert Dávid a' Sz. Lélek jelentéséből Prophétált minde-[K6r:]nekról, 2 Sam. 
23. 2. Azt mondod: a' 72-dik, Salamonénak, és 90-dik Soltárok, Moseséinek mondat-
nak: azért nem mind Dávid Soltári. En azt mondom erre, mindenik igaz: mert a' 72-
dik, Salamonénak mondatik, a' mennyiben Dávid az Isten Lelke által a' Salamon ural-
kodását ki-abrázolta; de Dávidé, a' mennyiben δ prophétált arról. A' 90-dik penig jól-
lehet Summásképpen Mosesé, mellyel siratta az emberi nemzetnek életének rövid 
voltát, mikoron Isten megharaguván a' népre, pártolkodásáért elakará veszteni, Num. 
14. de a' mennyiben a' Dávid (a' harmad napi dóg-halálkor, 2 Sam. 24.) meg-bővitette 
s' rythmusokban szedte, Dávidénak igazán mondatik. Azt-is mondod: sok Sóltárok, 
Hemánénak, Asáphénak, Ethánénak s' Kóráchénak mondatnak. Erre-is azt mondom, 
hogy ha azokénak mondatnak-is, de ugyan Dávidéi, nem övék vóltanak, 

1. Mert azok a' Sóltárok Dávid neve alatt vétettenek a' Sz. Irás kónyvei 
közzé. 2. mert azoknak tulajdonittatnak azok a' Sóltárok, mivel hogy ők irták-le, 
és ők s' az δ maradékok, mint az éneklőknek Fejedelmi vagy Cántori éneklették azo-
kat, Esd. 3. 10. 

A' 2. F. A' Soltárokat kétség nélkül Esdrás szedte illy rendben. 1. mert a' 
Néhémiás parancsolattyábol, a' Babylóniai fogságból való ki szabadulás után, ő állatta 
helyre az Isteni tiszteletet, Neh. 8. 2. seqq. 

2. mert a' Templomnak másodszori fel építtetésekor állattatott helyre az 
éneklésnek rendi, mellynek Praesese-is7íi(' Esdrás vólt, Esd. 3. 10. 

Az 3. F. Igen-is kell az Soltárokat ma énekelni a' sz. Gyülekezetekben: mert sok 
Sóltárok az Uj Testamentumbéli Anyaszentegyháznak állapottyát prophétálták-meg, a' 
mint a' Sóltárnak rendiben meg-láthatni. Azt penig énekelni kell, nem csak a' Deáki 
seregnek a' Cántorokkal edgyűtt; hanem az egész szent Gyülekezetnek, 

(1) m[ert] mindenekre nézve büvólkódni kell az Istennek beszédének a' 
Gyülekezetben, Colos. 3. 16. 

(2) mert minden rendbéli embereknek kell Istent dicsirni hymnusokkal s' lelki 
énekléseckel, [̂ [7,-:] Solt. 148. kell penig azt'énekelni, nem rendel s' értelem nélkül, 
mint ma némely helyeken szokás s' értelem nélkül bőgnek az éneklók; hanem érte-
lemmel az Isten Anyaszentegyháza állapottyának kívánsága szerént: mert mindennek 
ideje van, s' az δ ideiében kell a' Soltárokat is énekelni. 

A' 4. F. Nem kell, lásd okait a' 81-dik Soltárban. 

786 Elöljárója is. 
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Az 5. F. Egyátallyában a' Sóltárokat halotnál énekelni, nem javallom: m[ert] vagy 
prophétiákat, vagy el mult históriákat foglalnak magokban, s' a' halottak alkalmatos-
ságokra, nem alkalmaztathatnak; de mivel már nemzetünkben bé vótt szokás, botrán-
kozásokra a' gyengéknek el nem hagyhatni, csak énekellyék értelemmel s' jó véggel: 
a' Prophéticus Soltárokat, minémü a' 16. és 40-dik a' Christus Papi tisztiről: hogy a' 
hivek tanullyák meg, hogy halálok óráján egyedül a' Christus elégtételében bízván, 
ajánlyák lelkeket Jésusnak, ä boldog fel támadásnak reménsége alatt ä Historicusokat 
penig, minémüek, 

1. a' világi jóknak múlandóságáról, s' az em-[K7v:]ber halandóságáról, a' 39. 
49. Solt. 

2. az ember életének rövid voltáról, minémü a' 39. és 90-dik Solt. 
3. az itiletről, minémü az 50-dik Solt. de ha ezeket nem éneklik-is, elég szép 

halotti énekek vannak. 
A' 6. F. Az Ecclésiákban szabad a' Sóltárokon kívül szent írásból szedegettetett 

Énekeket is énekelni, mellyeket hozzá ád az Apostol a' Psalmusokhoz Colos. 3. 16. 
minemüek, 

1. a' Soltárokból szedegettetett szép énekek: m[ert] azok azon magyarázattya 
a' nehéz Soltároknak, s' a' kősség-is jobban érti s' hamaréb tanulhattya. 

2. az Invocatiok, mellyek merő könyörgések, a' Tanítóért s' az ige halgató 
kósségért; de ezeket már meg-unták az emberek. 

3. az Innepi énekek, mellyek szépek s' jók, és épületesek, ha mi hibák vannak 
bennek, meg-kell azokat jobbítani. 

4. A' Litániák s' Passió, a' hol ä gyenge kósség botránkoztatása nélkül el nem 
hagyattathatnak. Ofitán, nem látom okát, miért énekelhetni a' Christus szenvedésiról 
való Soltárokat jobban, mint a' Passiót; 

En ezért senkivel [l[8r:] ujjat nem vonszok, de ugy látom botránkozás nélkül 
azokat nem hadgyák-el az emberek s' a' Lamentatiókat-is, a' hol azokat botránkozás 
nélkül el nem hagyhatni, mivel a' kósség kivánnya: mert ha a' Jerusalem romlásiról 
irott Sóltárokat énekelhetni; miért nem a' Jeremiás siralmit? mert bizony ugy reá ille-
nek azok nemzetünkre, mint a' Sidóságra: mivel arra jutottunk s' ugy veszűnk-el mint 
a' Sidóság. Bizony iobb vólna ezeket meg hadni, s' a' közönséges s' magános 
Catechizatiot.787 s' a' szúletet nyelvünken való (férfiúi s' aszszonyi nemen lévő) min-
den rendeket olvasásra tanítani, s' abban kellene falunk s' városon buzgani a' 
Tanítóknak: hadd büvólkódnék az Isten beszéde, olvasással, magyarázattal és éneklés-
sel, kőztünk: mert e' vólna a' mi lelki fegyverünk, mellyel a' Christus orßäga épülne; 
s' az Antichristus országa romlana, Dan. 8. 25. 2. Thess. 2. 8. de ma az emberek az 

787 Hitoktatást, kátétanítást. 
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apprókon kapdosnak, s' a' mi mi nagyubb s' épűletesb vólna az Ecclésiában, el-
mulattyák. 

A' 7. F. A' Sol- [H8v:]tárokat kell énekleni: 
1. hogy mind kózónségessen s' mind kiváltképpe(n), az Isten, az által 

dicsirtessék, Solt. 148. 
2. hogy a' Sóltárokból meg-tanullyuk, valamicsoda dolgok történnek az Uj 

Testamentumban, az Isten Ecclésiájában, azok nem történetből esnek: mert azonok 
estek az az Ο Testamentumbéli Ecclésiában, és hogy rész szerént meg-is 
prophétáltattak azok. 

3. hogy a' poenitentiatartó78í! Soltároknak énekléséből, a ' meg-esett titkos 
nagy meg térő bűnösök, magokat vigasztallyák, s' meg térni tanullyanak; és a' 
közönséges éneklés közben poenitentiát tartsanak s' Istentől bűn bocsátó kegyelmet 
kérjenek. Ezeket igy értvén, kérlek Kfegyes] 0[lvasó] ha mi hiba s' fogyatkozás esett 
a' nyomtatás közben, ne tulajdonics vigyázatlanságomnak s' restségemnek; hanem a' 
rajtam lévő kettős keserűségemnek: mert alig kezdheték ς munkának nyomtatásához, 
menten az én Istenem keserűséggel illete, elvévén szerelmes Feleségemet, a' (sok 
ezereket Városunkban meg-óló) pestis által, 2. Septemb. anni praeteriti;789 ugyan ak-
[U^jkor, 29, Aug. magamat is Isten, mérges dögnek nyilával meg-lóvén, (noha igen 
meg-kesergete s' ostoroza az Ur, de meg nem őle) melynek mérgét ma-is sántikálva 
keservessen viselem; ugy cselekedgyék az Ur mint ó Felségének tetczik. Illy siralmas 

790 e c 791 
állapotomban, ennek revisioja, jó reménségű öcsémre, Némethi Sámuelre kellett 
nagy részben bíznom; de Istené a' dicsösség! tudom hogy kevés fogyatkozással ment 
világ eleiben. Az Ur Isten áldgya meg az ó én bennem lévő, kicsiny Ajándékának eb-
béli gyümölcsét, az egyűgyű[e]knél, Szent Neve dicsósségére. Amen. 

Κ, Ο. érted Istent imád, 
Szath. Némethi Mihály. 

* * * 

788 Bűnbánó. 
789 Az elmúlt év szeptemberében. 
790 Ellenőrzése, korrektúrája. 
791 SZATHMÁRNÉMETHI Sámuel (1658-1717), kolozsvári református teológiai tanár. 
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26. TÓTFALUSI KIS Miklós792 előszava, 1686. (RMK I. 1346)793 

[*,v ] SZERETŐ NEMZETEM. 

Jódra nagy erőlködéssel fáradozó indulatomat nálad kedvesnek lenni eléggé 
megbizonyítod azzal, hogy ha helyt adándasz e' két-rendbéli kérésemnek inkább mint 
intésemnek; mellyet másképen közönségessé794 nem tehetvén, itt kell kifakasztanom: 

I. Igyekezzed, inkáb annál mint eddig szoktad, a' könyvekhez, az íráshoz való ér-
téssel magadat ékesíteni. Bizony nem semmi ékessége, nemessége, világa és 
boldogsága ez a' nemzetnek, 's akarmelly magános személynekis; a' mint ezzel ellen-
ben az írás-tudatlanság motska, parasztsága, setétsége, félszegsége és nyavalyája. 
Minthogy pedig a' könyvekben foglaltatott tudományoknak, 's azokra segítő nyelvek-
nek tellyes isméretségekre jutniok mindeneknek lehetetlen; a' mit én legalább feltészek 
mindenekre nézve szükségesnek lenni, és a' mire kérésemmel 's tanátslásommal itt 
tzélozok, az olvasásnak tudása. Ha valaki többre nem mehet, bár tsak a' maga szüle-
tési nyelvén tudja olvasni az írásokat, tsak ezzelis nagy sok jókra segítheti magát. Ezt 
követik más keresztyén nemzetségek: mellyek között a' kik bujdosunk, látván ezeknek 
ezaránt való nagy boldogságokat, nem győzzük eléggé az ö állapatjokat magasztalással 
tsudálni; 's a' miénket szánakozással szégyenleni. Itt keresve kellene keresned, míg 
találnál ollyan személyt, a' ki olvasni nem tudna; még pedig a' mint a' férfiak úgy az 
[*2r:] aszszonyi-állatok között. A ' honnét lészen az, hogy a' Tudós Emberek által sok 
szép könyvek botsáttatván világra, kiváltképe(n) az ö magok nyelveken, és a' népis a' 
könyveknek szeretője 's betsülöje lévén, azoknak olvasása által ugyan elárad köztök a' 
tudomány, legelsőben az, a' melly vagyon az Isten beszéde és a' vallás körül. Miért 
nem lehetne, ha nem szinte795 igy, legalább jobban és nagyobb mértékben annál, mint 
most vagyon, közöttünk? Tudom mik láttatnak ebben akadályúl előttünk lenni; t. i. 

1. A' könveknek közöttünk szük és drága voltok. A' mi e' fogyatkozást illeti, en-
nek közöttünk lehetnek orvosi. Hogy tudós embereinket ezaránt tisztekben való se-
rénykedésre gerjeszszem, arra nem vagyok méltó: én elhiszem, hogy a' mi rajtok áll, 
el-fogják követni, mind magoknak illyen közönséges haszo(n)ra való munkálkodások-
kal, mind pedig annak haszna vételére, az-az a' könyvekkel való élhetésre, élésre, és e' 
végre Magyar oskolák tartására a' népnek serkentgetésével; tsak láthassanak a' köny-
veknek kibotsáttatásokban jóbb alkalmatosságokat. Illyeneknek pedig készíttetésekre 

792 TÓTFALUSI Kis Miklós (1650-1702) református nyomdász és kiadó (1693-tól 
Kolozsvárott). 

793 A szövegkiadás alapja: a Zsoltárkönyv 1686-os amszterdami kiadásának OSZK-ban ta-
lálható példánya. A szöveget többször kiadták, így pl.: DÉZSI Lajos, 1899, 189-191; TÓTFA-
LUSI KIS Miklós, 1954, 237-241; A kegyes Olvasóhoz!, 1964, 90-93. 

794Nyilvánossá, mindenki számára hozzáférhetővé. 
795 Egészen. 
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támasztott a' mostani idő, Isten rendeléséből ollyakat, a ' kik (tsak magunkat tegyük 
méltókká Hazánknak Istentől nyerendő békességére) sietvén igyekezeteknek 
gyümöltseit megérlelni, jó reménséget mérnek nyújtani a' könyveknek, legelsöbe(n) 
pedig a' leghaszno-[*2v:]sabbaknak és szükségesebbeknek közöttünk szük és drága 
voltoknak megorvosoltatása felöl. 

2 Akadály ez, hogy közöttünk többire az emberek sajnálják az időt és költségeket 
gyermekeknek oskolába jártatásoktól. De hiszem ha nem a' Deákságnak,796 hane(m) 
tsak az olvasásnak tanúitatását tennék-fel tzélúl, arra sem idö sem költség sok nem 
kívántatnék: úgy hogy alig vagyon olly szegény ember, a' ki erre elégséges ne lehetne. 
Nem az tzélom nékem, hogy a' Deákságtól valakit idegenítsek; hanem hogy, a' kik az 
oskolából tellyességgel kimaradnak, azokat oda igazitsa(m), annak avagy tsak legki-
sebb gyümöltséböl való rész-vételre. Melly (mégis mondom) bizonyára nem kitsiny 
vólna; mert úgy miis elérhetnők azt a' jót, hogy köztünk mindenek az Isten beszédét, 
és egyéb jó könyveket a' magok nyelveken olvashatván, egyéb hasznok felett a' vallás 
dolgaiba(n) világosodhatnának, és a' könyveknek segítségek után, Istent mind magá-
nos mind közönséges helyeke(n) könjörgések 's éneklések által tisztelhetnék. Mit 
tselekesznek ezen a' földön házanként, azt visgálni 's elöbeszélleni sok vólna; a' 
Templomban egy tekintéssel ellátja ember, mint légyen a' dolog közöttök: senki oda 
könyv nélkül nem mégyen, hanem mindennek vagy egész Biblia, vagy Uj 
Testam(entum) vagy legalább Sóltáros Könyv vagyon kezében; és senki közöttök az 
éneklésnek néma hallgató-[*3r:]ja nintsen, hanem kitsínytöl-fogva nagyig felemelik 
szavokat. Vajha ollyat láthatna szemünk valaha a' mi földünkbenis! Ne(m) vallásunk-
nak, melly jó és szent, hanem az szerint való tisztünk elmulatásának797 kell tulajdoní-
tani, ha abba esünk, a' mit a' Római Atyafiakban nem javallunk: t. i. hogy olly nyelven 
viszik véghez az Isteni tiszteletet, mellyet a' kösség nem ért. Az éneklés (melly az 
Ekklésiákban az Isteni tiszteletnek egyik része,) minthogy az ö hangja miatt a ' hallga-
tóktól meg nem értethetik, tsak ollyan mint a' pengő értz és a' zengő czimbalom,798 

mind azokra nézve, a' kik az Éneklőkkel együtt nem énekelhetnek; avagy 
énekelhetvénis ne(m) énekelnek. Magok vétkek pedig, hogy ez Isteni tisztelet ö nálok 
nélkül mégye(n) véghez; amazoknak, hogy magokat arra nem készítik, ezeknek, hogy 
akartva éneklésbéli tiszteket elmulatják. Mert vágynák ollyakis, (vajha pedig nem 
volnának!) a' kik úgy ítélvén 's szólván, hogy azért tartják a' Mestert799 vagy Kántort, 
hogy énekelje(n), szántszándékkal tsak azoknak nyakokra vetik, mintegy terhet, az 
éneklést; némellyek pedig szégyennek tartják énekelni, kiváltképen az Aszszony népek 
közzül. 

796 Latin nyelvnek ill. egyéb tanulmányoknak. 
797 Elmulasztásának. 
7"8 Pá! első levele a korinthusiakhoz 13, 1. 
799 Iskolamestert, tanítót. 
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II. Tanáts-adáso(m) ez; Igyekezzed a' Sóltároknak igaz nótájokat800 követni. Mi-
nem tsak tziíraságúl tétetnek a' Psáltériumba801 a' Kóták. Ezeket ha érteni és az ének-
lésben követni nem akarjuk, ne(m) méltó 

1. hogy Sóltárink eleibe fúggesz-[*3V:]szük többé amazt: a' FRANCZIA1 nótákra 
rendeltettek 's a' t(többi)802 azoktól már mi sokakban meszsze távoztunk, és távozunk 
hova tovább inkább inkább, midőn minden Régulák nélkül,803 tsak hallomásból 
vészszük 's adjuk kézről kézre: minden egyéb nemzeteknek szokások ellen, mellyek az 
éneklést intéző mesterségnek őrizeti által, megtartják 's követik változtatatlanúl a' 
Sóltároknak egyszer rendeltt és bévött igaz nótájokat.804 

2 Az sem méltó, hogy a' Könyvnyomtatás és annak ezközei körül munkálkodók 
a(n)nyi munkát tegyenek híjába. Közelebb e' Könyvetskét nyomtattató személyis, az 
itt előadott tanátslásának foganatjának reménlése kivül nem munkálkodott vólna any-
nyit, sok idejének káros fogyatásával, ezen Kótáknak mind készíttetésekben, mind pe-
dig a' Psáltériumnak ezekbéli elébbeni sok hibáinak orvoslásokban. 

3 Az sem méltó, hogy a' könyvnek árra afféle hijábavalóságokkal a ' kótákkal 
nehézíttessék: hijábavalóságok ugyanis, ha hasznokat nem vészszük. De az a ' jó mégis 
megvagyon közöttünk, hogy akarki inkább vészi (bár drágább légyenis) a' kótás 
Psáltériumot, ha töle kitelik: tsak vólna méltó oka reá! t. i. annak, a' miért drágább, 
haszna-vétele. Beszédemet e' szük helyen tovább nem vihetvén, ajánllak, édes Nemze-
tem, a ' jó Istennek: a' kitől jó békességeddel együtt kívánja, hogy Hasznodra80> a' 
mint szánta, úgy végezhesse életét 

Μ. T. KIS MIKLÓS. 

800 Dallamukat. 
801 Zsoltárkönyvbe. 
802 Utalás a kottás francia nyelvű genfi Zsoltárkönyv magyar címére, melynek dallamai kö-

zül pl. 84-et a hugenotta zeneszerző, Louis BOURGEOIS (1510 k.-1560 után) szerzett. 
803 Szabályok nélkül. 
804 Ugyanerről nyilatkozott Tótfalusi Kis a Mentségben (92-94): „Egyebekben-is hogy nem 

használhattam e' népnek intentiom szerint, ö Kegyelmek közön vannak okai. p. o. A' 
Soltároknak igaz nota'\kaX soha a' nemzetség nem tudta; hanem tsak hallomásból vötte, a' mit 
vött benne: és a' sokáig való abusus [rossz használat] annyira vitte már. hogy más nemzetek 
meg sem ismérik, mikor ezek énekelnek, mellyik Sóltárt éneklik. A' Cantorok ha erralnak 
|hibáznak] (a' mint gyakran történik) mások-is utánnok erraInak és hova tovább meszszebb-
meszszebb esnek az igaz «ótoktól. Noha talám (a' mint mondám) soha-is igazán a' Magyarok 
meg nem tanulták vólt. Bár tsak a' Priecentorok [előénekesek, énekvezetők] tudnák igazán; má-
sok azok után énekelnének." 

805 A szövegben: „Haszanodra". 
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27. MACSONKAI Miklós zsoltármutatója (RMK I. 1410)806 

MACSONKAI Miklós:807 Az időnek s' az dolgoknak alkalmatossági808 sze-
rint, igy énekellyed a' Soltárokat 

[DdIOr:] 
Reggel, az: 5. 30. 46. 92. 55. 63. 90. 119. 73. 76. 127. 143. 
Estve, az: 3. 4. 16. 34. 91. 141. 
Etel után, 67. 103. 144. 145. 146. 147. 
Szükségnek idején, 67. 107. 
Büségnek idején, 65. 81. 138. 
Pcenitentia tartó emberé, 6. 32.38.51. 102. 130. 143.25. 103. 143. 
Betegségkor, 6. 13. 31. 38. 39. 40. 41. 42. 86. 88. 90. 
Meg-gyogyulás után, 30. 40. 41. 116. 
Met-téres után, 25.26. 32. 103. 130. 101. 
Uj esztendőben, 3. 65. 67. 103. 104. 144. 
Christus szenvedésékor, 16. 22. 40. 70. 
Husvétben, 16. 40. 68. 1 18. 
Aldozo Tsótőrtókőn, 24. 47. 68. 
Pünkőstkor, 51. 106. 139. 143. 
Karácsonkor, 2. 14.49. 88. 
Dóg-halálkor, 91. [ D d , ^ ] 
Halott temetéskor, 38. 39. 88. 90. 94. 
Meg-térhetetlen809 ellenségi ellen, 35. 59. 61. 83. 99. 129. 
Közönséges ellenségi ellen, 12. 27. 56. 59. 62. 83. 140. 143. 79. 129. 53. 94. 
Meg-szabadulásért, 12. 42. 48. 70. 59. 140. 
Vár. s' Város szaláskor, 10. 12. 17. 27. 46. 59. 83. 142. 121. 123. 
Meg szabadulás után, 4. 7. 9. 18. 57. 66. 135. 146. 

806 Λ szövegkiadás alapja: az 169l-es Lőcsei énekeskönyv (RMK I. 1410) Egyetemi 
Könyvtárban található példánya. 

807 MACSONKAI Miklós evangélikus kántor, 1683-ban Thököly Imre udvartartásához 
tartozott. Zsoltármutatója több lőcsei gyülekezeti énekeskönyv- és Zro/tórfó/iyv-kiadásban 
megjelent. Közvetett mintája: különböző típusú német zsoltárkiadások, köztük a Lobwasser-
félék, amelyekben általában egy Macsonkaiénál bővebb mutató segítette a zsoltárok megfelelő 
énekelését. 

8υ8 Alkalmával, a megfelelő időben. 
809 A szövegben: ..Meg-térhetelen''. Megtérésre, megjavulásra képtelen. 

491 



Rágalmazók ellen, 43. 52. 57. 140. 
Ellenségtől való meg-veretéskor, 44. 97. 
Ur Vatsorájakor, 22. 23. 51. 
Ur Vatsorája után, 23. 103. 
Meddők, 113. 
Méltatlan szenvedők, 42. 43. 69. 70. 
Az Ecelésia Békes^geért, 102. 122. 

Macsonkaj Miklós. 
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28. ALMÁSI Gergely Mihály810 [?]előszava, 1697. 
CRMKl. 1503)811 

[)(,v:] Psal. 150.812 

Minden lélek dicsirje az URat. 
Psal. 80.813 

URam Seregeknek Istene, meddig haragszol az te népednek könyörgésére? 
Seregeknek Istene, vigasztaly-meg minket, és fénlyék mi nékünk a te ortzád: és 

meg szabadulunk.814 

[)(2r:] KEGYES OLVASO. 

SZent Dávid elmélkedvén magában, mivel fizethetne hozzá való jó-téteményiért 
az Urnák, semmit nem találván magában. Erre fokad: Az háládásnak pohárát fel vé-
szem, és az Urnák nevét hivom segítségül. Psal. 116. v. 13. 

Hogy ha Dávid Király és Prophéta lévén magában ezt meg ismérte; menyivel in-
kább meg kell azt vallani maga felől, minden embernek, hogy az Istennek jó-
téteményiért viszszá, mit egyebet adhasson, nintsen hanem az háláadás és az δ 
Bentséges nevének segítségül hivása. 

Melly Isten előt drágalátos áldozat, noha kőz vólt minden üdóbéli [X^:] Szentek-
kel, mind azonáltal ugy teczik, hogy az Uj Szővettség híveinek ugyan tulajdona; ugy 
mint az kiket az Isten ő Felsége tőb és drágalátosab jovaival szeretett. Mellyre nézve 
Szent Iános815 az híveket ugyan álmélkodással onßollya, hogy Bemléllyék az Istennek 
hozzájok való kimondhatatlan nagy ßeretetitt. Nézzétek i[gy] szólván minémü nagy 
szeretetet adott mi nékünk az Atya, hogy Istennek fiainak hivattassunk és légyünk. Er-
re nézve Sz(ent) Pális ollyan ßorgalmatoson int, hogy hálákat adgyunk mindenkoron, 
mindenekről az Istennek és Atyának az mi Urunk Jésus Christusnak nevében: szólván 
egymás kózt éneklésekkel Isteni dicsiretekkel, és lelki énekekkel énekelvén és 
dicsiretett mondván az URnak szivünkből.816 [)(3r:] 

810 ALMÁSI GERGELY Mihály (1654-1724), kolozsvári unitárius lelkész. 
811 A szövegkiadás alapja: az 1697-es kolozsvári unitárius énekeskönyvnek Kolozsvárott 

található példányáról készült fotó az MTAKK-ban (Mikrofilmtár). A szöveg 19. századi helyesí-
rásra átírt változatát I. VÁRFALVI NAGY János, 1871. 116-117. 

812 A zsoltárok könyve 150, 6. 
8,3 A zsoltárok könyve 80, 5. 
814 Λ zsoltárok könyve 80, 8. 
815 János első levele 3, 1. 
816 Pál levele az efezusiakhoz 5. 19-20. 
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Az üdönek mostohasága volt oka mind eddigis el-felejthetetlen nagy kárával az mi 
Társaságunknak Tagjainak,817 hogy az ßent éneklő könyveknek ritkasága miá kereß-
tényi tiszteket nem gyakorolhatták ennyi réBben, kiválképpen az egygyügyüek818 sem 
házoknál külön, sem annál inkáb közönséges gyülekezetekben. 

Minek okáért Istennek segedelméből mostan ez fogyatkozás meg orvosoltatván: 
Intetnek mindenek Istennek tartozó tisztekre és hivatalokra: hogy elöttók hordozván 
Dávidnak példáját és az Apostolnak intését, meg emlekezzenek nagy őrömmel az Is-
tennek hálákat adni, dicsiretekkel és lelki éneklésekkel. 

Es ez végre ez küsded munkát meg Berezvén, magokat abban gyakorollyák 
kitsintól fogván nagyig-[)(3V:]lan, mind házoknál különösön,810 mind pedig az Isten 
házában közönségesen.820 

Egyéb aránt magok menthetetlenek lésznek. Senki penig abban meg ne ütközzék 
hogy itt változtatást talál, mivel az igen kicsin, és nem egyéb dologban áll, hanem hol 
mi idegen Bollásoknak formái hellyében mellyeknek az ßent írásban nyoma sintsen, 
ollyanokot tettünk bé mellyek az ßent írásban fel találtatnak. 

Az Ur az Isten, ki az kitsin és tsetsemó gyermekek által végezi el az ó dicsiretit: 
gerjeßße gyújtsa fel ßent Béreimét ßiveinkben: hogy éneklésekkel és dicsiretekkel az 
mi Mennyei Atyánknak tudgyunk hálákat adni mindenkor mindenekről. 

Eóvé az ditsösség. Amen! 

* * * 

817 Az erdélyi unitárius egyház tagjainak. 
818 Egyszerű emberek. 
819 Külön-külön. 
820 Közösen. 
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115, 116, 120, 125, 126, 129. 132, 
133, 135, 137, 140, 141, 167, 170, 
171, 175, 176, 178, 186, 194, 199, 
201, 203, 205, 21 1, 2 1 3 - 2 1 6 , 220, 
222, 228, 229, 231, 232, 241-244, 
247, 248, 250, 256, 268, 323 , 502 

Erdődy János 441 
Ericson, Eric 216, 217 
Espagne, Jean d' 28 
Esze Tamás 456, 502 

Euszébiosz, Caesareai 334 

Fabiny Tibor, sen. 502, 510 
Fabricius. Johannes 163, 228, 502 
Farkas Imre 255 
Fáy Mihály 223, 224, 227, 302 
Fegyverneki Izsák 27 
Fekete Csaba 1 1, 13, 24, 29. 54, 57, 

67, 142, 160, 165, 390, 502, 509 
Félegyházi Tamás 126, 133 
Feilerer, Karl Gustav 240, 502 
Felvinczi György 33, 77 
Ferdinánd, 11., magyar király, német-

római császár 86 
Ferenczi Ilona 15, 19, 21, 50, 52, 59, 

62, 78, 80, 81, 91, 137, 179, 398, 
439, 503, 515 

Fidanza, Giovanni —» Bonaventura, S. 
Pinscher, Ludwig 512 
Fischer. Albert 98, 163, 271, 503 
Fleming, Paul 240 
Flórián Jakab 199, 503 
Fodorik Menyhért 23, 61, 62, 175, 

256, 257, 259, 322, 413, 458 
Font Zsuzsa 13, 1 13, 506, 516 
Ford, Thomas 42, 45, 46, 503 
Forgách Imre 120 
Forró János 19 
Földesi Ferenc 509 
Förster Jenő 504 
Franck, Johann 240, 504 
Friedlieb, Philipp Heinrich 472 
Friedrich Károly 189, 234, 235, 274, 

503 
Frigyes, IV., pfalzi választófejede-

lem 404 
Fronius, Laurentius 115 
Frölich, David 514 
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Gál György 13, 516 
Gál Kelemen 31, 153, 247, 503 
Gáldi László 164 
Galler, Hieronymus 156, 157 
Gálszécsi István 22, 106-110, 174, 

183, 187, 262, 269, 295, 298, 321, 
323, 325, 499, 501, 502, 506 

Geleji Katona István 23, 24, 26, 31. 
49, 50, 70, 76, 81, 82, 87, 322. 
416,419, 439, 443,446, 447, 507 

Gerengel, Simon 283 
Gerézdi Rábán 435, 504 
Gerhardt, Paul 239, 240 
Gitzi János 291 

Gönci György 23, 52, 126. 133, 134, 
168, 171, 173, 180, 191, 193, 194, 
196. 197, 206, 209, 220, 269, 
273-275, 321, 375, 377, 399 

Gradeczi Stansith Gergely —> Hor-
váth Gergely 

Gragger Róbert 505 
Gramann. Johann 164 
Gratianus 344, 359 
Grégoriosz Nazianzénosz 441 
Gregorius Magnus, pápa 344, 355, 

381 
Gromo, Giovanandrea 86 
Gutgesell, David 136-138 

Gyalui Farkas 33, 520 
Gyimesy Károly 503 
György deák 319 

Hain Gáspár 31, 51, 68, 113, 172, 
504 

Harsányi István 32, 62 
Hartyáni Imre 290 
Hatos Gusztáv 474, 504 

Hegedűs László 32, 504 
Hegenwalt, Erhard 316 
Hellebrant Árpád 516 
Helmeci Albert 149 
Heltai Gáspár 20, 27, 31, 95, 152, 

176, 177, 179, 213, 214, 254, 397, 
516 

Heltai János 84, 180, 504 
Hemmingsen, Niels 48, 504 
Herberger, Valerius 240 
Herepei János 31 ,55 , 222, 278, 504 
Herl, Joseph, 22, 36, 37, 58, 504 
Hermán, Johann 240 
Hermán, Nicolaus 131, 132,317, 

505 
Hermann István 507 
Hermányi Dienes József 270 
Herner János 12, 516 
Hervay Ferenc 516 
Herveus Burgidolensis 47 
Heyden, Sebald 163 
Hieronymus, S. 344, 348, 359 
Hilarius Pictaviensis 47 
Hildersam, Arthur 29 
HJawiczka, Karol 123, 154, 155, 505 
Hoberg, Martin 120, 269, 505 
Hoffhalter, Raphael 115 
Hoffhalter Rudolf 126, 132 
Hoffmann Gizella 12 
Holl Béla 107, 224, 276, 516 
Hollweg. Walter 164-166, 505 
Homonnai Drugeth Bálint 66 
Homérosz 350, 441 
Hoppál Péter 60, 279, 505 
Horatius Flaccus, Quintus 73, 76, 

348 ,391 
Horkay László 59, 505 
Horváth Cyrill 283, 505 
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Horváth Gergely 138 
Horváth Iván 13, 72, 76, 331, 405, 

505 ,516 
Hörk József 31, 137, 138, 505 
Hrabanus Maurus 47 
Hubert Gabriella, H. 8, 15, 18, 21, 

24, 49, 52, 98, 106, 120, 123-125, 
136, 138, 147, 158, 159, 161, 165, 
185, 187, 188, 195. 196. 236, 245, 
252, 276, 277, 323, 328, 363, 390, 
396, 401, 403, 443, 5 0 6 , 5 1 2 , 5 1 6 

Hubert Ildikó 72, 507, 512 
Hunnius, Aegidius 28 
Huszár Gál 23, 25, 38, 42, 58. 90, 

93 ,96 , 108, 110-114, 116-1 18, 
121-125, 129-132, 135, 137, 140, 
154. 160, 183. 185, 268, 271,273, 
291. 297, 299, 321, 326-328, 332, 
399, 405 ,497-500 , 506 

Hutter, Leonhard 7 
Huygens, Constantijn 88, 507 
Hiischen, Heinrich 37 

Illyés Géza 30, 507 
Imre Mihály 512 
Imre Sándor 76, 507 
Incédi Mátyás 473 
lncze Gábor 25 
losephus Flavius 348 
Ipolyi Arnold 51, 507 
lratosi T. János 28 
Irinyi Károly 258, 496 
Isidorus Hispalensis 470 
István deák 290 
Ivánka Sámuel 355, 507 
lványi Béla 131, 267, 507 

Jakab Elek 93, 100, 129, 507 

Jakó Zsigmond 517, 520 
Jánosdeák Ferenc 115 
János István 512 
Janus Pannonius 504 
Járai János 214 
Jenny, Markus 17, 45, 47, 78, 94, 

99-101, 1 18, 501, 508, 512 
Jeromos, Szent —» Hieronymus, S. 
Joannész Khrüszosztomosz 435 
Juhász András 62, 508 
Juhász István 66, 508 
Justina Augusta, 1. Valentinianus 

római császár felesége 335, 431 
Jusztinosz 355 

Kabai Bodor Gellért 29, 54, 71, 322, 
473 

Käfer István 516 
Kájoni János 224 
Káldos János 509 
Kálmán Farkas 134, 137, 170, 171, 

508 
Kálmáncsehi Sánta Márton 75, 83, 

110,113 
Kálvin János —> Calvin, Jean 
Kanizsai Pálfi János 300, 303 
Kanyaró Ferenc 1 1, 100, 153, 154, 

176, 177, 248, 255, 379, 508 
Karácsonyi János 205, 501, 508 
Karancsi P. György 464 
Karasszon Dezső 18, 63, 83, 84, 508 
Károlyi Gáspár 326, 440 
Károlyi Zsuzsanna 172-174, 410 
Kassai István 153, 510 
Kassai Miklós —> Chasee Miklós 
Kathona Géza 60, 81, 333, 509 
Kaufmann Aurél 504 
Kecskeméti Miklós 198 

532 



Kecskeméti Vég Mihály 144, 290 
Kecskés András 9, 15, 220, 509 
Kelecsényi Ákos 135, 136, 509, 516 
Kelemen, Alexandriai, Szent —> 

Clemens Alexandrinus, S. 
Kemény János 28, 70, 86, 87, 509 
Kemény Lajos 503 
Kénosi Tőzsér János 35, 54, 60, 93, 

152, 155, 213, 247, 248, 509 
Keresszegi Hermán István 257 
Keresztúri Demeter 33, 61 
Keserű Bálint 13, 142, 147, 268, 

496, 504 ,505 ,509 
Keserű Gizella 13, 42, 506 
Keserűi Dajka János 76, 185,416, 

439 ,443 
Keuchenthai, Johannes 125, 148 
Keveházi Katalin 283, 510 
Ki Ily, Walther 497 
Király Jakab 24, 28, 308 
Király Péter 82, 510 
Kis Bertalan 32, 120 
Kis Tamásné Nagy Dorkó 133, 134 
Kismarjai Veszelin Pál 257 
Kiss Áron 30, 53, 80, 510 
Kiss Sándor 146, 510 
Klaniczay Tibor 57, 75, 76, 130, 

134, 141, 144, 146, 159, 168, 171, 
184, 399, 400, 510, 512, 516 

Klein, Albert 515 
Klöss, Jákob, jun. 186, 190, 199 
Klöss, Jákob, sen. 150 
Klug, Joseph 107 
Kmita András 211 
Kmita Andrásné 247-249 
Koch, Eduard Emil 98, 510 
Koch, Ernst 510 
Kochanowski, Ján 155 

Kocsi Csergő Bálint 33 
Komáromi Csipkés György 28 
Komensky, Jan Arnos Comenius, 

Johannes Arnos 
Komlós András 116, 125 
Konsztantinosz, V., bizánci császár 
Korzenszky Richárd 153, 510 
Kovács András 517 
Kovács Géza 33, 238, 240, 510 
Kovács Sándor Iván 129, 131, 132, 

510 
Köhler, Ralph 17 
Köpfel, Wolfgang 46, 50, 75, 123, 

511 
Körösi István 319 
Kőszegi Gáspár István 28, 42 
Kőszeghy Péter 495, 496 
Kövendi János 77 
Kránicz Lőrinc 96 
Kratzel, Günter 155, 511 
Krause, Gerhard 520 
Kreutzer, Georg 82, 90 
Kühár Flóris 511 

L. F. 115, 116, 262 
Ladoni Sára 131, 405 
Ládonyi Sára —» Ladoni Sára 
Lampe, Friedrich 511 
Laskai Csókás Péter 27, 46, 80, 84, 

321,333, 343 ,344 , 373, 506 
Laskai István 292 
Legány Dezső 425, 511 
Leigh, Edward 49, 511 
Lethenyei István 7, 27, 312 
Lipphardt, Walther 152, 501, 51 1 
Lipsiai Pál —> Rheda Pál 
Liszkai Mihály 247, 248, 261 
Liszti István 363 
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Literátus Ferenc —> Jánosdeák Fe-
renc 

Lobwasser, Ambrosius 48, 60, 62, 
72, 158, 160, 163-166, 491, 499, 
502,511 

Lorántffy Zsuzsanna 32, 56, 66 
Losontzi István 11 
Lövei Balázs 233, 235, 238 
Lövei Vajda György 32 
Lugossy József 186, 222 
Luther, Martin 36, 37, 43, 46, 47, 

72, 81, 91-94, 107, 108, 124, 125, 
131, 132, 148, 151, 164, 187, 188, 
237, 282, 283, 316, 346, 368, 503, 
508, 510, 51 1, 51 1, 512, 517, 521, 
524 

Luther Márton —> Luther, Martin 

M. D. 316 

Macsonkai Miklós 47, 66, 228, 231, 
242, 246, 322, 491, 492 

Madarász Márton 173, 179. 180 
Maior, Georg 48, 512 
Makkai László 27, 63, 514 
Manlius, Johannes 134, 135, 137 
Margitai Láni Péter 167 
Marianus Scotus 424 
Martonfalvi Tóth György 26. 29. 39, 

57, 64, 70, 89, 322, 464 
Masson, Robert 333 
Mathesius, Johann 132, 395 
Mauritius, Landgravius Hassiae, sen. 

404, 499 
Medgyesi Pál 28, 29, 66, 322, 456 
Megander, Kaspar 48, 92, 512 
Meggyesi András 301 
Mekinic, Grgur 283 
Melanchthon, Philipp 18, 283, 512 

Melius Juhász Péter 13, 25, 27, 31, 
64, 6 7 , 7 1 , 8 5 , 9 0 , 93, 111, 112, 
1 14, 117, 121, 123, 124, 183,293, 
294, 326, 327, 399, 498 

Mezei Zsolt 507 
Middoch, Henricus a 511 
Mihálykó János 58, 172, 186, 191, 

194.255 
Miklós deák 191 
Miklós István 149 
Milotai Nyilas István 27, 167, 216, 

302 
Miskolci Csulyak Gáspár 28, 32, 65, 

223 ,224 ,310 
Miskolci Csulyak István 76, 304 
Misler, Johann Nikolas 62, 512 
Misztótfalusi Kis Miklós —» Tótfa-

lusi Kis Miklós 
Mokos Gyula 51, 512 
Moldner, Andreas 112 
Moller, Martin 240 
Monok István 96, 268, 513 
Móric, I.. hesseni tartománygróf —> 

Mauritius, Landgravius Hassiae, 
sen. 

Moser, Hans Joachim 44, 513 
Möller, Christian 510 
Music, David W. 72, 513 
Muzsay Gergely 32, 312 
Müller, Kar! Ferdinand 511, 520 

Ν. Κ. 'Γ. 293, 295, 316 
Nádasdy Ferenc 138 
Nagy Sándor —> Alexandrosz, III., 

makedón király 
Nagy Sándor Béla 83, 513 
Nagybáncsai Mátyás 128, 145, 301 
Nánási Lovász István 26 
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Nemes Imre 261, 301 
Nemeskürty István 130, 513 
Németh Ferenc 290-292 
Németh S. Katalin 21, 27, 513 
Némethi Ferenc 145 
Némethi Mihály 260 
Nicolai, Philipp 240 
Nógrádi Mátyás 29, 67, 82, 88 

Nyéki Vörös Mátyás 313, 314 

Oláh Miklós 67 
Oláh Szabolcs 18, 24, 25, 130, 139, 

140, 185, 186, 513 
Opitz, Martin 74 
Ormáni János 314 
Ovidius Naso, Publius 70, 76, 348, 

433, 441, 465 

Ötvös Péter 13, 506 

Palatics György 128 
Pap Benedek 289 
Pápai Páriz Ferenc 52, 513 
Papp Ágnes 503 
Papp Géza 15, 52, 60, 67, 78, 155, 

224, 234, 268, 278, 413, 513, 516 
Pásztor János 42, 514 
Patai K. István 244 
Pathai István 191,318 
Pauli, Simon 37, 48, 514 
Paulinus, Simon 62 
Pavercsik Ilona 81, 96, 172, 173, 

187-190, 202, 276, 514, 516 
Payr Sándor 67, 96, 233, 235, 237, 

274, 275, 278, 283, 312, 514 
Pécseli Király Imre 17, 31, 159, 179, 

180, 209, 227, 303, 304, 307, 504 

Pécsi János 205 
Perényi Péter 106, 107, 109, 323, 

324, 398 
Perkins, William 28 
Péter László 520 
Pető János 31 
Petri András 224 
Petrus Chrysologus 72, 173 
Petrus Lombardus 47 
Pidoux, Piérre 66, 514 
Pilcz, Kaspar 82 
Pindarosz 334 
Pipinus király —> Pippin, III., frank 

király 
Pippin, III., frank király 425 
Pirnát Antal 8, 63, 72, 153, 270, 

331 ,514 
Plajer, Dietmar 113, 515 
Platina, Bartolomeo 425, 454 
Platón 69, 350. 432 
Plinius Secundus Maior, Caius 348 
Plinius Secundus Minor, Caius 330, 

3 3 4 , 3 3 7 , 4 3 0 
Plutarkhosz 350 
Pokoly József 515 
Pósaházi János 28, 88 
Pribis, Daniel 72 
Primasius Hadrumetinus 47 
Prudentius, Aurelius Clemens 148, 

149,317 
Ptolemaiosz Klaudiosz 350 
Pukánszky Béla 234, 240, 515 
Püthagorasz 350 

Quandt Alice 240 

Radán Balázs 299 
Ráday Pál 11 
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Radécius Bálint —» Radetius, 
Valentinus 

Radetius, Valentinus 23, 26, 35, 
2 8 3 , 3 2 2 , 4 0 8 

Radó Polikárp 511 
Rajeezky Benjamin 45, 51 5, 519 
Rákóczi György, 1., erdélyi fejede-

lem 96,268, 416-419, 473 
Rákóczi György. 11., erdélyi fejede-

lem 198 
Rapaics Rajmund 501 
Rápóti Pap Mihály 244 
Ravius (Szőrös) János 214 
Reinert, Kari 282, 515 
Rennerné Várhidi Klára 33, 52, 77, 

82, 176,515 
Révész Imre, jun. 8, 93, 106, 110, 

120, 125, 126, 129, 133, 137, 140, 
141, 167, 170, 175, 178, 186, 194, 
201, 203 ,205 ,21 1, 215, 220, 222, 
228, 23 1, 232, 241, 242, 244, 245, 
250, 256,272, 515 

Révész Imre, sen. 33, 515 
Révész Kálmán 104, 515 
Rheda Pál 140, 141, 143, 167, 168 
Rheda Péter 170 
Ribini János 30, 516 
Rimay János 21, 57, 98, 140, 144. 

173, 291, 313, 518, 520 
Rist, Johann 240 
Rozsondai Marianne 142 
Rössler, Martin 17, 99, 516 

S. K. 313 
S. M. 292 
Sacchi, Bartolomeo —> Platina, 

Bartolomeo 

Samarjai János 27, 52, 84, 85, 322, 
452 ,453 

Sármelléki Nagy Benedek 312 
Sárospataki István 390 
Sauromanus, Johannes 188 
Schäffer Dávid 21 
Scheitler, Irmgard 20, 517 
Schoenbaum, Camillo 74, 517 
Schulek Tibor 76, 110. 114-116, 

118, 124, 168, 193, 194, 234, 269, 
2 7 5 , 2 8 0 , 5 1 7 

Schultz, Daniel 171, 172 
Schultz, Ingo 37, 87, 517 
Sebő Ferenc 503 
Sedulius Scotus 47 
Seinecker, Nikolaus 24, 72, 164, 517 
Serédi János 17, 137, 151, 173, 175, 

179, 294, 302 
Severini, Marcus 215 
Siderius János 185, 201, 203, 215, 

222, 226, 228, 230, 23 1. 243, 252, 
253, 315, 317, 318 

Siklósi Mihály 290 
Simonyi Zsigmond 450 
Sipos Gábor 30, 497, 517 
Skaricza Máté 60, 75, 76, 81, 144, 

160, 290-292, 394, 405 
Skultéti Márton 305 
Smit-Vanrotte, Ericka E. 507 
Smith, John 65 
Somogyi Péter —> Melius Juhász 

Péter [?] 
Sóvári Soós Kristóf 26, 507 
Sovik, Thomas 74 
Söhngen, Oskar 37, 83, 511 
Spangenberg, Cyriacus 37, 42, 46, 

69, 518 
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Spangenberg, Johann 37, 42, 47, 72, 
194,517 

Spener, Philipp 239 
Spethe, Andreas 62, 159, 249, 413 
Spielmann Mihály 29 
Spira, Francesco 364, 397 
Stalman, Joachim 501 
Statius, Publius Papinius 348 
Stigelius, Johannes 188 
Stoll Béla 21, 160, 195, 516, 517 
Stockei, Leonhard 26 
Stromp László 513 
Sylvester János 124 

Szabadi Béla 512 
Szabó András 8, 31, 512, 518 
Szabó Botond, G. 502, 509 
Szabó Géza —» Szentmártoni Szabó 

Géza 
Szabó Gyula 87, 518 
Szabó Károly 100, 142, 171, 205, 

222, 229, 503, 516, 518, 519 
Szabó Mihály 208 
Szabó T. Attila 441, 518, 519 
Szabolcsi Bence 149 
Szakái György 243 
Szalay Ambrus 109 
Szalay György 109 
Szántó György 128, 145, 299 
Szarvas Gábor 450 
Szathmári Baka Péter 28, 63 
Szathmári István 447 
Szathmárnémethi Mihály 26, 28, 50, 

77, 87, 208, 222, 225, 234, 322, 
482, 487 

Szathmárnémethi Sámuel 93, 487 
Szathmáry József 518 
Szathmáry Károly, P. 87, 518 

Szebeni János 81 
Szegedi Gergely 76, 114, 117-119, 

123, 124, 126-128, 131, 135, 144, 
145, 160, 183, 262, 269, 288, 289, 
291-293, 297, 298, 399, 405, 498, 
519,520 

Szegedi Kis István 27, 81. 119, 124, 
127, 293, 295-297, 300, 301, 321, 
333,373 

Szegedi Lajos 290 
Szelestei N. László 13, 234, 518 
Szenei Fekete István 312 
Szenei Kertész Ábrahám 21, 23, 69, 

95,146, 195, 196, 198, 200-204, 
208-212, 225, 262, 268, 277, 322, 
461,463 

Szenei Molnár Albert 9, 16, 21-23, 
27, 31, 32, 38, 52, 57, 60-63, 65, 
76, 79, 80, 81, 92, 95, 97, 98, 108, 
129, 131, 135, 146, 156-165, 168, 
173, 179, 180, 183-185, 196, 198, 
200, 204, 211, 224-226, 237, 242, 
249, 253, 256, 258-261, 269, 273, 
274, 277, 282, 302, 303, 307, 319, 
322, 334, 393, 395, 403, 407 ,423 , 
424, 443, 496, 500, 502, 505, 507, 
518-520, 524 

Szendrei Janka 52, 519 
Szent-lványi Béla 235, 519 
Szentábrahámi Mihály 11 
Szentmártoni Szabó Géza 21, 495, 

518 

Szentpéteri Imre 32 
Szentpéteri Márton 37, 61, 519 
Szerémi Illés 128, 300, 310 
Szigeti Csaba 61 ,519 
Szikszai Fabricius Balázs 142 
Szikszai Mihály 54 
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Szilády Áron 116, 117, 120, 134, 
278, 516 ,519 

Szilády Jenő 57, 72, 283, 519 
Szilágyi Benjamin István 33, 62 
Szilágyi István 34, 73, 74, 519 
Szilágyi Sándor 32, 33, 86, 519 
Szilvás-Ujfalvi Imre —> Újfalvi 

Anderkó Imre 
Szilvásujfalvi Anderko Imre —> Új-

falvi Anderkó Imre 
Szkhárosi Horvát András 127, 145, 

300 
Szlávik Mátyás 199, 519 
Szőnyi Benjámin 11 
Szőnyi Etelka 13, 516 
Sztárai Mihály 16, 76, 128, 131, 

134, 135, 144. 160, 270. 288-294, 
299, 300, 313, 405 

Sztripszky Hiador 104, 106, 115, 
116, 120, 125, 137, 155. 156, 170, 
199, 215, 216, 222, 228 ,229 ,243 , 
256, 501 ,519 

Sztrókay Antal 129 
Szűcs György 313 
Szűcs János 205 
Szűcs Mihály 205 
Szügyi József 274, 520 

Taksonyi Péter 32, 76 
Tarnai Andor 12, 520 
Tarnóc Márton 154 
Tasnádi Péter 395 
Tasnádi Ruber Mihály 30 
Tatai István 233, 312 
Telegdi Pap Sámuel 245 
Tertullianus, Quintus Septimus 

Florens 330, 337, 353, 409 

Tessini Imre 289 
Themisztoklész 391, 427 
Theodórétosz, Küroszi 356 
Thiessen, Donald 39, 520 
Thordai Benedek 289 
Thordai János 16, 57, 60, 76, 176, 

177, 214, 248, 315 
Thököly Imre 228, 491 
Thurmair, Johann 425 
Thury Etele 31, 513, 520 
Thurzó Szaniszló 32 
Thym, Georg 164 
Tóbiás Kristóf 268 
Tofeus Mihály 26 
Toldy Ferenc 100, 129, 447, 507 
Tolnai Dali János 28, 62, 63, 65, 

198 
Tolnai Bálint 289 
Tolnai István 96, 268 
Tommaso da Celano 283, 318 
Tonk Sándor 517 
Tordai János 32 
Tordasi Pál 156, 283 
Torkos András 238 
Toroczkai Máté 154, 155 
Tossanus, Daniel —> Toussaint, 

Dániel 
Tótfalusi Kis Miklós 23, 33, 61, 77, 

79, 93, 203, 252-254 ,322 , 488, 
490, 520 

Tóth György 26, 35, 93, 520 
Tóth Tünde 76, 406, 520 
Toussaint, Daniel 403 
Török Balázs 267 
Török István, Telekesi 233 
Török Mihály 113 
Tranoscius, Georgius 57, 106-108, 

283 
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Tranovsky Jirík —> Tranoscius, 
Georgius 

Trensch, R. Ch. 45 
Tseh 315 
Tuba Mihály 294, 317 
Tümpel, Wilhelm 98, 163, 271, 503 
Türsch, Johann David 216 

Újfalvi Anderkó Imre 10, 21, 23, 53, 
55, 56, 60, 62, 67, 75, 78, 91, 100, 
104, 108, 110, 113, 119, 120, 123, 
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A Z ÉNEKEK KEZDÓSORÁNAK MUTATÓJA 



Az énekek kezdösora melletti RPHA-szám* a 16. századi, míg az RPHA-szám nélküli kezdősorok a 17. 
századi gyülekezeti énekeket jelzik. Az idegen nyelvű kezdősorokat dőlt betűk jelölik. A kötetlen énekszövegek 
kezdete szintén szerepel a mutatóban. A Ch-szám·* - Csomasz Tóth Kálmán, 1967,258 skk. nyomán -
Chevalier repertóriumára utal. A W-kőtet és lapszám* a 16. századi, a Fischer-Tümpel-kötel és lapszám* pedig a 
17. századi német egyházi énekek kiadására mulat. 

A . jóakaró Olvasót szerelettel kérjük, ne restségünknek, hanem, rész szerént sietségünknek, rész 
szerént sok foglalatosságoknak tulajdonítsa," hogy nem a könyvben, hanem egy mellékletben közöljük az 
incipitmulatót. 

* Ld. a bibliográfiában. 

**Ch-szdm: 
CHEVALIER, Ulysse, Repertórium Hymnologicum Medii /£ví, 1-6, Bruxelles - Paris, 1892-1921. 
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A j ó hitű ember szelíd e világon/Rimay János 

(RPHA 14), 291 
A keresztyénségben, igaz vallás a hitben ( R P H A 

17), 292 
A Krisztus mennybe felmene, hála legyen (RPHA 
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Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli/Horn, Johann 

(RPHA 61), 127 ,261 ,301 
Adjunk hálát az Úrnak, mint kegyelmes 

Atyánknak/Helmbold, Ludwig, 308, 310 
Adjunk hálát mindnyájan az Atya 

Úristennek/Huszár Gál (RPHA 62), 93, 299 
Ájtatossággal értsd meg, bűnös ember, 302 
Aki akar üdvözülni (RPHA 65), 156, 298 
Aki az Istent megismerheti (RPHA 68), 291 
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 

74), 291 ,368 , 371 
Akik bíznak az Istenben (RPHA 75), 292 
Alázatos szívbéli imádságokkal, fohászkodással, 

303 
Áldjuk mindnyájan az Úristent (benedicamus), 307 
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 83), 

301 
Áldott legyen mindörökké az Atya Isten/Batizi 

András (RPHA 89), 119 
Amely embernek j ó hite vagyon/Szerémi Illés 

(RPHA 94), 128, 300 
Angelus adpastores ait (vO. Ch 22977), 192 

Angyali sereg Krisztus születésén, vígan örvend 
világra jövésén, 308 

Ascendens Christus in altum, 192 
Ascendit Christus hodie... supra (Ch 1352), 192 
Atya Isten, tarts meg minket/Luther, Martin (RPHA 

104), 145, 157, 300-301 
Atya mindenható Istennek szent lelke (invokáció), 

307 
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 110), 

299 
Atyának bölcsessége isteni bizonyság/vEgidius 

Romanus (RPHA / / < 0 , 7 1 , 2 9 4 
Aufer immensam. Deus, aufer iramRThym, Georg 

(Wl, 460), 193 
Author ο nostrae Deus atme vitae/Stigelius, 

Johannes, 193 
Az aggnőnek s az aggebnek, annak inind egy ára 

(RPHA 4010), 72 
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét 

(RPHA 118), 292 
Az én életemnek minden idejében (RPHA 125), 318 
Az én Istenemben, bízom ínségemben, 308, 312 
Az Istennek jótetszése, dolgaimnak határa/Blarer 

(Blaurer), Ambrosius, 312 
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 139), 156, 316 
Az Istennek nagy szerelme/Meggyesi András, 301 
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 

142), 292, 369 ,371 
Az nap eljő nagy haraggal/7Tommaso da Celano 

(RPHA 31), 149 ,318 
Az Olajfának nagy magas hegyén, 224 
Az örök élet mi legyen (RPHA 143), 316 
Az Úr énnékem őriző pásztorom/Szenei Molnár 

Albert, 260 
Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és 6 szent halálát 

(RPHA 147), 294 
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben 

(RPHA 150), 291 
Az Úristen nékem édes táplálóm (RPHA 152), 288 
Az Úristennek csoda hatalma, 304, 311 
Az Úristennek jóakaratjából, szent igéjének 

hallásából/N. Κ. T. (RPHA 153), 316 
Az Úristent magasztalom/Némethi Ferenc (RPHA 

154), 291 ,368 , 371 
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék/Batthyány 

Orbán (RPHA 167), 127, 145 
Békességnek fejedelme. Istennek szent Fia/Ebert, 

Jákob, 3 0 8 , 3 1 2 
Benedictus Dominus Deus Israel (Zacharias éneke), 

192 
Benned bíztam. Uram Isten, soha ne 

gyaláztassam/Thordai Benedek (RPHA 171), 
2 8 9 , 3 6 8 , 3 7 1 

Bizodalmunk Krisztus által Istenben vagyon, 303 
Bízom tebenned, szent Isten/Sármelléki Nagy 

Benedek, 312 
Bizony meglészen az idő, hogy eljő Isten 

Fia/Ringwald, Bartholomäus, 308, 313 
Bizonytalan voltát világ állapotjának/György deák 

(RPHA 182), 319 
Bocsásd meg. Úristen, ifjúságomnak vétkét/Balassi 

Bálint (RPHA 185), 154,406 
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 195), 291 
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Boldog az ilyen ember e világon/Szegedi Gergely 
(RPHA 199), 131 ,289 ,369 

Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 203), 
287, 371 

Boldog az olyan ember δ lelkében/Szegedi Gergely 
(RPHA 202), 291 

Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 207), 19, 
292 

Buzgó szivböl, te fiaid, kegyes Atyánk, 
künyörgdnk/Radán Balázs (RPHA 219), 299, 
368, 370 

Bűnnek az A zsoldja a halál, jól tudjuk/?Bereki 
István (RPHA 213), 318 

Bűnös ember, jól meggondold, azt mondja 
Krisztus/Weisse, Michael, 306 

Bűnösök, hozzád kiáltunk/Luther, Martin (RPHA 
214), 292 ,313 , 368, 371 

Chare Pater summi residens super aethera coeli, 
193 

Christ lag in Todesbanden/Luther, Martin (Luther, 
1985, 12. sz.), 151 

Christus ad aethereas cum wellet scandere 
sedes/Sauromanus, Johannes, 193 

Clemens mihi Jehova sis/ Hegenwald, Erhard (W. 
Ammün ford.), 316 

Conditor atme siderum (Ch 3733-3734), 192 
Credo in unum Deum (niceai hitvallás), 193 
Cur mundus militat sub vana gloria (Ch 416), 214, 

232, ' 317 
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk 

(RPHA 222), 301 
Csak tereád, Atyám, mindenkor támaszkodtam, 301 
Csak tereád, Úristen, kell magunkat blznunk/Valkai 

Kelemen (RPHA 225), 131 
Csoda dolgot beszéllenék, ha meghallgatnátok (? 

Gergely) (RPHA 228), 114 
Csodálatos nagy bölcsesség/Melius Juhász Péter 

(RPHA 235), 294 
Csuda állhatatlan, lám, e világ dolgában, 405 
Dávid Doég gonoszságát hogy látá/Skaricza Máté 

(RPHA 239), 290 
Dávid prófétának imádkozásáról/Szegedi Gergely 

(RPHA 242), 116 ,289 
Dávidnak ö városában (RPHA 243), 294 
Dich bitten wir, deine Kinder/?Thym, Georg (W 3, 

1290), 164 
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 251), 

261 ,292 
Dicsérd az Istent, te, hlv keresztyén (RPHA 252), 

300 ,313 
Dicsérd, lelkem, Istenedet, 227, 305 
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 253), 

299 
Dicséret legyen Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, 

298 
Dicséretes a gyermek (RPHA 258), 293 
Dicséretes és áldott legyen a mi Urunk/Luther, 

Martin - Gálszécsi István (RPHA 260), 183 

"ERRATA. 
Az 1692-es kolozsvári halottas énekeskönyv 300. 
lapján is előfordul ez a himnusz. 

Dicséretet mondjunk (Úristennek) Atya Istennek 
(RPHA 263), 71, 294 ,475 

Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 266), 149, 300 
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetségek (RPHA 

273), 156 
Dicsérjétek, ti, gyermekek, a nagy Urat, 314 
Dicsérlek, Uram, téged, hogy ez elmúlt 

éjjel/Kolrose (Kolroß), Johann - Pécseli 
Király Imre, 180, 200, 202, 3 0 3 

Dicsérlek, Uram, tégedet, hogy ez éjjel engemet, 
310 

Dicsértessék, Uram, örökké szent neved, 312 
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 285), 294 
Dicsőség legyen Atyának (kis doxológia), 454 
Dicsőség mennyben Istennek, legyen s ' áldott szent 

irgalma/Decius, Nikolaus, 307, 313 
Dicsőült helyeken, mennyei 

Paradicsomban/Kanizsai Pálfi János, 303 
Dies est laetitiae in ortu regali (Ch 4610), 192 
Dies irae, dies illa/?Tommaso da Celano (Ch 

4626), 149,318 
Drága dolog az Úristent dicsémi/?Skaricza Máté, 

?Sztárai Mihály (RPHA 291), 134, 292 
Drága, fényes mennyben lakozó Isten/VDebreceni 

Szőr Gáspár (RPHA 292), 151 
Ε Húsvét ünnepében (RPHA 3021), 295, 307 
Ε nap nekünk dicséretes nap, bizony vigasságnak 

napja (RPHA 295), 293 
Ε nap nekUnk örvendetes nap, bizony vigasságnak 

napja, 304 
Ε Pünkösd ünnepében (RPHA 3022), 295 
Ε vigasságos időben, 175 
Ébredj fel, ó, te, én szlvem/Rist, Johann, 310 
Ébredj fel, világ, büneidből/?Nemes Imre (RPHA 

308), 261 ,301 
Ecce homo! Ím az emberi, 306, 311 
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 329), 145, 

150,227, 242, 246 ,251 ,253 , 300 
Életemnek végső napját, mint hogy már elértem 

óráját, 315, 319 
Eljővén már az én órám/Herman, Nicolaus - Ε. D. 

Τ., 318 
Élő emberek, kik vagytok, 318 
Eltévedtem mint juh, eltévedtem mint juh , ja j , mert 

voltam bűnös juh, 313 
Elvégeztem életemet e nyomorult 

világban/Hömigk, Ludwig von, 314 
Ember, emlékezzél a szomorú halálról/Batizi 

András (RPHA 340), 127, 156, 316 
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 341), 

317 
Emlékezzél élő ember (RPHA 360), 317 
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 362), 

318 
Emlékezzél meg, ember. Istenedről/Zólyomi Perina 

Boldizsár, 318 
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 363), 299 
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te 

Istenedről/Szerémi Illés (RPHA 364), 300, 
310 

Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy 
gyarlóságunkról (RPHA 365), 288, 369 ,371 
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Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 
366), 298, 369, 372 

Emlékezzél, Úristen, híveidről ( R P H A 368), 298 
Emlékezzünk a mi életünkben/Csanádi Imre (RPHA 

370), 317 
Emlékezzünk az utolsó napról (RPHA 371), 134, 

317 
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 

372), 295 
Emlékezzünk, mi hívek, Urunknak haláláról, 191, 

294 
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek ( R P H A 374), 

136 ,316 , 369, 372 
Én híveim, én szent népem, Atyámnál kedves 

juha im, 171 ,224 ,304 
Én Istenem, benned bízom/Leon, Johann, 313, 320 
Én Istenem, én erős Istenem/Szenei Molnár Albert, 

4 0 6 
Én Istenem, sok s ' nagy (nagy sok) bűnöm lelkemet 

szorongatja, 308 
Én nagy vigasságos örömet hirdetek, 304 
Engem igazgat az egeknek Ura, 224,2 305 
Erős várunk nekünk az Isten/Luther, Martin (RPHA 

392), 66-67, 139, 290 
Evangéliumot Isten adta/Alber, Erasmus, 313 
Ez esztendőt megáldod ( R P H A 4006), 293 
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 401), 134, 

3 1 6 
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel 

(RPHA 409), 292 ,368 , 371 
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és 

embereknek (RPHA 411), 300 
Felséges Isten, neked jelentjük mi nagy 

nyavalyánkat (RPHA 415), 291, 369,371 
Feltámadt a mi életünk/Pécseli Király Imre, 180, 

307 
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 417), 369 
Festum nunc cetebre (Ch 6264), 192 
Figyelmetes keresztyének, kik ide gyílltetek/Körösi 

István, 319 
Fit porta Christi pervia (Ch 6346-6347), 192 
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 421), 

127, 144-145, 289 
Gloria, laus et honor tibi sit (Ch 7282), 192 
Gondoljuk meg, mi, hlv keresztyének, 320 
Gondolkodjál , ember, a te bűneidről (RPHA 431), 

3 0 3 , 3 1 8 
Grates nunc omnes reddamus Domino Deo (Ch 

7390), 192 
Gyakorta való buzgó könyörgést kíván az Isten jó 

fejedelmekért/Milotai Nyilas István, 216, 
302 

Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat 
adnunk/Szegedi Gergely (RPHA 444), 124, 
1 8 3 , 2 9 8 

Gyarló emberekkel feddődik az Isten/Szántó 
György (RPHA 445), 127-128, 145-299 

'ERRATA. 
A 224. lapon hibásan, Szenei Molnár Albert neve alatt 
szerepel. Az ének szerzője ismeretlen. A 
nótajelzésként megadott 23. zsoltárt fordította Szenei 
Molnár Albert. 

Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a 
Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 448), 
294 

Gyötrődik az én lelkem nagy sok bűneimért/Lányi 
Illés, 312 

Ha gondolod, élő ember, te állapotodat, 318 
Ha Isten nem volna velünk jelen, minket 

segltvén/Jonas, Justus, 312 
Ha sok javát és áldását az Istennek életünkben, 

keresztyének, elvettük, 149 
Ha te meg nem tartasz (antifona), 453 
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy 

vala/Hartyáni Imre (RPHA 470), 290, 368, 
371 

Hagyjátok el, hű keresztyének/Prudentius, Aurelius 
Clemens (RPHA 473), 149, 317 

Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 475), 
156,299 

Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 476), 295 
Hálaadásunkban rólad emlékezünk/Sztárai Mihály 

(RPHA 478), 270 ,299 
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 

480), 317 
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 

481), 293 
Hálát adok néked, mennybéli Isten (reggeli és esti 

változat) /Fabricius, Johannes - Szenei 
Molnár Albert, 163,200, 260-261, 303 

Hálát adok neked, Úristen (Szegedi Kis István) 
(RPHA 482), 119, 127 

Hálát adok tenéked, ó, kegyelmes Isten/Ringwald, 
Bartholomaus, 310 

Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen 
(RPHA 483), 299 

Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 484), 301 
Hallgasd meg, Atya Isten (Jézus Krisztus), a 

megszomorodott (RPHA 490), 134, 299, 303 
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket 

(RPHA 492), 292, 368, 370 
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 497), 

299, 368, 370 
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 

498), 301 
Hallgasd meg. Uram, kérésem, tekintsd meg 

esedezésem/Szenci Molnár Albert,' 320 
Hallgasd meg Uram, kérésemet, vedd fUledbe 

könyörgésemet/Szenei Molnár Albert, 320 
Hallgasd meg, Úristen, kérésemet, és világosítsd 

meg én szívemet/Szenei Molnár Albert, 183, 
196,202,204,209, 303 

Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 
499), 299 

Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 503), 
297 

Hallgass meg minket. Úristen, tekints reánk (RPHA 
505), 301 

'ERRATA. 
A 320. lapon a 66. számú ének hibásan 92. 
zsoltárként szerepel. Helyesen: 102. zsoltár. A 80. 
számú ének pedig helyesen: HalljasJ mtg, Uram, 
kmstmet / 1 4 3 . p s . 
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Hallgassátok meg ezt minden népek/Szenei Molnár 
Albert, 319 

Hallgassátok meg, keresztyének (RPHA 506), 136 
Hallottuk, Úristen, atyáinktól/Batizi András (RPHA 

516), 289, 369 
Haragodnak nagy voltában/Szenei Molnár Albert, 

320 
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 524), 134, 145, 

299 
Hegedősök, nektek szólok, meghallgassátok (RPHA 

530), 72 
Hirdetek tinéktek lelki nagy örömöt, 311 
Hiszek a mennybéli egy Istenben/Szenei Molnár 

Albert, 202, 303 
Hiszünk mind egy Istenben, mindenható Atyában 

(RPHA 540), 169, 182,298 
Hiszünk mind (ini) egy Istenben, kegyelmes 

teremtönkben, 306 
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát/Skaricza 

Máté (RPHA 549), 291 
Hogy naponként, Uram, álmomból serkentesz, 310 
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 550), 

2 9 0 , 3 6 9 , 3 7 1 
Hogy panaszolkodik az anyaszentegyház, 301, 313 
Η0.11is Heródes impie (Ch 8073), 192 
Hozzád kiáltásunkat hallgasd meg, Úristen/?Thym, 

Georg, 164, 307 
Ilim moesla quiesce quaerela/Prudentius, Aurelius 

Clemens (Ch 4443), 148,214, 317 
Ich danke dir, Herr Gott, in deinem 

Throne/Fabricius, Johann (Fischer-Tümpel 
I, 219), 163 

lesu Deus fiens homo/Eber, Paul (W. Ammon 
ford.), 317 

Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni 
kérésem/B. M. (RPHA 564), 302 

így kell-e mégis búskodnom, ínségben gyötrödnöm, 
308 

Igy kell-e mégis maradnom, ez ínségben sírnom, 
312 

Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 572), 134, 
316 

Ilyen fogadást tön a szent Dávid az örök 
lstennek/Gitzi János (RPHA 573), 291 

im, a magas mennyből jövök/Mihálykó János, 175, 
191 

ím, itt fekszem, mint férgecske, koporsómban 
helyheztetve/Schirmer, Michael, 320 

im, látod e világ voltát, mely hirtelen elhervad, 320 
Imádunk mi téged. Szentháromság (RPHA 577), 

296 
ímhol vagyok, édes Uram, Istenem/Szepetneki 

János (RPHA 580), 369 
In dulci jubilo, zengjen vlg énekszó, 304, 311 
In natali Domini (Ch 8696), 192 
In pace decedo, Dei (Simeon éneke)/Luther, Martin 

(Luther. 1985, 21. sz.) (W. Ammon ford), 
316 

Int minket Id. Unszol minket Dávid próféta a 
zsoltárkönyvben 

Ipso vitae medio mors dominatur/Alardus 
Amstelredamus (antifona), 148, 315 

Irgalmazz nekünk, Úristen (Kyrie puerorum), 202, 
204 ,212 ,215 ,217-218 ,223 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 1 , 
242 ,246 

Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem/István deák 
(RPHA 590), 290 ,369 , 372 

Isla Dei vox eSt/Sligelius, Johannes, 192 
Isten elkoldé angyalát, 305 
Isten fia váltságunkra, ma született e világra, 305 
Isten fia, Jézus Krisztus, mi váltságunkra, 305 
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 597), 317 
Isten, hívek kősziklája, 305 
Istenem, Uram, néked hálát adok, 200,202-203 
Istennek szent Fia, a te segítségedben bíztunk 

(invokáció), 309 
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 618), 300 
Izraelnek megnyomorodot nemzetsége/S. M. 

(RPHA 621), 134,292 
Jaj, édes méhemnek drága, édes gyümölcse, 311 
Jámbor házasok, meghallgassátok/Batizi András 

(RPHA 626), 20, 127, 145,313 
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához/Huszár Gál 

(RPHA 632), 297 
Jer, dicsérjük a Krisztust, hogy értünk emberré 

lett/Luther, Martin, 175 
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát/Batizi András (RPHA 

639), 183,298 
Jer, dicséljük e mai napon a mi Urunkat/Batizi 

András (RPHA 640), 293 
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent 

(RPHA 643), 296 
Jer, elmélkedjünk mi, hlv keresztyének, 306, 311 
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 645), 

116, 156,292, 368 ,371 
Jer, férfiak és asszonyok, 233, 314 
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 

649), 293 
Jer, mi kéljünk Szentlelket, véle össze az igaz 

hitet,... Ó igaz/Luther, Martin (RPHA 2050), 
297 

Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz 
hitet,... Te igaz/Luther, Martin - Batizi 
András (RPHA 654), 297 

Jer, mindnyájan őrüljünk (RPHA 656), 293 
Jer, mindnyájan örvendezzünk, 305 
Jer, most szóljunk e szomorú alkalmatosságban, 

319 
Jer, örvendezzünk az Úristennek/Huszár Gál 

(RPHA 657), 291 
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 658), 317 
Jer, temessük el a testet/Weisse, Michael (RPHA 

659), 53, 136,317 
Jertek hozzám, Krisztus mondja, 191 
Jézus a keresztfán függvén, és teste sebhetett lévén, 

17 
Jézus a keresztfán függvén, teste sebesített 

lévén/Serédi János, 17, 175 ,294,311 
Jézus, életemnek, öröme szlvemnek/Franck, 

Johann, 308,312 
Jézus Krisztus, én életem, erőm, örömöm, 

reményem/Behm (Behem), Martin, 313 
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 665), 294 
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Jézus Krisztus, Istennek Istennek szent Fia, 
bűnösöknek/Éber, Paul - Ammon, Wolfgang 
(RPHA 666), 134, 317 

Jézus Krisztus, ki mennyországba felmene, 307 
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk/? Fiereki 

István ( R P H A 668), 299 
Jézus Krisztus, mi megváltónk, haláltól 

megmentónk, 191 ,295 
Jézus Krisztus, mi (egyedül) üdvösségünk, egyetlen 

(RPHA 671), 182-183, 189, 2 7 7 , 2 9 8 , 3 1 2 
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, ki 

mirólunk/Luther, Martin - Gálszécsi István 
(RPHA 672), 183 

Jézus Krisztus, szentek reménye, 307 
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal ( R P H A 675), 302 
Jézus Krisztus, Úristennek Fia/Siderius János 

(RPHA 676), 318 
Jézus, születél üdvösségünkre/VSzegedi Kis István 

(RPHA 677), 134, 293 
Jézust el nem bocsájtom/Keimann, Christian, 308, 

313 
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 691), 

127-128, 144,289 
Jóval látta Isten világon az embert , kinek oly 

asszonyt adott/Bogáti Fazakas Miklós 
(RPHA 693), 19 

Jöjj el hozzánk, Szentlélek, mennyből, töltsd 
be/Luther, Martin, 224, 304 

Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 694), 299 
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek 

szülését/Ambrosius Aurelius, S. 
(RPHA 695), 293 

Jövel, Szentlélek Isten, tarts m e g minket Igédben 
(Szegedi Kis István) 
(RPHA 697), 182 ,295-297 

Jövel, Szentiélek Úristen, látogasd meg (RPHA 
700), 296 

Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága 
(Batizi András) (RPHA 702), 182,295-297 

Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be a te híveidnek 
szívüket (antifona), 297 

Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be sziveinket 
éppen/Luther, Martin, 297 

Kaszás e földön a halál, ki mindenütt rendet kaszál, 
314 

Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már 
teneked könyörgünk (RPHA 713), 300 

Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk (kiáltunk) 
(RPHA 719), 369, 372 

Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 
720), 299, 368, 371 

Kegyes buzgóságtól viseltetett népség/?G. R. T. F., 
319 

Kegyes gondviselő, könyörülő Isten, 313 
Kegyes Jézus, én imádságomra/Király Jakab, 308 
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 729), 

291 
Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (RPHA 730), 

317 
Keresztyének, kik vagytok/Szegedi Gergely (RPHA 

731), 297 
Keresztyéneknek Istene (RPHA 732), 291, 368 ,371 

Kérlek és intlek mostan tégedet/7 Tommaso da 
Celano (RPHA 735), 283 ,300 

Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk 
magunkról (RPHA 739), 298, 369, 372 

Kezdetben hogy Isten Ádámot képére 
teremté/Szenci Molnár Albert, 302 

Ki értünk szenvedtél, s úgy üdvözltél, 306 
Komm her, zu mir, spricht Gottes, 233 
Könnyem forrási, áradási induljatok/S. Κ., 313 
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 771), 

145 ,299 
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének/Huszár 

Gál (RPHA 774), 297 
Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent 

áldásodat/Luther, Martin (RPHA 777), 290 
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit 

(RPHA 781), 300 
Krisztus a mi bűneinkért meghala/Luther, Martin -

Gálszécsi István (RPHA 782), 151, 295 
Krisztus, ártatlan bárány, a keresztfán 

meghala/Decius, Nikolaus, 175, 306 
Krisztus az én életem, halál nyereségem, 313 
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 784), 295 
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi 

bűnünkért kint valla/Batizi András 
(RPHA 786), 294 

Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, 
mindennek utat nyita (RPHA 788) , 134,295 

Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ó 
szerete (RPHA 790), 295 

Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére 
hullása ( R P H A 792), 295 

Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére 
hullásával (RPHA 791), 295 

Krisztus feltámada, nékünk örömet ada/Batizi 
András (RPHA 794), 295 

Krisztus halál fogságába adaték mi 
bűneinkért/Luther, Martin - Serédi János, 
151 

Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott 
vala/Luther, Martin (RPHA 782), 151 

Krisztus Jézus születék (RPHA 799), 293 
Krisztus mennybe felmene, nekünk helyet szerzeni, 

ül Atyjának (RPHA 808), 295 
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 

809), 296 
Krisztus Urunknak áldott születésén/Pécseli Király 

Imre, 180, 209,227, 304 
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, 

igazság/Debreceni Szőr Gáspár 
(RPHA 802), 151,224, 295, 304, 307, 310 

Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben 
ne hagyj (RPHA 804), 302 

Krisztushoz készülök, szerelmes szüleim/Czeglédi 
Pál, 249, 319 

Krisztusnak hívei, kik most jelen vagytok/Tolnai 
Borbély (Gergely vagy István), 318 

Krisztusnak hü keresztyéni (RPHA 815), 136, 317 
Krisztust megfeszlték kegyetlen zsidó népek 

(RPHA 817), 295 
Küldé az Úristen hűséges szolgáját Szűzhöz 

Názáretbe, 71 ,302 ,474 
Kyrie eleyson, qui passurus (Ch 16464), 192 



Lásd meg, Urain, én Ügyemet/Buclianan, George -
Tolnai Bálint (RPHA 823), 134 ,289 

Láss hozzám. Úristen, kegyelmes 
szemeiddel/?Ládonyi Sára (RPHA 825), 131, 
405 

Látod, mely rövid, mulandó e világ/l loratius 
Flaccus, Quintus - Tasnádi Péter 
(RPHA 830), 73, 395 

Látván e világnak csalárd voltát hinni, 314, 320 
Laus et perennis glória (Ch 38665), 192 
Laus tibi, Christi, qui pateris (Ch 10553), 192 
Légy irgalmas, Úristen, minek(lnk/?Szegedi Lajos 

(RPHA 834), 169, 181, 290, 368, 371 
Ma Krisztus győzedelmes lett/Serédi János, 302 
Ma vigadjatok, kik hívek vagytok, 303 
Magamban elvégezém és mondám/Szenei Molnár 

Alber t ,319 
Magas egekben lakozó felség/Ács Mihály, sen., 312 
Magas hegyén, ím, az olajfáknak/Fáy Mihály, 223-

224 ,227 , 302 
Magasztaljuk az Úristent már hlvek/Dobokai 

Mihály (RPHA 848), 127-128, 145 
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 

849), 297 
Magasztallak, én Istenem (RPHA 850), 127, 145, 

369, 371 
Magasztallak én téged. Isten, egeknek 

királyát/Kolrose (KolroB), Johann -
Miskolci Csulyak István, ' 223-224 ,304 , 
310 

Magnificat anima mea Dominum (Mária éneke), 
5 8 , 1 9 2 

Mandemus islud nunc humo (W. Amnion ford.), 316 
Már búcsút veszek tőled álnok, hamis 

világ/Herberger, Valerius, 313 
Már elmegyek az Örömben/Miklós deák, 191,318 
Maradj el már, csalárd világ, 314 
Maradj velünk, mi Krisztusunk/Hermán, 

Nic[!]olaus - Seinecker, Nikolaus, 224, 305, 
310 

Media vita in morte sumus (antifona) (Ch 11419), 
148 ,214 ,315 

Meg ne fedj engemet, Uram, . . . és meg ne 
ostorozz/Nyéki Vörös Mátyás, 313 

Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 859), 
301 

Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus 
vezéretek/Tuba Mihály (RPHA 861), 317 

Meghallgassad az én imádságomat/Sztárai Mihály 
(RPHA 863), 270, 290, 369, 371 

Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid 
próféta/Sztárai Mihály (RPHA 868), 134, 
2 7 1 , 2 8 8 

Megnyomorult szegény keresztyén ember/Sztárai 
Mihály (RPHA 869), 2 7 0 , 2 8 9 

' E R R A T A . 
A 223. lapon hibásan fiának. Miskolci Csulyak 
Gáspárnak a neve alatt szerepel ez az ének. A 
névmutatóban is keveredik a két szerző, ezért a 
következőképpen javítandó: 
Miskolci Csulyak Gáspár 28, 65 
Miskolci Csulyak István 32, 76, 223, 224, 304, 310. 

Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 
870), 127,315, 369, 372 

Megteljesítő az Atya Isten/Tuba Mihály (RPHA 
872), 294 

Mein Herz ist fröhlich in dem Herren, 163 
Mely csalárd e világ, ki mer neki hinni, 314 
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit 

ragaszkodol hozzá (RPHA 875), 313 
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten/Bogáti Fazakas 

Miklós (RPHA 877), 288 
Mely igen j ó az Úristent dicsémi/Sztárai Mihály 

(RPHA 878), 271 ,291 
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 879), 

292 
Mennybéli felséges Isten, kinek dicsősége ott fenn, 

307 
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 

884), 300 
Mennyből jövök most hozzátok/Luther, Martin, 302 
Mennyei Atyánk, Úristen, hálát adunk néked 

(néked hálát adunk) ezen, 196, 201 ,204 , 
209 ,300 

Mennyei király sztlleték. Úr Krisztus nekünk 
adaték, 293 

Mennyei seregeknek Ura és szent Istene, 191 
Mennyi sokat szól az Isten embernek/Sztárai 

Μ ihály (RPHA 894), 1 3 1 , 2 7 1 , 3 0 0 , 3 1 3 
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és 

mindeneknek kegyelmes (RPHA 896), 145, 
300 

Mennynek s Földnek kegyes Istene/Siklósi Mihály 
(RPHA 900), 290, 369,372 

Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten/Sztárai 
Mihály (RPHA 903), 292 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, kik vagyunk 
ismeretedben/Luther, Martin (RPHA 905), 
298 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, te fiai 
szükségünkben/Luther, Martin (RPHA 906), 
261 ,298 

Mi Atyánk, ó, kegyes Isten/Szenei Molnár Albert, 
303 

Mi dicsérjük e mai napon nagy tiszta szívvel a mi 
Urunkat, 71, 2 9 4 , 4 7 5 

Mi hiszUnk az egy Istenben/Luther, Martin -
Gálszécsi István (RPHA 910), 298 

Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura/?Bomemisza 
Péter (RPHA 912), 301 

Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 
914), 298 

Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyekben, 307 
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, 

Úristen (RPHA 921), 169, 182,300 
Midőn eljön az én órám, meg kelletik 

halnom/Herman, Nicolaus, 316 
Midőn Jézus a keresztfán testben megliggattatván, 

311 
Midőn mi végső Ínségben/Eber, Paul, 313 
Miért szorgalmatoskodunk, s annyit gondolkodunk, 

320 
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában 

(RPHA 926), 298, 368, 371 
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Mikor Dávid vala keserüségben/?Sztárai Mihály 
(.RPHA 932), 127-128,288 

Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 
934), 293 

Mikor közelget végórám, s utamon el kell 
mennem/Hermán, Nicolaus, 175 

Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték/Erdélyi 
Máté (RPHA 938), 294 

Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta 
vala ( R P H A 940), 134 ,290 

Mikor szent Dávid a fö népeknek gonoszságát 
látá/Sztárai Mihály (RPHA 941), 271 ,291 

Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 943), 
292 

Mikoron Dávid nagy búsultában/Kecskeméti Vég 
Mihály (RPHA 944), 290 

Mikoron Dávid Saul előtt futna/Szegedi Gergely 
(RPHA 945), 119,289 

Mind e világnak, lm, esze veszett/Szkhárosi Horvát 
András (RPHA 948), 124, 145 

Mind fejenként akik jelen vagytok, 314 
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 952), 

292, 368, 371 
Minden e földön csak elmulandó/Ács Mihály, sen., 

312 
Minden embereknek mi örömet mondunk/Sztárai 

Mihály (RPHA 956), 293 
Minden embernek illik ezt megtudni/Dévai Bíró 

Mátyás (RPHA 957), 2 0 1 , 2 9 8 
Minden hív (hü) keresztyének, meghal l já tok (RPHA 

960), 292 
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 963), 

290 
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 

968), 156, 260 ,292 
Mindenható felséges Atya Úristen, 303 
Mindenható Úristen, mi bünós emberek (RPHA 

977), 298 
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen 

(RPHA 979), 290, 369, 371 
Mindenkoron áldom az én Uramat/Sztárai Mihály 

(RPHA 983), 270 ,289 
Mindnyájan, kik jelen vagytok, 314 
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének/Melius 

Juhász Péter (RPHA 990), 2 9 3 
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez/Chasee 

Miklós (RPHA 996), 117, 144, 170,289 
Mire bánkódol, ó te, én szívem/VSachs, Hans 

(RPHA 999), 134, 145, 224, 295, 301, 304, 
312 

Mit bízik e világ β (hiú) dicsőségében, 319 
Mit félsz, Heródes, dühös ellenség/Sedulius, Caelius 

(RPHA 1003), 151 
Mitten wir im Leben sind/Luther, Martin (Luther, 

1985, 3. sz.), 148 
Mittit advirginem (Ch 11653), 192, 474, 479 
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek 

(RPHA 1005), 301 
Most j ön népnek megváltója/Luther, Martin, 305, 

311 
Most nyugosznak az erdők/Gerhardt, Paul, 307 
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen/?Sztárai 

Mihály (RPHA 1017), 289 

Mostan örvendezzünk, keresztyének/Skultéti 
Márton, 305 

Mostan, kik itt jelen vagytok, koporsóm mellett 
állotok, 318 

Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019), 
156,299 

Múlván napok, újulván Hold, 314 
Nagy bánatban Dávid mikoron vala/Szegedi 

Gergely (RPHA 1024), 289,368, 371 
Nagy hálaadással magasztaljad Isteni, ó, én lelkem, 

307 
Nagy hálaadással magasztallak téged, én 

Istenem/Némethi Ferenc (RPHA 1031), 292, 
368, 371 

Nagy hálákat adok az én IJramnak/Palatics György 
(RPHA 1032), 127-128 

Nagy hálát adjunk (Hálát mi adjunk) az Atya 
Istennek (RPHA 487), 293 

Nagy keserves szívvel könyörgének/Némethi 
Ferenc (RPHA 1035), 144-145,290 

Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038), 
291 

Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék 
(RPHA 1040), 124 

Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042), 128, 
299 

Natus est nobis rex gloriae, 192 
Ne emlékezzél meg, Úristen, a mi bűneinkről 

(antifona), 148, 302 ,316 
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, 

keserüségemben/Nagybáncsai Mátyás 
(RPHA 1052), 
127-128, 144-145, 301 

Ne szállj perbe énvelem, ó, én édes 
Istenem/Kanizsai Pálfi János, 300 

Neked, mennybéli királyunk, könyörgünk/?Tatai 
István, sen., 312 

Neked, menyei Atyánk, hálál adunk, 308 
Nekünk születék mennyei király, kit 

Üdvözítőnknek (RPHA 1066), 293 
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079), 

300 
No, dicsérd lelkem az Urat/Gramann (Poliander), 

Johann, 164 
No, földnek minden népei, égnek dicsőült seregi, 

302 
Nobis est natus hodie (Ch 12009), 192 
Nobis est natus hodie... Ma gyermek születék 

nekünk, 311 
Nocte Sacramentum Dominus qua traditus 

hosti/Sauromanus, Johannes, 193 
Non aiiena tuis venerabere numina 

votis/Sauromanus, Johannes, 192 
Nun komm, der Heiden Heiland/Luther, Martin 

(Luther. 1985. 14. sz.), 164 
Nun lasst uns den Leib begraben/Luther, Martin 

(Luther, 1985, 40. sz.), 148 
Nun lob, mein Seel, den Herren/Gramann 

(Poliander). Johann (W 3, 968), 164 
Nun schlaf, mein liebes Kindelein/Mathesius, 

Johannes (W 3, 1332), 395 
Nunc angelorum gloria hominibus resplenduit in 

mundo (Ch 12454), 192 



Nunc dimittis servum luum Domine (Simeon éneke), 
147-148,315 

Nyugodni megyünk, s tenéked könyörgünk/Herbert, 
Petrus, 307,310 

Ó, ártatlan bárány, e világnak ki Vagy ára, 306 
Ó, bágyadt lélek, búval, gonddal teljes 

fészek/Ormán! (Ormányi) János, 314 
Ó, én Atyám, nézz rám mennyből, 306 
Ó, én atyám, tekints reám az én nagy 

szükségemben, 306, 311 
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek/Pap 

Benedek (RPHA 1110), 289 
Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet (esti ének), 307 
Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet/Szenei Molnár 

Albert, 183 
Ó, felséges Atya Isten, ki uralkodol 

mennyégben,310 
O. Göll und Vater gnadenvoll/Zwick, Johann (W 3, 

672), 164 
Ó, igaz Itélö Isten, 313 
Ó , Istenem, mely sok vétkem, mint keseregtet 

engem/Major, Johann, 312 
Ó , Izrael, szerető népem ( R P H A 1114), 127-128, 

297 
O, Jesu, liebes Herrlein mein/Mathesius, Johannes, 

395 
Ó, Jézus Krisztus, mi üdvözltönk, 306 
Ó , Jézus, mi Üdvözltönk/Luther, Martin - Ν. Κ. T. 

(RPHA 1116), 295 
Ó, kegyelem szép forrása/Ringwald, Bartholomäus, 

312 
Ó, kemény halálnak keserves igája.. . Gyönge, 314 
Ó, kemény halálnak keserves igája.. . Kivonva, 314 
Ó, ki későn futok lelkem orvosához/Rimay János, 

313 
O, lux beata Trinilas, et principális unilas (Ch 

13150), 192 
O, lux beala Trinitas, Ires unum, Irium unió (CH 

13155), 192 
Ó , mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121), 

127, 299,369, 371 
Ó, mennyei Atya Istennek fia, 305 
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123), 299 
O, Mensch, bewein dein Sünde groß/Heyden, 

Sebald (W 3, 603), 163 
Ó , mindenható Isten, ki a te 

kegyességedből/Szegedi Kis István (RPHA 
1126), 301 

Ó, mint keseregnek most a keresztyének/Szegedi 
Kis István (RPHA 1127), 127,300 

Ó, népeknek megváltója/Luther, Martin, 164 
O, Pater Sande, milis atque pie (Ch 13376), 479 
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134), 

316 
Ó, Uram, ki szenvedtél, keresztfán megölettél, 306 
Ó, Úristen, tekints hozzánk/Luther, Martin (RPHA 

1139), 171,288, 369, 37] 
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért 

{RPHA 1148), 127, 145 
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 

1150), 144-145,290, 369,372 
ö rü l az én szivem az Urban/Szenci Molnár Albert, 

163 

Örül mi szivünk, mikor ezt halljuk, a templomba 
megyünk/Szegedi Gergely (RPHA 1160), 
2 9 2 

Örülj és örvendezz, keresztyéneknek 
gyülekezete/Batizi András (RPHA 1162), 
294 

Örüljetek az Istenben, szolgáljatok vlg örömben 
(RPHA 1163), 291 

Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem 
(RPHA 1147), 288 

Panaszolkodunk most országunknak ily nagy 
pusztaságán/Bornemisza Péter (RPHA 
1171), 140 

Paradicsomnak te szép élő fája/Pécseli Király Imre, 
17, 180 

Parancsolá az Augustus császár, 302 
Parvulus nobis nascilur (Ch 14591), 192 
Patás sapienlia (Ch 14725-14726), 192, 479 
Péter fé r jem (RPHA 4008), 72 
Pokoltól és örök kárhozattól (explicit)/Müntzer, 

Thomas - Gálszécsi István, 183 
Puer nalus in Bethlehem (Ch 15779-15788), 192 
Pusztában zsidókat vezérlő j ó Isten/Balassi Bálint 

(RPHA 1186), 154 
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184), 296 
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185), 

296 
Quicumque vull salvus esse (Athanasius-féle 

hitvallás) (Ch 16567), 193 
Rajtam, nagy irgalmú Isten, könyörülj/Thordai 

János, 315 
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 

1193), 288 
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 

1195), 294, 302,311 
Régi Pünkösdnek idején jöve Sionból a törvény, 

1 9 1 , 2 9 6 
Resonel in laudibus (Ch 17351), 192 
Salve festa dies toto venerabilis aevo (Ch 17936-

17955), 192 
Salve Regina (Ch 18147), 58 
Sankt Paul die Korinthier/?Hermán, Nicolaus (W 3, 

1375), 149 
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme/Skaricza Máté 

(RPHA 1209), 290 
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215), 

3 0 0 , 3 6 9 , 3 7 1 
Semmiből teremté az Úristen az embert/Sztárai 

Mihály (RPHA 1218), 270, 294 
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent 

serege/Szkhárosi Horvát András (RPHA 
1219), 127,300 

Senkinek az Isten, mint szinte régenten (Lethenyei 
István), 312 

Serkenj fel, én lelkem, kiálts Istenedhez, 312 
Serkenj fel már, ember, bűneidből (RPHA 1227), 

317 
Serkenj föl, elmém, s mondj nótát, 310 
Si bona suscepimus de manu Domini, 149 
Siess, nagy Úristen, én segltségemre/Barát István 

(RPHA 1231), 290, 369 
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Sión, az Úr lakóhelye, panaszolkodik 
sírván/Hermán (Heermann), Johann, 30g, 
312 

Siralmas éneket a holttesten mondjunk/M. D., 316 
Siralmas nékünk minden életünk, nyomorúságra 

juta mi ügyünk, 207, 318 
Sirasd meg, ember, bűnödet/Heyden, Sebald -

Szenei Molnár Albert, 163 
Sírjon az ég, sírjon a föld, 306,311 
Sok emberek vannak e széles világon, kik 

tévelygésben vannak/Sztárai Mihály (RPHA 
1248), 134 ,271 ,289 

Sok hálaadással mi most tartozunk ( R P H A 1251), 
2 9 9 , 3 1 3 

Sok Inségtlnkben hozzád kiáltunk, felséges 
Úristen/Sztárai Mihály (RPHA 1257), 134, 
271 ,291 

Sok jótéteményen nagyon csodálkozván/Sztárai 
Mihály (RPHA 1259), 270, 290, 368 

Sok nyilvánvaló bizonyságokkal szent Dávid 
próféta/Sztárai Mihály (RPHA 1263), 

270 ,289 , 369, 371 
Sok nyomorúság mi életünkben, hogy 

megkeseríte/Laskai István (RPHA 1264), 
292 

Sok nyomorúsággal élete embernek/Siderius János 
(RPHA 1265), 318 

Sok rendbeli próbák vannak rajtunk ez 
életben/Pathai István, 191,318 

Sokan vannak most olyatén emberek/Sztárai 
Mihály (RPHA 1283), 271, 288 

Sokszor kellene erről emlékeznünk/Melius Juhász 
Péter (RPHA 1290), 183 

Spiritus sancti gratia (Ch 19321), 192 
Spiritus Sancti gratia... A Szentléleknek kegyelme 

apostoloknak szivüket betölté (RPHA 44), 
312 

Sub horulae tempus meae/Herman, Nicolaus (W. 
Ammon fori), 317 

Súlyos terhét bűneinknek, 312 
Surrexit Christus hodie..., humano (Ch 19934), 192 
Surrexit Christus hodie ... Jézus Krisztus föltámada, 

alleluja (RPHA 665), 311 
Szabadíts meg, és tarts meg. Uram, Isten/Sztárai 

Mihály (RPHA 1295), 270, 288, 369 
Számkivetésre Dávid megyen vala/Szegedi Gergely 

(RPHA 1298), 288, 369, 371 
Szánja az Úristen híveinek romlását/Szegedi 

Gergely (RPHA 1300), 128, 145 
Szegény bogárka (férgecske) itt fekszem, sötét 

kamerámban nyugszom/Schirmer, Michael, 
175 ,320 

Szegény fejem Uramhoz óhajt, 191 
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni/Töke 

Ferenc (RPHA 1302), 397 
Szent Dávid király bűnei ellen Igy 

panaszolkodik/Szegedi Gergely ( R P H A 
1306), 288, 368, 371 

Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik 
(RPHA 1307), 288 

Szent Dávid király (próféta) háborúságában, 
imádkozik vala (RPHA 1310), 128,287 

Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát 
látván/Sztárai Mihály (RPHA 1308), 271, 
289 

Szent Dávid próféta éneklő könyvének 
huszonhármad részében/Sztárai Mihály 
(RPHA 1309), 
16,270,288 

Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 
1311), 287 

Szent Ézsaiás (Isaiás) Igy Ír Krisztusnak szent 
születéséről/Szegedi Gergely (RPHA 1313), 
293 

Szent Gergely doktornak, híres tanítónak, 16, 311 
Szent Istvánnak halálát jelentem/Erdélyi Máté 

(RPHA 1315), 311 
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320), 149,318 
Szent Úristen, szent Úristen, szánj meg minket 

(invokáció), 3095 

Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas 
mennyekben (RPHA 1321), 301 

Szenteltessék, Uram, a te szent neved/Bornemisza 
Péter (RPHA 1324), 73, 131, 395 

Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi 
elme (RPHA 1326), 296 

Szeretlek én téged. Uram, ne feledkezzél el rólam, 
320 

Szívből szeretlek, én Istenem/Schalling, Martin, 
313,320 

Szivem keserűségét, szomorú könyörgését/Ács 
Mihály, sen., 312 

Szivem megalázván tehozzád megyek, 299 
Szivem szerint kívánom utolsó órámat/Knoll, 

Christoph, 32(L 
Szivem szerint, Úristen, hálát adok neked/Niege, 

Georg, 310 
Szólít minket Krisztus Urunk/Siderius János, 233, 

317 
Szomorú a halál a gyarló embernek/Körösi István, 

319 
Szükség keresztyéneknek tudakozni/Szegedi 

Gergely (RPHA 1345), 298 
Szükség keresztyénnek, mindennek 

éltében/S iderius János (RPHA 1344), 315 
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek 

(RPHA 1347), 183 
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 

1348), 297 
Szükség minekünk, mi keresztyének/Szűcs [?] 

György, 313 
Szükség nekünk Krisztus jótétéról/Luther, Martin 

(RPHA 1351), 183 
Születésén Istennek az angyalok örülnek, 304 
Szűz támada pogány népnek nemzetéből, 313 
Támadj fel mostan, Úristen, 312 
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356), 298 
Te Deum laudamus (Ch 20086), 192 
Te nevedben lefekszünk, Úristen, téged kérünk, 307 
Tebenned bízom (bíztam) én Istenem, ne hagyj 

soha/Reusner (Ryßner, Reißner), Adam -

'ERRATA. 
A 309. lapon hibásan az Eperjesi graduál szerepel első 
megjelenési adatként 
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?M. I. F. Ν. , 312 
Tebenned bízom, Uram (én Istenem)/Tessini Imre 

(RPHA 1360), 289 
Tebenned bíztunk eleitől fogva/Szenei Molnár 

Albert, 319 
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és 

áldunk ( R P H A 1364), 261, 301 
Tehozzád kiáltok, Úristen/Szenei Molnár Albert, 

320 
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban/Szegedi 

Gergely (RPHA 1366), 288 
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből 

(RPHA 1368), 298, 369, 372 
Tekints reánk, Úristen, mi nyomorúságinkban, 302 
Tekints reánk. Úristen, nagy kegyelmességedböl, 

302 
Teljes szívvel örvendjünk/N. Κ. T. (RPHA 1372), 

293 
Tenéked, Uram, hálát adok hozzám való 

jóvoltodért , 200, 202,303 
Tévelygünk, mint a juhok (invokáció), 308 
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378), 

144-145, 2 6 1 , 3 0 0 
Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell 

halnunk/Albensis, Thomas [Fehérvári 
Tamás] 
(RPHA 1388), 3X6 

Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell 
h a l n u n k / T s e h (RPHA 1389), 1 3 6 , 3 1 5 

Tudni hagyta nyilván írásában szent Pál/7Tivisunus 
Tamás (RPIIA 1390), 368 

Tündöklő hajnali csillag/Nicolai, Philipp, 310 
Unszol (int) minket Dávid próféta a 

zsoltárkönyvben (RPHA 1417), 156, 291 
Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány 

kéz miatt (RPHA 1418), 313, 369 
Uraknak Ura, nagy Isten/Szenei Molnár Albert, 302 
Uralkodó nagy (szent) Úristen, ki hatalmas vagy 

mindeneken/Bornemisza Váczi Menyhért, 
319 

Uram, benned még az én reménységem/Palatics 
György (RPHA 1425), 127-128 

Uram, bocsássad el szolgádat békével/Szenei 
Molnár Albert, 320 

Uram, engem búsultodban/Tliordai János, 315 
Uram, engem nagy búsultodban, 315 
Uram Isten, ki ígértél oltalmat (RPHA 1426), 258 
Uram Isten magasságban (RPHA 1427), 128 
Uram Isten, miért bocsátál reám/Újlaki Péter 

(RP11A 1428), 128, 287 
Uram Jézus, én tudom jól, hogy egyszer meg kell 

halnom/Ringwald, Bartholomaus, 313 
Uram, mim vagyon nékem mennyben avagy földön, 

314 
Uram, te nagy haragodban/Szenei Molnár Albert, 

319 
Úristen, én üdvösségem, éjjel-nappal kiáltok 

hozzád/Szenei Molnár Albert, 319 
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod 

szerint/Hegenwald, Erhard (RPHA 1436), 
169,207, 221, 290 ,316 ,369 , 371 

Úristen, irgalmazz nekünk (Litania maior), 200, 
202 ,204 ,212 ,215 ,217 -218 , 223 ,227 , 229, 

2 3 1 , 2 4 2 , 2 4 6 , 2 5 1 , 2 5 3 
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437), 

290, 368 
Úristen, kérünk tégedet/Zwick, Johann - Szenei 

Molnár Albert, 164 
Úristen, légy most mivelünk/Szegedi Gergely 

(RPHA 1439), 145, 291, 368, 371 
Úristen, neveld bennünk az igaz hitet (antifona), 

453 
Úristen, oltalmad ígérted minekünk/Thordai János, 

315 
Úristen,® téged dicsérünk, és méltán hálákat 

adunk/Eber, Paul, 302, 313 
Úristen veletek (RPHA 1444), 293 
Úristennek szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 

1445), 277,293 
Úrnak nagy nevezeti, Emmanuel, 304 
Úrnak szolgái, mindnyájan áldjátok az Urat 

vlgan/Szenci Molnár Albert, 261 
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat 

(RPHA 1447), 144, 261, 292 
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 

1448), 183 
Urunk feltámadásán örvendezzünk, 302 
Urunk Jézus, szelídségnek igaz báránya, 306, 311 
Üdvözítőnk, dicsértessél, ki értünk halált 

szenvedtél/Fischer, Christoph, 306 
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404), 297 
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 

1459), 112,124, 184, 188, 277, 298 
Várván vártam a fölséges Urat/Szenei Molnár 

Albert, 320 
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat/?Thym, Georg 

(RPHA 1469), 128, 145, 156, 299 
Véghetetlen mennynek, földnek Ura, 306 
Véletlen embernek utolsó órá ja /Úz Bálint (RPHA 

1478), 249,318 
Veni creator Spiritus mentes (Ch 21204), 192 
Veni redemptor gentium (Ch 21234), 163-164, 192 
Veni Sande Spiritus, reple (Ch 21252), 51, 192 
Vexilla regis prodeunt (Ch 21481), 192 
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 

1485), 292,311 
Vigyázz halálodra halandó ember , 319 
Vita sanctorum (Ch 21977), 192 
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ/Zeleméri László 

(RPHA 1496), 287, 369 

"ERRATA. 
A 313. lapon, a 75. éneknél hibásan: Urunk Isten, t 
diciériink. 
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Zusammenfassung 

II. Hubert Gabriella 
Das ungarische Gemeinde! ied in der frühen Neuzeit 
Budapest: Universitas, 2004 

(História Litteraria 17.) 
(Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 2.) 

Überlegungen über das Singen geistlicher Gesänge finden wir in der ungarischen 
protestantischen Literatur schon recht früh. Die theologische Grundlage wurde dazu in fast allen 
zeitgenössischen Veröffentlichungen geschaffen: Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen /I. Kor. 
14.40/. 

Meinungen und Überlegungen Uber das Singen protestantischer Lieder gehören zum 
Themenkreis der Kirchengeschichte, der Hymnologie und der Literatur- und Kritikgeschichte. Von der 
Kirchengeschichte her ist es wichtig, dass fast alle bedeutenden Verfasser in Ungarn - besonders im 16. 
Jahrhundert - gleichzeitig als Herausgeber von Gesangbüchern und Verfasser von Kirchenliedern tütig 
waren. Es ist allgemein bekannt, dass Quellen jener Zeit daraufhinweisen, welche wichtige Rolle der 
Gesang, in der Verbreitung des Protestantismus gespielt hat. Die Geschichte des Singens verlief im 
Allgemeinen parallel, in Wechselwirkung zur Kirchengeschichte. Die gemeinsamen Wurzeln des 
Gesanges protestantischer Lieder waren nämlich so stark, dass diese Erbschalt in allen protestantischen 
Konfessionen weiter lebte. So war es ζ. B. in Ungarn im 17. Jahrhundert ab den 30er Jahren, als die 
Evangelisch-Lutherische Kirche und die Calvinistisch-Reformierte Kirche solche Gesangbücher 
verwendet haben, die ähnlich gegliedert waren und auf ein gemeinsames, charakteristisches Liedgut 
zurückgingen. 

Das Buch enthält Angaben und Analysen des Gesanges (Singens), die während des 
Gottesdienstes auf Ungarisch gesungen wurden und in erster Linie Teil des Genieindegesangs waren. 
Unter „Protestant" wird die Evangelisch-Lutherische, Calvinistisch-Reformierte und die Antitrinitarische 
(Unitarische) Kirche verstanden. Genieindegesang - als Gattung - kann aus zwei Aspekten definiert 
werden; einerseits aus einer engeren, literaturgeschichtlichen Sicht, andererseits aus pragmatischer 
Überlegung. Im ersten Fall ist die Betrachtung philologischer Art (bibliographisch) und poetisch 
(hauptsächlich als Gattung). Von dem zweiten Gesichtspunkt aus betrachtet wird nicht das Lied selbst 
interessant, sondern das Singen als solches. (Was für eine Wirkung übt das Singen auf das kirchliche 
Leben aus.) Diese letztere (pragmatische Betrachtung) gilt auch als eine literaturgeschichtliche, 
angenommen, dass die Geschichte der literarischen Institutionen, des literarischen Lebens auch als Teil 
der Literaturgeschichte betrachtet wird. Im 16. und 17. Jahrhundert, als Ungarn in drei Teile geteilt war, 
kann von einer selbständigen, unabhängigen, kontinuierlich bestehenden literarischen Institution noch 
nicht die Rede sein. Deshalb werden die Kirchen als Stätten des damaligen Schrifttums, Stätten der 
literarischen Institutionen betrachtet. Literaturgeschichte im weiteren (pragmatischen) Sinn hängt eng und 
offensichtlich mit der (poetisch-bibliographisch fundierten) Literaturgeschichte im engeren Sinn 
zusammen. Solche poetischen oder bibliographischen Eigenschaften der Lieder, wie ζ. B. ihre Gattung 
oder Häufigkeit ihrer Erscheinung in verschiedenen Sammlungen hängen eng mit den Anforderungen der 
Kirchen (den singenden Geineinden und ihrem Vorstand) zusammen, die sie an die Lieder stellten. 

Nach heutiger Auffassung der Literaturhistoriker ist der Rezipient im literarischen Prozess 
einer der wichtigsten Teilnehmer. In dieser Appositionsgemeinschaft ist der Rezipient die Gemeinde, der 
Verfasser des Liedes ist der Wirkende, die Mittelsperson ist der Pfarrer, der Kantor oder das Schulkind. 
Natürlich kann Wirkender und Vermittler ein und dieselbe Person sein, in jedem Fall auch selbst 
Rezipient usw. Die gegenüber den drei Kategorien gestellten Forderungen lassen sich in unseren Quellen 
nicht unterscheiden. Denn die Forderungen, die gegenüber den Wirkenden und den Mittelspersonen 
gestellt waren, galten auch gegenüber den Rezipienten, und zwar weil immer die Gesichtspunkte der 
Gemeinde vor Augen gehalten wurden. Der Rezipient ist auch in dem Sinne der wichtigste Teilnehmer, 
zumal das Ziel das Lehren sowie das Heil der Mitglieder der Gemeinde war. Gleichzeitig muss man auch 
feststellen, dass der Ausdruck „Rezipient" nicht ganz exakt ist, denn nicht die Gemeinde ist der letzte -
und endgültige - Rezipient, der „seelische Nutzen" kann nur im Kontakt mit Gott und der Gemeinde 
verwirklicht werden. Das Singen ist ein Lobgesang, was ein Gebet ist, eine Bitte oder Danksagen. Der 
Rezipient redet also auch selbst, genauer gesagt singt er, und möchte gern von Gott erhört werden. 
Letztendlich ist Gott der Rezipient, aber nur in dem Falle, wenn das Singen wirklich geistlich ist. Das ist 
letztendlich der Sinn der Regulierung vom Singen. 

Zeitabschnitte in der frühen Geschichte des Gemeindegesangs (Singens) kann von der 
Betrachtungsweise her unterschiedlich festgelegt werden. Die ungarische Musikgeschichte behandelt den 
Zeitabschnitt zwischen der Eroberung und Rückeroberung von Buda (1541 - 1686) als eine Einheit. In 
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der Literatur-, Kultur-, und Kirchengeschichte können auch andere Zeitpunkte festgelegt werden. Für alte 
BQcher liegt die Epochengrenze in der Fachliteratur im Jahr 1800. Die in diesem Buch behandelte 
Zeitspanne, also das 16. und 17. Jahrhundert wird einerseits durch die innere Geschichte der 
Oesangbücher bestimmt, teilweise aber auch durch praktische Überlegungen. 

D i Quellen, die aus dem 16. - 17. Jahrhundert stammen und in Zusammenhang mit dem 
Gemeindegesang stehen, wurden mit Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt. Sie werden von 
den Gesichtspunkten der Literatur- und Kirchengeschichte, bzw. der Gesangbuchgeschichte her 
analysiert. 

Im Mittelpunkt der Datensammlung und der Analyse, im I. und II. Kapitel des Buches stehen 
die Forderungen, die an die Pfarrer, an die Zusammensteller (I lerausgeber) der Gesangbücher, an die 
Verfasser der Lieder, bzw. an die Kantoren gestellt worden sind. 

1. Typen der Quel len des ungarischen protes tant i schen Gemcindcgesangs im 16. und 17. 
J a h r h u n d e r t 

1.1. Gesänge 
1.2. Typen der protestantischen Gesangbücher 
1.3. Nach der Perikope zusammengestellte Gesangsordnungen im Gottesdienst 
1.4. Predigtsammlungen 
1.5. Andere theologische Werke (Dogmatikas, Glaubensstreite, Kommentare usw.) 
1.6. Bekenntnisschriften, Agenden usw. 
1.7. Andere Quellen (Tagebücher, Protokolle usw.) 
1.8. Meinungen aus der katholischen Kirche über das protestantische Singen 
1.9. Quellen nach 1700 über das Singen im 16. - 17. Jahrhundert 

II. Forderungen an den Gemeindegesang u n d das Verfassen von Liedern 
I I . ! . Beispiele aus der Bibel und Meinungen maßgebender Persönlichkeiten über die 

Notwendigkeit des Singens 
11.2. W o und aus welchem Anlass wurden kirchliche Gesänge gesungen? 
11.3. Wer hat in der Kirche gesungen? 
11.4. Welche Lieder konnten auf ungarisch in der Kirche gesungen werden? 

(Über das Singen von Psalmen) 
11.5. Art und Weise des Singens 
11.6. Aufgabe, Nutzen und Wirkung des Singens 
11.7. Verbote 
11.8. Verschiedene literaturgeschichtliche Daten zu den Quellen 
11.9. Die Musik der protestantischen Gottesdienste 

(Rolle der Instrumente) 
11.10. Andere kirchengeschichtliche Daten zu den Quellen 
II. 11. Daten über den Druck und Uber Auflagen 

III. Geschichte der bis zum J a h r 1700 e r sch ienenen ungarischen Gesangbücher der Gemeinden 
Der Verfasser analysiert nach einheitlich bestimmten Gesichtspunkten 54 bis zum Jahr 1700 

erschienene ungarische Gesangbücher der Gemeinden und 18 Gesangbücher zum Begräbnis. Soweit es 
möglich ist, werden mögliche deutsche Muster auch in Betracht gezogen. Am Ende des III. Kapitels ist 
eine Zusammenfassung, Zeiteinteilung und ein Stammbaum der Ausgaben zu finden. 

A n h a n g 
Im Anhang 1/A-B wird der Weg der Gesangbücher der Gemeinden und der Bestattung 

dargestellt. 
Im Anhang III sind mit dem Gemeindegesang zusammenhängende längere Quellen-

Texte zu finden. 
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