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Fekete Csaba

…vyonnan oregbitetek, es emendaltattatak…*

a Váradi énekeskönyv (1566)1 „szerkesztése”

A legtöbb XVI–XVIII. századi protestáns énekeskönyv hátteréről, kiadásáról, 
szerkesztőjéről és szerkesztéséről – történelmi okok miatt – nagyon keveset, 
néha pedig semmi biztosat nem mondhatunk.2 Kényszerűségből találgatással 
pótoljuk a hiányt; ez nem vétség, munkahipotézisként el sem kerülhetjük. Hi-
bát hibára halmozunk ellenben akkor, ha meg sem kíséreljük igazolható adat és 
igazolhatatlan feltételezés elkülönítését. Elképzelésünk csak akkor állja meg a 
helyét, ha bizonyos követelmények adottak, és semmiképpen nem állja meg a 
helyét ezek hiányában.

*

Huszár Gálnak volt készsége, igénye és tanultsága a szerkesztésre, s módja volt az 
énekek válogatására is. Erről 1560-ban nyilatkozott, amikor énekeskönyvét, illet-
ve annak specimenjét3 Melius Juhász Péternek ajánlotta: „a minémő Dicséreteket 

* Készült az OTKA K 69093. sz. pályázat támogatásával.
1 RMNY 222. Hasonmása: BHA IX. (Lásd a 12. jegyzetet.) Az RMNY címleírásában, amely a 

kötet fotómásolata alapján készült, eregbitetek olvasható; a hasonmás kiadás az eregbül szóalak 
olvasatát nem igazolja. 

2 Az egyes énekeskönyvek leírása: H. Hubert Gabriella, A régi mag yar g yülekezeti ének, Bp., 
Universitas, 2004 (Historia litteraria, 17 – Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok, 2). 

3 Kivételes, hogy az énekeskönyv előszava nem a nyomtatás munkálatának bevégzésekor (tehát 
majdnem egy évvel később Debrecenben) készült, hanem – az első (A jelű) füzet folyamatos szá-
mo zásának bizonysága szerint – a nyomtatás elkezdésekor, 1560. március 1-jén. Az első két (A és B 
jelű) füzet tipográfiája eltér a kötet többi részétől. Az ajánlás elején (A2a) és két ének elején (A4a és 
a8b) díszes kezdőbetűket találunk, egyszer még a harmadik füzetben is (C2b) van egy egyszerűbb 
iniciálé, másutt a kötetben sehol. Az első énekcsoportban I–IIII. számozás is van, ez sem ismétlő-
dik később. A füzetek számozása is eltérő. Az első két füzetben római szám jelöli a füzetek egyes 
leveleit, később mindvégig arab szám. Az énekeskönyv első két füzetéről emiatt vélhetjük azt, hogy 
specimenként is készült. Néhány példányának elküldésével (Kassára, Debrecenbe és máshová) 
tiszteleghetett a kiadó és szerkesztő, Huszár Gál az ajánlottnak és a gyülekezet elöljáróinak. Első-
sorban Kassán, ahová prédikátornak készült Magyaróvárról, és ahol március 20-án be is iktatták.

     A szerkesztő saját szerzőségét is megjelöli G. H. kezdőbetűkkel a második füzet végén, a B8a 
levél alján. Ilyen is csupán itt fordul elő egyszer. Énekét (RPHA 62) a XIX. század végétől – 
minden ok nélkül – Dávid Ferencnek tulajdonították (Jakab Elek nyomán). Ez az alaptalan 
attribúció a mai napig él, az RMNY 178. leírásában is ez olvasható. Az ének szerzősége miatt 
számunkra még fontosabb, hogy Huszár Gál nevének kezdőbetűit olvashatjuk a végén. 

Fekete.indd   247 2010.09.24.   13:13:37



248

és Psalmusokat ez időben való jámbor Atyafiak a szent Írásból szerzöttenek, azok 
közől ím egy néhányat kiválogattam és a te neved alatt kibocsáttam”.4 1975 óta 
tudjuk, hogy énekeskönyve valamennyi nyomtatott magyar protestáns gyülekeze-
ti énekeskönyv őse.5 Szerkezete és címe, A Keresztyéni Gyülekezetben való isteni dicsé-
retek is öröklődött, kiegészítésekkel, Huszár Gál válogató, mérlegelő, értelmező és 
szerkesztő munkája nyomán.

Nem tekinthetjük ilyen bizonyosnak a szerkesztő munkáját és koncepcióját 
Szegedi Gergely 1569-ben megjelent énekeskönyvét illetően,6 amióta tudjuk, 
hogy ő már 1566-ban meghalt Egerben. Utolsó éveiben – vélhetően betegsége 
miatt – udvari prédikátorságba visszavonulva élt.7 Nem ismerjük részletesen pá-
lyafutásának Kassához, Tokajhoz és Egerhez fűződő részét, holott jellegzetes hel-
vét úrvacsorai nézetei miatt itt ütközött össze a lutheri reformáció felvidéki, 
szakramentárius nézeteket kárhoztató képviselőivel.8 Énekköltészetében nehéz 
volna kimutatnunk ennek közvetlen hatását. Még kevesebb sikerrel kecsegtet, 
hogy wittenbergi eszmeiségéből és helvét nézeteiből vezessük le a kancionálé fel-
építésének elvi alapjait. 

Szegedi Gergely életének ezeket a mozzanatait nem ismerhették azok, akik 
elsőként értékelték az 1569-es énekeskönyvet. Hogyan értsük a címlap állítását? 
Készen volt-e a nyomtatásra szánt kézirat 1566-ban? Vagy csak egy korábbi kéz-
iratos gyűjtemény (esetleg nyomtatott, tehát például az 1562. évi debreceni éne-
keskönyv kéziratos pótlásokkal kiegészített példánya) maradt a neves prédikátor 
egri hagyatékában? Vagy még az sem? A megjelenés évéből következtetve: 1566 
után más (kántor? prédikátor?) újból eg ybeszedegette jó két évig ezeket az énekeket, 
mert hiszen aligha voltak azok egybeszedegetve, és ha valamelyest megemendáltatott 
is szövegük Szegedi Gergelynek a Mágócsy Gáspár várkapitány udvarában telje-
sített prédikátori szolgálatakor (megerőtlenedett állapotában), maradt még javí-

4 RMNY 160. A3a.
5 RMNY 160. Huszár Gál, A keresztyéni g yülekezetben való isteni dicséretek, KálmáncseHi Márton, 

Reggeli éneklések, 1560–1561, kísérő tan. borsa Gedeon, Bp., Akadémiai, 1983 (Bibliotheca 
Hungarica Antiqua, 12). – borsa Gedeon, Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, ItK, 80(1976), 
367–377; tartalmilag azonos a BHA XII. kísérő tanulmányával (Bp., 1983). Az énekek több 
mint 9/10 részének továbbélése miatt „valóban ez a kiadás az őse és kiindulása mind az evan-
gélikus, mind a református magyar nyelvű énekeskönyveknek egészen a mai napig”. borsa, 
Huszár Gál 1560…, i. m., 372. 

6 Csupán négy csonka levélnyi töredéket ismerünk az 1562-es debreceni énekeskönyvből, 
RMNY 178. scHuleK Tibor, XVI. századi mag yar nyomtatványok töredékei a wolfenbütteli könyvtár-
ban, MKsz 86(1970), 119–129. 

7 Varjas Béla, Kovacsócz y Farkas feljeg yzései és Szegedi Gergely, ItK, 74(1970), 129–151. – Külön-
lenyomatként: Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1970 (Reneszánsz-füzetek, 2).

8 Varjas Béla, Szegedi Gergely és Flacius Illiricus ismeretlen vitája az úrvacsoráról = Tanulmányok a lutheri 
reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára, szerk. Fabinyi Tibor, Bp., Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház, 1984, 29–50.
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tatlanul elég.9 Szegedi Gergely kéziratban fellelhető énekeivel megöregbítvén a gyűj-
teményt, végül 1569-ben adhatták Debrecen város nyomtató műhelyébe. Előszót 
nem írt hozzá senki sem. Mennyire tekintették mértékadó vagy mintegy hivatalos 
kiadványnak (a feltételezések nyomán Melius Juhász Pétertől származó) jóváha-
gyás nélkül? Ha nem tért el a bevett szokástól, nem sok ilyen gond támadhatott. 
Mindenesetre a címlap értelmezése több ponton kétséges. 

A két megnevezett énekeskönyv közé ékelődik a Debrecenből Váradra áttele-
pült Raphael Hoffhalter nyomdájában megjelent kötet. Elsősorban azért kell ér-
tékelését újragondolnunk, mert a szerkesztésére vonatkozó elképzelések még az 
előbbinél is ellentmondásosabbak. A XIX–XX. században keletkezett gyér szak-
irodalom megpróbálta ezt a kiadványt is egyazon énekeskönyv-sorozat tagjaként, 
folyvást gyarapodó énekgyűjtemény felekezeti szempontú átszerkesztéseként ér-
tékelni. Ez a meggyőződés azonban még jóval azelőtt formálódott meg, hogy 
Borsa Gedeon megtalálta Huszár Gál énekeskönyvét. Adatok hiányában Szegedi 
Gergely énekeskönyvének korábbi értékelése is téves feltételezésekkel keveredett 
Szilády Áron tanulmányában. Érthető, ha így szintén egészen eltérő nézetek és 
feltételezések fűződtek a Váradi énekeskönyvhöz (a továbbiakban: VÉ), szerkeszté-
séhez és kikövetkeztetett szerkesztőjéhez is. E feltevések nyomokban ma is hat-
nak, néha a módosult adatokkal keveredve.

1892-ben Hellebrant Árpád találta meg – Szabó Károly régi magyar könyvé-
szetét folytató és kiegészítő tanulmányútjain – mind a VÉ, mind a Szegedi Ger-
gely-énekeskönyv egy-egy példányát Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek), 
illetve Boroszló (Wrocław) egykor városi, ma egyetemi könyvtárában.10 szegedi 
Gergelyének az álhasonmása már a rákövetkező évben megjelent Szilády Áron 
tanulmányával.11 bár a VÉ korábbi és az irodalomtörténet vagy a protestáns 
himnológia szempontjából legalább olyan fontos, ennek hasonmása csak több 
évtizedes késéssel követte (Budapest, 1975). Ennek kísérő tanulmányában 
Schulek Tibor rostálta meg és foglalta össze utoljára ismereteinket.12 további ki-
egészítések és újabb értelmezések azóta nem születtek, helyettük tovább éltek az 
egykori magyarázatok. 

*

9 „Az elképesztően sok és kétségtelen sajtóhiba mellett ugyanis egynémely szövegromlás és ak-
rosztichon-rontás – úgy látszik – nem annyira a szedők, mint inkább a másolók rovására írandó.” 
Varjas, Kovacsócz y Farkas…, i. m., 148. 

10 Hellebrant Árpád, Mag yar Könyvesház (Adalékok Szabó Károly Régi Mag yar Könyvtárához ), I, Ma-
g yar nyelvű nyomtatványok, közlik Hellebrandt Árpád, HodinKa Antal, scH[önHerr] Gy[ula] és 
széll Farkas, MKsz, új folyam (1)1892/1893, 219–220; sztripszKy, i. m., 1804/11.

11 Szegedi Gergely énekeskönyve 1569-ből, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1893.
12 A keresztyéni g yülekezetben való isteni dicséretek, Várad 1566, tan. scHuleK Tibor, a fakszimile szöv. 

gond. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1975 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 9).
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A továbbhaladás előtt tekintsünk vissza két meghaladott értelmezési kísérletre. 
borbély István szerint 

Dávid Ferencz (…) nem szerkesztett, illetőleg nem adott ki unitárius templomi énekeskönyvet. 
(…) Nagyváradon volt az első unitárius nyomda (…) Hoffhalter volt itt a könyv-
nyomtató, ez a lengyelből lett magyar, kit 1567-ben János Zsigmond Gyulafehér-
várra hívott, hogy typographia regia-jával az unitárius írók könyvnyomtatója le-
gyen. (…) Az a szigorú czenzúra üldözte el Debreczenből, melylyel Melius egyházát 
védte a terjedező unitárizmus ellen. E helyütt megjelent könyvei közül csak egy 
maradt ránk. (…) Varadon. Nyomtatot Raphael Hoffhalter, Anno D., M.D. LXVj. ezt az 
énekeskönyvet tartom én a magyar unitáriusok legelső templomi énekeskönyvének. 
Ha Hoffhalter nem unitárius, hanem kálvinista könyvet nyomtatott volna, akkor 
János Zsigmond bizonyosan nem hívja magához s nem segélyezi munkájában!13

Borbély láthatóan nem vette figyelembe Debrecen ezen évtizedbeli állapotát. Az 
állandó török veszélyhez ráadásként az ismételten átpártoló Balassi Menyhért 
1564-ben, majd (Schwendi Lázár jóváhagyásával) Székely Antal 1565-ben feldúlta 
és kifosztotta a várost, amelyet közben még kétszer tűzvész is pusztított. Váradra 
a nyomorult körülmények miatt menekült Hoffhalter nyomdája.14 Ott jelent meg 
Melius Juhász Péter Jób-fordítása is 1565-ben.15 Ebből nem az következik, hogy  
Várad városa unitárius lett. Mi lehet unitárius a VÉ-ben? 

Jövel, vigasztaló Szent Lélek Isten – így végződik 1566-ban (a sorrendben máso-
dik, 1560-ban negyedik) ének (pünkösdi sequentia, Jövel, Szent Lélek Úr Isten, lel-
künknek vigassága, RPHA 702). Ebben az 1546 körül keletkezett tételben ilyen 
stró fát énekelt a gyülekezet a filioque-tanról (qui a Patre Filioque procedit – amely 
legkevésbé sem jellemző unitárius hittétel):

Te vagy bizony örök Isten, Ki Atyától és Fiútól
Mindörökké származol,
Te vagy mi Urunk Krisztusnak Áldott szent ígérete,
Te vagy mi lelkünknek Megszentelője.

Lépten-nyomon, csaknem minden lapon találkozunk a Szentháromságot dicsőítő 
záróstrófával, doxológiával:16 

13 borbély István, A legrégibb unitárius énekeskönyvek (1566–1607), EPhK, 37(1913), 171–172. 
14 Vö. Debrecen története 1693-ig, szerk. szendrey István, Debrecen, Debrecen Megyei Városi Ta-

nács VB., 1984, 174, 152, 245, 394, 508. 
15 RMNY 213.
16 Lásd még az idézett példákon kívül a 4, 5, 10, 16, 18, 19, 26, 30, 57, 68, 70, 81, 94, 99, 101, 110, 

112, 114, 123, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 147, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 
159, 159, 171, 172, 176, 177, 178, 181 lapot!
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Dicsértessél mennyégben, Szent Háromság egy fölségben,
Ki megvigasztalsz minket lelkünkben,
Noha gyötrötünk mostan itt a mi testünkben (…) (12)

Dicsértessék Szent Háromság e mái napon
Atya, Fiú és az Szent Lélek egy bizony Isten,
Alleluját mindörökké néki mondhassunk. (130) 

Csak elfogultság gátolhatja a felismerést – a sűrűn ismétlődő doxológiákat énekel-
ve –, hogy vajon a VÉ trinitárius vagy antitrinitárius-e. Az a jelenleg tisztázhatat-
lan körülmény lehet a magyarázat, hogy nem csupán a későbbi adoránsok, hanem 
kezdetben is még az unitarizmus egyes árnyalatai sem szakítottak teljesen a Szent-
háromság tanával. Ezt erősítheti, hogy Luther Das deutsche Patrem, avagy Credo-
énekének a Gálszécsi István-féle magyarítása (RPHA 910) Huszár Gáltól kezdve 
megmaradt különféle énekeskönyvekben (1566, 1569),17 de benne volt az unitári-
us Toroczkai Máté elveszett graduáljában (1601), több unitárius graduálban és az 
első ismert nyomtatott unitárius énekeskönyvben (1602–1615) is. 

Krisztus, illetve a Szentlélek istenségének énekbe foglalására lássunk még egy-
egy példát. Communicáláskor hangzott századokig a Jer, dicsérjük az Istennek Fiát 
(RPHA 639). Ennek egyik részlete:

Téged vallunk hatalmas Istennek, 
Kezdet nélkül való természetnek,
Szent Atyáddal egy örök Istennek,
Állatjából születtél Istennek.

Teremtésnek te előtte valál,
Kezdet nélkül az Istennél valál.
Anya nélkül Istentől származál,
Örök ige szájából mondatál.

Teáltalad ez világ kezdeték,
És semmiből szépen teremteték,
Az csillagos szép ég terjeszteték,
Napval, holdval megékesíttetéc. (27) 

az Idvöz lég y, örök Úr Isten (RPHA 1404) Szentháromsághoz intézett könyörgésből 
való a következő strófa (szintén hitvallási tétel, a simul adorantur et glorificantur):

17 Felhívta rá a figyelmet barla Jenő, Szegedi Gergely énekeskönyve 1569-ből, Protestáns Szemle, 
14(1899)/6–7.. Különlenyomatként: Bp., Hornyánszky, 1899, 24–25. 
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Idvöz légy, Szent Lélek Isten,
Ki Atya, Fiúval vagy egy Isten,
Egyetemben egy dicséretben,
egy akaratban és szentségben
És egy dicsőségben. (36) 

Czeglédy Sándor is változatlanul elfogadja a száz évvel ezelőtti megítélést.18 esze-
rint a számos protestáns énekeskönyvben megtalálható Hajtsd meg, Úr Isten, keg yes 
füleidet (RPHA 475) „unitárius ének, az első unitárius énekeskönyv egyik darab-
ja”.19 Nos, ez az „első unitárius énekeskönyv” pedig a Dávid Ferenc szerkesztette 
(vagy legalább az ő idején nyomtatott) kiadvány volna. Erre sem mai könyvésze-
tünk, sem az irodalomtörténet vagy egyháztörténet nem ismer döntő bizonyíté-
kot. Mindenesetre az ének doxológiája így hangzik:

Dicsőség légyen az örök Atyának,
Dicsőség légyen néked, ű Fiának,
Ki Szent Lélekkel uralkodol mostan
És mindörökké. (178) 

Mai könyvészetünk és nyomdatörténetünk a Todoreszku-töredéken található éneke-
ket, amelyekre Sztripszky érvelése alapult, kolozsvári és nem váradi nyomtatvány-
ként határozta meg.20 Még 1586 előtt, de legkorábban az 1560-as évek második 
felében nyomtathatták. Rongált állapota miatt eddig nem volt mód pontosabb 
keltezésre. Az azonban már a közreadás után hamar eldőlt, hogy nem teljes éne-
keskönyvet adtak ki románul, hanem csupán néhány összeválogatott éneket, nagy 
valószínűséggel két füzetnyi terjedelemben.21 Erről az sem bizonyos, hogy (refor-

18 „a Haycz meg Úristen megvan ugyan az 1590. évi Szegediben, ámde van ezzel együtt a 
Todoreszku-töredéknek két olyan darabja, Mostan Úristen hozzád kiáltunk (9) és Dicsérjétek az 
Urat (10), amelyek sem a váradiban, sem pedig Szegedinek egyetlen kiadásában sem találhatók, 
még az 1590 körüli legújabbakban sem. Nem találhatók pedig azért, mert ezek nem kálvinista 
szerzemények, hanem unitárius énekek és csakis a Dávid Ferencének tartott 1575–78-ra vélt 
énekeskönyvben olvashatók, amelynek első kiadása azonban valósággal 1574 előtt jelent meg 
(…) a román énekek fordítója az 1566. évi váradi és az 1574 előtti unitárius énekeskönyvből 
válogatta össze darabjait.” sztripszKy Hiador, alexics György, Szegedi Gergely énekeskönyve 
XVI. századbeli román fordításban, Bp., Hornyánszky, 1911, 129–130. A Mostan, Úristen, hozzád 
kiáltunk (RPHA 1019) más protestáns énekeskönyvekben is megjelent, viszont a Dicsérjétek az 
Urat, minden nemzetségek (RPHA 273) csak unitárius énekeskönyvekben. Mindkettő keletkezése 
az 1564–1586 közötti időre tehető, korai kéziratos terjedéséről nincs adatunk. 

19 czeglédy Sándor, Néhány meg jeg yzés Huszár Gál most megtalált énekeskönyvéről, Református Egy-
ház, 28(1976), 174–175. 

20 RMNY 313.
21 „Két íves kisebb nyomtatvány második, azaz utolsó íve volt (…) a B ív utolsó lapját nyomtatás 

csak félig tölti meg s a lap alján csak az utolsó lapon elmaradható őrszó nincs meg.” trócsányi 
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mátus vagy unitárius) nyomtatott énekeskönyvet követ. Kéziratban terjedő éne-
kek fordításának nagyobb a valószínűsége. Három ének unitárius minősítése kö-
zül a (bizonyságul idézett) Mostan, Úr Isten, hozzád kiáltunk keserűségünkben22 is igen 
erős kétségeket támaszt, hiszen doxológiája a következő:

Dicsíret légyen Atya Istennek és Fiú Istennek,
A vigasztaló és megszentelő Szent Lélek Istennek. 

Az unitárius irányzathoz való óvatos alkalmazkodásnak tekintette Czeglédy azt 
is, hogy Huszár Gál énekeskönyvének egyes énekei elmaradtak 1566-ban. Azt 
sem sajtóhibának, hanem „az unitárius érzékenységet sértő felirat” tapintatos 
módosításának vélte, hogy A Szent Háromságnak való könyörgés helyett (1560 H2a) 
A szent Házasságra való könyörgés titulus olvasható az Idvöz lég y örök Úr Isten kezdetű 
ének fölött (35, a mutatóban tévesen 25), holott ez kéziratos másoláskor könnyen 
előforduló lapsus vagy hibás olvasat is lehet.23 Nem ütött szöget a fejébe az elem-
zőknek az sem, hogy folytatásként Credo-ének következik, amely szintén nem a 
radikalizálódó unitárius irányzat gyakori jellemzője (Aki akar üdvözülni, RPHA 
65), ilyen egyértelmű tételezése miatt:

Aki akar üdvözülni
Kell Istenről így érteni,
Őt állatban egynek hinni,
Három személyben tisztelni. (36–37) 

Csomasz Tóth Kálmán24 szintén ekként ítéli meg az 1566-os énekeskönyv hátterét, 
mert szerinte a „a XVI. század hatvanas éveinek énekeskönyveiben mutatkozó fő 
különbségek az éneklés terén nem annyira a két öregebb konfesszió közötti tanbeli 
eltérések, tehát nem az úrvacsoratan, mint egészen a XVII. század küszöbéig mu-
tatkozó hatással már ekkortól fogva a Szentháromsághit területén jelentkeztek”;25 
ezért az énekeskönyv szerkesztési „sajátosságaiban az antitrinitárizmus óvatos és 
burkolt, de már felismerhető törekvései” tűnnek föl. „Az mindenesetre szinte bizo-
nyos, hogy a váradi emendációjának a törekvései Huszár Debreceni énekeskönyvét 
próbálták – bizonyos óvatossággal, de felismerhetően – kikezdeni.”26

Zoltán, Dr. Stzripszky Hiador és dr. Alexics Györg y: Szegedi Gergely énekeskönyve…, EPhK, 36(1912) 
326–327. 

22 sztirpszKy–alexics, i. m., 167. 
23 czeglédy, i. m., 175.
24 csomasz tótH Kálmán, Huszár Gál újabban felfedezett énekeskönyvének tanulságai, Confessio, 

6(1982)/4, 50–59.
25 Uo., 55.
26 Uo., 51–52.
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Az ismert első nyomtatott unitárius énekeskönyv (1602–1615)27 prózazsoltárait 
nem zárta trinitárius doxológia.28 A föntiekkel ezt összevetve nem az a kérdés, 
hogy milyen jellegű a VÉ, hanem az, hogy miként lehetett unitárius elhajlást bele-
látni. Nem kevésbé fogas kérdés a Huszár Gál énekeskönyvét emendáló törekvés 
posztulálása. Nem bizonyítható, hogy a VÉ kizárólag nyomtatott énekeskönyvre 
támaszkodott (akár az 1560-as, akár az 1562-es kiadásra), nem pedig arra a XVI. 
század közepén már kialakult hagyományra, amelyből Huszár Gál merített.

Elképzelhető, hogy számos unitárius gyülekezetnek nem volt kezdettől fogva 
ellenére, ha az óprotestáns istentiszteleti örökség formálódása első évtizedeiben 
ugyanazon énekeket zengte el vasárnapról vasárnapra, mint a reformátusok.29 
Adoráns irányzatuk talán később sem botránkozott meg ezen. Csak utódaik kü-
lönültek el fokozatosan a XVI. század utolsó negyedétől, és ezzel együtt a mai 
napig fenntartották azt az állítást, amelynek cáfolatát Borbély Istvántól olvastuk, 
hogy Dávid Ferenc énekeskönyvet szerkesztett, énekeskönyvet kellett szerkeszte-
nie. Pirnát Antal 

perdöntően bizonyítja, hogy Dávid Ferenc korában az unitáriusoknak nyomtatott 
énekeskönyvük nem lehetett, még kevésbé lehetett annak szerkesztője Dávid Fe-
renc. (…) Később meg, 1571–1579 között, az erdélyi antitrinitárizmusban felülke-
rekedett az a teljesen racionális irányzat, amely minden kötött istentiszteleti for-
mát elvetett. Nem ismerjük ugyan véleményüket a templomi éneklésről, de arról 
vannak adatok, hogy a vasárnap megünneplését, az összes szentséget és imaszö-
veget (még a Miatyánkot is) elvetették. Ebben a légkörben semmi esetre sem jö-
hetett létre egy liturgikus énekgyűjtemény igénye.30 

Az 1570 tájára képzelt énekeskönyv emlegetése összefonódik egy jó későn és 
alaptalanul Dávid Ferencnek tulajdonított énekkel. Az erdélyi unitáriusok nem 
korábban, a XX. század elején vették át az akkori református énekeskönyvből. 
Huszár Gál Adjunk hálát mindnyájan kezdetű énekének Dávid Ferenc szerzőségére 
való adatmódosítása még a ma használatos unitárius énekeskönyvben is így talál-
ható. Más alapja ennek semmi nincs, mint Jakab Elek gyanúja. Korábbi énekes-
könyvekben nem találjuk Dávid Ferenc nevének feltüntetését, az alább említett 

27 RMNY 983.
28 Az 1Tim 1,7 helyettesíti: Az örökkévaló királynak pedig, halhatatlannak, láthatatlannak, eg yedül bölcs 

Istennek tisztesség és dicsőség, mind örökkön örökké, ámen (a Vizsolyi biblia szerint).
29 Kanyaró Ferenc (A legrégibb unitárius énekeskönyvekről, MKsz, új folyam, 3[1895], 321–332; Ke-

resztény Magvető, 23[1898], 56–57) és VárFalVy nagy János (Az unitáriusok énekeskönyveiről, 
Keresztyén Magvető, 6[1871], 93–126) tanulmányai óta unitárius szerzőtől nem jelent meg 
átfogó himnológiai elemzés. Ezt csak részben pótolja az RMKT XVII/4. kötetében Tarnócz 
Márton áttekintése.

30 Az unitáriusok költészete, s. a. r. stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1969 (Régi Magyar Költők Tára, 
XVII. század, 4), 529–530.
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példák között sem. Jakab Elek meg is mondja, hogy nincs adata, csupán Uzoni 
Fosztó kéziratos egyháztörténetéből következtet.31 Más forrása nem lévén, Szilády 
Áron református esperes-lelkész, akadémikus 1912-ben így közölte aztán Huszár 
Gál énekét Dávid Ferenc neve alatt. Az attribúció hamar úgy meggyökerezett, 
hogy történészekben, például Révész Imrében sem merült fel vele kapcsolatosan 
semmi kétely. Az 1948-as református énekeskönyv előkészítő munkálatai során 
született tanulmányában írja:

Dávid Ferencnek ez az éneke énekeskönyvünk egyik legrégibb darabja ugyan és a 
szövege nagyon csekély változtatással maradt fenn mindmáig (csak a F. [= a 
Baltazár-féle énekeskönyv (1921) Felvidéken kiadott, Pálóczi Czinke István által 
szerkesztett változata, 1923] dolgozta át valamivel erősebben). Megtartását még-
sem tudom javasolni, a következő okokból:

1. Szerzője később megtagadta Azt, akit itt még nyilván magasztal, t. i. a 
Szentháromságot (még amit itt Krisztusról mond, azt a konzervatívabb 
unitárius álláspontról is el lehetett mondani, de a Szentlélek istenségét 
D[ávid Ferenc] unitáriussága első percétől kétségbevonta) és az igaz hit-
nek, a szent Evangéliom igaz értelmének ellene fordult.

2. A szöveg, bár theologiai szempontból nem kifogásolható, lendülettelen, 
száraz, élményi erőtől nem fűtött.

3. A különösen mélabús dallam végképpen nem alkalmas hitvalló és hálaadó 
könyörgés szárnyául. Igaz, hogy XVI. századi, de kifejezetten sirató ma-
gyar dallam („Mint sír a fehér hattyú Meander vize partján…”).32

Viszont kétségtelen, hogy a gyülekezetek (legalább a Tiszántúlon) máig sze-
retik – amiben ugyan a lélektelen megszokásnak is lehet jórésze!33

Révész Imre idézett értékelése teljesen téves. Szerencsére ez az ének azóta sem 
maradt ki a református énekeskönyvből, ám a hibás attribúció sem hiányzik, csu-
pán egy kiadásban helyesbíthette Csomasz Tóth Kálmán (korábban ő sem vonta 
kétségbe Dávid Ferenc szerzőségét); a szinte évente megjelenő lenyomatokban 
sem az énekszerző nevét, sem a mutató adatát nem helyesbítették 1975 óta, holott 
akkor Borsa Gedeon már törölte a szerzők sorából Dávid Ferencet. 

31 jaKab Elek, Dávid Ferencz emléke: Elitéltetése és halála háromszázados évfordulójára, Bp., Magyar Ki-
rályi Egyetemi Könyvnyomda, 1879, 217–218.

32 A dallamra lásd RMDT I. 85. Csomasz Tóth Kálmán bizonyítatlannak mondja, hogy a dallam 
szerzősége is Dávid Ferencnek tulajdonítható, de az ének szerzőségét ekkor még nem vitatja. 

33 réVész Imre, Jelenlegi énekeskönyvünk dicséret- és eg yéb énekanyagának theologiai átvizsgálása, theo-
logiai Szemle 19(1943), 47. Az ének benne van a máig használt 1948-as református énekes-
könyvben.
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Az unitáriusok erdélyi (hazánkban is használt) énekeskönyvében34 az attri-
búcióhoz mai napig idejétmúlt állítás társul a legkorábbi unitárius énekeskönyv-
ről. „Ismeretlen első kiadását az irodalomtörténet Dávid Ferencnek tulajdonítja, 
s 1570 táján keresi” – nyilatkozott Pálffi Márton szerkesztő 1924. szeptember 
3-án kelt előszavában.35 

*

Jó másfél évtizeddel Borbély István elképzelése után egészen eltérő azonosítás 
látott napvilágot.36 Ebben nincs említés arról, hogy a lengyel nyomdász Debre-
cenből a cenzúra árnyékából menekült volna el a közeli és más felekezetű város-
ba, Váradra. Szilárd meggyőződés alapozza meg a felismerést: kellett hogy legyen 
szerkesztője a VÉ-nek, s őt nem irányíthatta senki más, csak Melius Juhász Péter. 
Ez Schulek Tibor érveléséből sem hiányzik. A Szegedi Gergely-féle énekeskönyv-
ről ezt állapítja meg: „A nyomtatás feladata így Melius felügyelete mellett az új 
könyvnyomtatóra, Török Mihályra hárult.” Az 1563. (vagy 1562.) évi kiadás 
„egyik-másik – nem mindig szerencsés – bővítése Melius utasítására történt, s 
akinek neve talán a címlapon is szerepelt”.37 Szerencsére volt sógora is Melius 
Juhásznak, deákos ember. S. Szabó Józsefnek kapóra jött (Zoványi Jenő vélemé-
nyének további fejtegetéseként)38 a megoldási kísérletben, hogy L. F. kezdőbetűk 
olvashatók a VÉ címlapján az emendáló személy jelölésére. Lőn Literáti Ferenc, 
Franciscus Literatus, avagy Jánosdeák, aki emendált. Ez beleillik Melius Juhász Pé-
ter himnológiai tevékenységébe, aki ezek szerint kiadott „1562-ben egy énekes 
könyvet, mely az ő szerkesztésében, de mindenesetre az ő égisze alatt jelent meg. 
Ezt 1566.-ban, valószínűleg sógorával, Literatus Ferenccel javíttatva tette újra köz-

34 Kolozsvárott, 2006-ban jelent meg legutolsó kiadása. A vasárnapi énekek sorában első 43. 
számú ének Dávid Ferenc éneke feliratot visel, többszöri átdolgozás után hétből négy strófára 
rövidítve, csak néhol egyezik egy-egy sora (összesen öt) az eredeti XVI. századi énekkel.

35 Korábban ugyanezt a véleményt a megelőző, 1837-es unitárius énekeskönyv szerkesztője és 
átdolgozója aranyosráKosi széKely Sándor képviselte, vö. Unitária vallás’ történetei Erdélyben, 
Kolozsvár, a Lyceum betűivel, 1839, 69–72.

36 S[árói] szabó József, Ki volt az 1566.-ik évi váradi énekeskönyv emendátora? Debreceni Szemle,  
3(1929), 350–351.

37 scHuleK, BHA IX., i. m., 11.
38 „Az eredeti és valódi szerkesztőnek igazában Melius Péternek kellett lennie az ő 1562.-iki kiadá-

sú énekeskönyvével. (…) Ma meg már a magát legalább neve kezdőbetűivel jelző L. F. kilé tét sem 
tudjuk – legalább ezidőszerint – megállapítani, s véletlen szerencse, hogy a vezetéknevét hason-
lóképen egyedül kezdőbetűjével jelző Szegedi Gergelyé ismeretes, ami egyébiránt éppen neki 
vált legnagyobb szerencséjévé. Ám ezentúl nincs már okunk több érdemet tulajdonítani neki, 
mint amennyire rászolgált, s illik igazságot szolgáltatnunk a tényleges szerkesztőnek: Melius 
Péternek, az egyházi irodalom és egyházi közélet ezen soha elfáradni nem tudó munkásának”. 
zoVányi Jenő, Melius Péter énekeskönyve, Protestáns Szemle 27(1915), 279–280.
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zé, harmadszor pedig Szegedi Gergely javításaival és bővítésével 1569-ben”.39 Vajon 
szertartás, éneklés és könyvszerkesztés munkálataiban volt-e bármilyen jártassága 
Melius Juhász sógorának, és alkalmas volt-e ilyesmire? Az elképzelés igazolására 
senki nem talált adatot azóta sem, ennek ellenére Dézsi Lajostól40 Czeglédy41 mun-
káin át (aki azonban később ezt a lehetőséget szinte biztosan kizárta42) egészen 
Hubert Gabrielláig43 mindenki elismétli (több-kevesebb kétellyel) ezt az azonosító 
ötletet. A kritika nélküli ismétlések szinte megszilárdítják a bizonyíthatatlan tételt.

*

Mindeddig nem méltányolta kellően a hazai könyvészet, irodalom- és nyomdatör-
ténet vagy himnológia szakirodalma azt, hogy a L. F. feloldására levéltári adatokra 
alapozott azonosítás született. 1971-ben – évekkel korábban, mint ahogyan Borsa 
Gedeon rábukkant Huszár Gál első énekeskönyvének egyetlen példányára – a 
szász nyomdatörténet két kutatója, Arnold Huttmann és Binder Pál összegezte 
Laurentius Fronius brassói nyomdász, fametsző és írnok pályájának felderíthető 
állomásait.44 Közleményükbe illesztették a VÉ-t is. Később Binder magyarul is 
megismételte a legfontosabb adatokat.45 Állításaikat 1971 óta mégsem cáfolta meg 
senki. Hogy vállalkozott volna valaki annak bizonyítására, hogy itt is, amott is 
működött L. F. mester, de mindig más-más személy, sőt volt egy harmadik 
Laurentius Fronius nyomdász ugyanazon időben? Másfelől a bibliográfia és a 
nyomdatörténet sem hasznosította a felismerést. Jóval korábban is fölbukkantak 
szórványos nyomdatörténeti adatok, de összekapcsolásuk, a különböző neveken 
ismert tipográfus azonosítása elmaradt. 1931-ben Iványi Béla Brassó 1570. évi bí-
rósági jegyzőkönyvéből közölte a híres román nyomdász, Coresi és Laurentius 
Fronius perében született ítéletet.46 Visszautalt rá Hervay Ferenc 1965-ben (1971-
ben Binder és Huttmann az eredeti forrásból közölte ugyanezt).47 Lőrinc diák bras-

39 s. szabó József, Méliusz és Debrecen, Debreceni Képes Kalendárium, 1935, 41.
40 XVI. századbeli mag yar költők művei, Hetedik kötet, 1566–1577, közzéteszi dézsi Lajos, Bp., 

A Ma gyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága, 1930, 440.
41 czeglédy Sándor, Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége = A Második helvét Hitvallás Mag yar-

országon és Méliusz életműve, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtó-
osztálya, 1967 (Studia et Acta Ecclesiastica…, 2), 131. 

42 czeglédy, Néhány meg jeg yzés…, i. m., 175. 
43 Hubert, i. m., 115–116 (hivatkozása czeglédy és csomasz tótH).
44 Paul binder, arnold Huttmann, Laurentius Fronius, ein Kronstaedter Buchdrucker, Holzschnittmeister 

und Maler des 16. Jahrhunders, Forschungen zur Volks- und Landeskunde 14(1971)/1, 37–49. 
45 binder Pál, Összefonódó szálak: Laurentius Fronius alias Diacul Lorinţ, Művelődés 31(1978)/8, 53.
46 iVányi Béla, Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Mag yarországon, MKsz, 38(1931), 63.
47 HerVay, i. m., 11. jegyzet.
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sói és gyulafehérvári kiadványait Hervay ugyancsak felsorolta,48 s „’ieromonah 
Laurentie” egyik megoldatlan nyomtatványának részletéről is közölt ábrát,49 de ő 
sem azonosította a több néven emlegetett nyomdászt. 1976-ban Czeglédy, aki ko-
rábban is tudott az új felfedezésről, amelyre Schulek is hivatkozott, kizárja a S. 
Szabó József-féle feltételezést, mert ezt nem támogatják az 1560-as énekeskönyv 
adatai. „Inkább támogatják Arnold Huttmann brassói nyomdatörténész tételét, 
hogy a címlapon szereplő L. F. monogram Laurentius Fronius szász nyomdász ne-
vét jelentené, aki az ott levő metszetet is készítette volna.”50 Csomasz Tóth Kálmán 
ezt Schulek feltételezéseként említi,51 egyikük sem az eredeti közleményre hivatko-
zik, Schulek viszont nem tette le a garast Fronius mellett; a titokzatos L. F. emlege-
tése ismétlődik tanulmányában. Az ezredforduló után Ecsedy Judit szintén feloldat-
lanul, L. F. diakónus néven elemzi Froniusnak a brassói saját nyomdájában megjelent 
kiadványait; regisztrálja és értékeli az eddig azonosított fametszetes díszeit.52 az 
1971-ben megjelent tanulmány másként mutatja be ezt a tipográfus-életpályát. 

1557-ben a Luther énekeit53 és a latin-görög Újtestamentomot54 díszítő famet-
szeteket Laurentius Fronius,55 a Honterus-féle brassói gimnáziumba egy évvel 
korábban beiratkozott diák készítette. Nevét néhány írószalagon L. F. monog-
rammal örökítette meg. Később (1567 és 1579 között) saját nyomdájában adott ki 
a bizánci rítusúak számára ószláv nyelvű liturgikus könyveket Brassóban. Diacul 
Lorinţ, avagy Lorinţ diac din Braşov tevékenységét jól ismeri a román nyomda- és 
liturgiatörténet: kiadványait L. F. diakónusnak tulajdonítja a hazai szakirodalom 
is.56 Fronius (mint más sculptorok vagy képírók) Brassóban városi írnokként és 
piktorként is működött. 1575-ben a várfal délkeleti részét képekkel díszítette; eze-
ket azóta az eső és napfény nagyon megkárosította. Közben (talán még tanuló-
ként, de inkább vándornyomdászként) Váradra szegődött Hoffhalterhez.

a VÉ címlapjára ugyancsak L. F. monogramját jegyezte Fronius, amelyet egy 
évtizeddel előbb már többször használt.57 Ennek alapján ki kell mondanunk vég-

48 HerVay Ferenc, L’imprimerie cyrillique de Transylvanie au XVIe siècle, MKsz 81(1965), 201–216.
49 Uo., 209.
50 czeglédy, Néhány meg jeg yzés…, i. m., 175.
51 csomasz tótH, i. m., 55.
52 V. ecsedy Judit, A régi mag yarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600, Bp., Balassi, 2004 

(Hungaria Typographica, 1), 52–64, 137 [237]. 
53 Geystliche Lieder und Psalmen durch D. M. L[uther]… RMNY 131.
54 Novum Testamentvm Graecae ac Latinae ivxta postremam D. Erasmi… RMNY 138.
55 Németül Lorenz Schreiber, románul pedig Diacul Lorinţ néven is emlegetik a brassói levéltárban 

Paul binder és arnold Huttmann által feltárt dokumentumok; a nyomtatványokon is több 
névalak található. 

56 V. ecsedy, i. m. 
57 Pályája összefoglalása (binder és Huttmann nyomán): FeKete Csaba, L. F. mester nyomában, 

MKsz, 126(2010), 56–65. 

Fekete.indd   258 2010.09.24.   13:13:38



259

re, hogy a két betű hátterében Laurentius Fronius (mag yarul Lőrinc deák) képíró, írnok 
és nyomdász rejlik, nem pedig Melius Juhász Péter sógora. Ebből következik, hogy 
a kálvinista alius unitárius énekeskönyvet szász lutheránus nyomdász „emendálta” 
és „öregbítette”. Jobb oka-módja nem lett volna az „emendálásra” vagy éppen 
tudatos liturgusként való megszerkesztésre a nyomda lengyel anyanyelvű tulajdono-
sának, Raphael Hoffhalternek sem. Ideje szemügyre vennünk az emendálás, illet-
ve a szerkesztés mibenlétét, előtte pedig a címlap szignálatlan metszetét.

a Váradi énekeskönyv szignálatlan címlapképe

Könyvészeti és nyomdatörténeti szakirodalmunk minden fenntartás nélkül 
Hoffhalter munkájának tekinti a VÉ piros-fekete szedésű címlapján a könyörgő 
Dávidot ábrázoló fametszetet. Láthattuk, hogy Laurentius Froniusnak ugyancsak 
fontos szerepe volt a kiadvány létrejöttében, gondozásában. Bár nem az övé volt 
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a nyomda, monogramja megjelent a címlap szövegébe ágyazva. Könnyen lehet, 
hogy mivel egy évtizeddel korábban fametszőként tűnt föl, elkészíthette a címlap 
fametszetét. Binder és Huttmann nyomán ezt a lehetőséget Czeglédy – bár csak 
hipotetikusnak tekintette a „szerkesztő” személyét – is fölvetette.58

Különös a térdelve fohászkodó zsoltáros király megvilágítása. Nem a háttér 
ónkarikás ablaka felől, hanem szemből sugárzik rá a világosság. A fényforrást pil-
lérek és oszlopok takarják a szemlélő elől. Térdelő lába árnyékban van; földre 
helyezett jogara, koronája és hárfája sem vonja el a figyelmet égnek emelt arcáról. 
A fény és árnyék nem egyezik a távlat törvényével. A királytól felénk is árad a 
világosság, a távolabbi belső oszloppárra pedig két oldalról, ezért belső oldalukra 
vetül árnyék. A félkörív fölötti ablakok szabályos távlatúak, alattuk a külső osz-
lop pár ellentétes oldalára vetül árnyék, ezeket középről éri a fény, s a belső oszlo-
pokhoz képest fordítva, külső oldalukra vetül árnyék. Így, több nézőpont szerint 
ezt nem láthatnánk a templom belsejébe tekintve. A távlati szabálytalanság még-
sem árt a kép egyensúlyának. Vajon tudatos döntése volt ez a metszőnek, vagy 
csak valamilyen minta pontatlan követését láthatjuk? További vizsgálat döntheti 
el, hogy Hoffhalter vagy Fronius alkotásmódját jellemzi-e inkább ez a megjelení-
tés. Nincs azonban döntő adatunk, amely kétségtelenül cáfolná, hogy a metszet 
lehet L. F. alkotása.

*

A tudatos szerkesztéshez alapkövetelményei: 1. alkalmasság és jártasság; 2. felha-
talmazás és megbízás; 3. forrásokkal (kiadványokkal és gyűjteményekkel) való 
ellátottság. Ezek hiányában sem olyan kritikai válogatás, sem olyan értő szerkesz-
tés nem tulajdonítható egy liturgikus szerkesztménynek, mint Huszár Gál kiad-
ványai. Ilyen követelmények hiányában is vállalkozhat többszörözésre, elfogadott 
liturgikus segédletek változatlan sajtó alá rendezésére az, aki ezzel hiányt elégít ki, 
és remélheti, hogy portékája kelendő. Akár Raphael Hoffhalter, akár Laurentius 
Fronius anélkül vállalhatta ezt, hogy felekezeti hovatartozása és megélhetése el-
lentétbe került volna. Kettőjük közül bizonnyal nem a lengyel Hoffhalter tudott 
jobban magyarul. 

Kéziratos vagy nyomtatott énekeskönyv, segédlet változatlan utánnyomása 
nem módosít semmit a liturgikus szokáson. Ehhez vázolnunk kell néhány litur-
giatörténeti evidenciát az énekelt szertartással kapcsolatban, amelynek hiányában 
értetlenül tekinti és nem értelmezheti valós összefüggésében a XVI. századot sem 
az irodalomtudomány, sem a teológiai szakirodalom. Melius Juhász Péter és Sze-
gedi Gergely kora magától értetődő módon misézett és zsolozsmázott magyar 
protestáns módra, amiként Huszár Gál tette, s graduáljának kiadásában (Komjáti, 

58 czeglédy, Néhány meg jeg yzés…, i. m., 175.
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1574)59 páratlan módon dokumentálta is. Így a gyülekezeti énekeskönyvet (kancio
nálét) sem tekinthetjük másként, csupán a tovább élő, megmagyarosodott és meg
tisztított középkori szertartás irányából.

Nem a gyülekezeteknek készült az énekeskönyv, hanem a liturgusnak és a li
turgikus énekkarnak;60 önálló vagy elsődleges helye sincs a XVI. századi protes
táns szertartás alkotói között. Olvasni és énekeskönyvből énekelni a legtöbb gyü
lekezetben csak néhányan tudtak.61 Még az iskolázottak közül sem mindenki 
tudta énekelni a szertartást, ezt tehát a kántor, a lelkész és az iskola diákjai ( pueri 
cantores, liturgikus kórusként) végezték. A gyülekezeti énekeskönyvet is szinte 
csak ők tudták használni. Hallásból természetesen eltanulhatták, el is tanulták 
tőlük a gyülekezetek az énekelt tételek ismertebbjeit. Egy példánynál nem kellett, 
nem is volt több a nyomtatott kancionáléból az egyházközségek nagyobb részé
ben, s graduálból is csupán kivételes helyeken tarthattak egy kötetnél többet. Ki
vételes volt, hogy városon a módosabb polgárok tudtak olvasni és énekelni, és 
volt rá pénzük, hogy családjuknak énekeskönyvet vásároljanak. A graduált és a 
kancionálét a templomban használták és tartották, a kántor az éneklőszék (pulpi
tus) mellett énekelt, használaton kívül annak alsó részébe zárta a liturgikus köny
veket. Nem felelt meg az eszményi rendnek, ha a gyülekezet csupán kancionáléval 
rendelkezett a szertartás végzéséhez. 

Az énekeskönyv istentiszteleti, szertartási segédlet, az isteni dicséretek megjelö
lés egyaránt jelenti a gyülekezeti énekeket és magát az énekes szertartást. A refor
máció kori protestáns szertartás alapja és forrása a graduál, a magyar nyelvű gre
gorián szertartáskönyv.62 A gyülekezeti énekeket tartalmazó kancionálé ehhez 
képest kiegészítő, járulékos. Az irodalomtudomány a magyar versek miatt mégis 
főként a kancionálékkal foglalkozott egészen a legutóbbi időkig, pedig Újfalvi 
Imre énekeskönyvének (1602) már a címéből egyértelmű, hogy ott és akkor he
lyettesített szükségből, „ahol az graduállal nem élhetnek”63 – azaz annyira elesett 
a gyülekezet, hogy se iskolája, se kántora, akik énekelni tudták volna a szertartást. 
Maga a lelkész énekelt, és amennyire tudott, vele énekelt a gyülekezet.

Ebben a helyzetben nem mindegyik külföldön tanult tudós prédikátor volt al
kalmas és felkészült arra, hogy a megtisztított protestáns szertartáshoz liturgikus 
segédleteket szerkesszen, elfogadtasson. Ilyenek hiányában latin szertartásköny

59 RMNY 353. Hasonmás kiadása Hubert Gabriella tanulmányával, Bp., 1986, BHA XIII.
60 Vö. Hubert Gabriella, Mag yar protestáns énekeskönyvek a 16–17. században, http://www.eke.

hu/2007_regikonyv2.html
61 ScHulek, BHA IX. 7.
62 karaSSzon Dezső, Synopsis Gradualis: A gregorián ének és a mag yar református istentisztelet = Eg yház 

és művelődés: Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből, szerk. biz. G. 
Szabó Botond, Fekete Csaba, bereczki Lajos, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházke
rületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 2000, 179. 

63 RMNY 886.

Fekete.indd   261 2010.09.24.   22:25:45



262

vekkel, illetve azok magyarításával éltek, ahogy tudtak. Pontosabban hogyan? Az 
átmenet évtizedeiről szinte semmit nem tudunk, csupán a megmaradt kiadvá-
nyokból, későbbi kéziratos és nyomtatott forrásokból következtetünk. A XIX. 
századi kálvinizmus romantikus és laikus nézeteinek Melius Juhász Péter korába 
való vetítése ehhez nem segítség. A VÉ szerkesztőjét keresgélők akaratlanul is ezt 
tették. Teljesen feledésbe merült, hogy még a XVI. század második felében is 
egyetlen akolon belül hadakoztak egymással irányzatok és árnyalatok; nem be-
szélhetünk végleges szervezeti és felekezeti határokról, liturgiában legkevésbé 
mond hatunk ki szélsőséges elkülönülést. A helyes látás gátja a gyakorlati járatlan-
ság. Aki önmaga soha nem zsolozsmázik templomi környezetben, csak valamit 
hall vagy olvas erről, nem ítélheti meg, mi a liturgia valóságos végzése, éneklése. 
Nekünk utólag szükségünk van a biztos tájékozódás érdekében egyes időpontok, 
határkövek kijelölésére, de ez egykor nem jelentetett teljes és kizárólagos homogén 
eszmei közeget sem a reformáció svájci vagy lutheri, sem az unitárius ágában, sőt 
még a hazai latin szertartásúak között sem. Ebben a liturgiatörténeti helyzetben 
magától értetődő volt a hazai örökség, közelebbről az esztergomi rítus folytatása. 
Ezt ki is mondja Újfalvi Imre énekeskönyve. Történetileg így ágyazódott be a 
szertartás magyar nyelvű folytatása – egy igen döntő változással átlépve a mise és 
a zsolozsma hagyományos és hivatalos kereteit.

A reformáció előtt is volt szertartásba nem sorolt, nem hivatalos, paraliturgikus 
éneklés a latin mellett magyarul, ezt azonban a reformátori mozgalmak átemelték 
a megtisztított szertartásba. Fokról fokra tértek át a liturgia szent nyelvéről, a la-
tinról a nép, a község (vernacularis, vulgaris) anyanyelvére; sőt a latint később 
tilalmazták református atyáink: akkor épül a szegény község, a társadalom min-
den rétege, ha érti is, ami a szertartáson elhangzik. Így befogadták, majd elhagy-
hatatlannak tekintették a strofikus énekelt istentiszteleti műfajokat, de még jó 
másfél évszázadig szó sem volt kizárólagosan strofikus éneklésről. A liturgikus 
kórus vezetése nélküli gyülekezeti éneklés csupán az orgonák elterjedése után, a 
XIX. században vált lassan általánossá. A kezdetektől elfordult kálvinizmus csak 
ezt ismerte. Az 1960-as években elkezdődött egyházzenei kutatások eredményei 
nyomán sajnos a közvélemény, sőt a különféle szakirodalmi ágak nézete sem vál-
tozott meg döntően a XIX. századihoz képest. 

A graduálok szerkesztése rangos képzettséget, nem mindennapi liturgikus jár-
tasságot követelt tehát, Huszár Gálhoz hasonló szintű prédikátor kívántatott e 
feladatra. Ő minden nehézség nélkül össze tudta kapcsolni a graduált és a 
kancionálét. Azért fogadták el, és azért hatott olyan széles körben Huszár Gál 
kancionáléja, mert az 1540-es évektől fokozatosan kialakult gyakorlaton alapult. 
A zenei írástudás ritkasága, illetve a liturgia természete miatt az emlékezet szere-
pe pótolhatatlan volt.

Kancionálé viszont születhetett dallamok nélkül, miként számos nyomtatott 
kiadás a XVIII. század közepéig. A szokásos kancionálé megszerkesztése a leg-
egyszerűbb graduálénál is jóval könnyebb, dallamok nélküli többszörözésükhöz 
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pedig sem liturgikus, sem zenei jártasság nem kellett, teljesen elegendő volt a 
tetszetős kézírás. Volt-e, lehetett-e egység a sokféle helyen készült és használt 
kéziratos másolatokban?

Az 1560-as énekeskönyv felépítése, amelyet a VÉ kiadása idején még nem is-
mertünk (sőt legtöbben hajdani létezését is tagadták), a következő:

1. Prédikáció előtt és után való könyörgések. (A Szent Lélek ajándékáért való könyörgé-
sek a prédikáció előtt, A prédikáció után való könyörgések.)

2. Szenteg yházi könyörgések. Ugyanazon élőfej alatt azonban elkülönül három csoport:
a) Jeremiádok (folytatva a prédikáció után való hasonló énekek sorozatát), 

utolsó ítélet;
b) Katekizmusi énekek: közgyónat (confessio generalis), kommúnió, hitvallás 

(credo, Quincunque vult), Miatyánk, Tízparancsolat parafrázisok;
c) Halott temetéskorra való énekek.

3. Karácsonytól mennybemenetelig az egyházi év himnuszai és kanciói.
4. Psalmusokból való isteni dicséretek (zsoltárparafrázisok).64

*

Másként csoportosítva, ugyanezen csoportokon belül eltérő sorrendbe foglalt 
énekek alkotják az 1566-os és az 1569-es énekeskönyvet. Igen gyakori az össze-
tartozó énekek azonos sorrendje egyes csoportokon belül. Ez a szerkezet egészen 
a XIX. századig megmaradt. Mind az 1566-os, mind az 1569-es végén van még 
vegyes énekekből hozzáadott részgyűjtemény, öregbítés. Az eltérés sehol nem bi-
zonysága felekezeti vagy szemléleti elhatárolódásnak, bár ilyennek tekintették a 
már idézett elképzelések. Mindmáig eldöntetlen kérdés, hogy vajon tudatos szer-
kesztésből ered-e, ha máshová sorolnak egyes énekeket, vagy pedig éppen a tuda-
tos szerkesztés hiányából fakad. A VÉ – ha külső szerkesztőt igazoló dokumen-
tum nem kerül elő – nem is lehet más, csupán egy korábban kialakult és elfogadott 
rend változatlan átvétele. A szász Lőrinc diáknak nem lehetett sem felhatalmazá-

64 Borsa Gedeon a következő kilenc részt különbözteti meg (dőlt betűs a felirat, – után az élőfej 
szövege antikvával következik): borsa, Huszár Gál 1560…, i. m., 375. 

A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt. I. – A Szentlélekért való könyörgések. 
[1–4.]
A prédikáció után való könyörgések.II.  – A prédikáció után való könyörgések. [5–16.]
Az Úristennek való hálaadás és könyörgés…, kit szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra III. 
g yülekezik. – Szentegyházi könyörgések. [17–37.]
Halott temetéskor való éneklés.IV.  – Szentegyházi könyörgések. [38–43.]
A Krisztus feltámadásáról való dicséretek.V.  – A Krisztus születéséről. [44–57.]
 A Krisztus feltámadásáról való dicséretek.VI.  – A Krisztus feltámadásáról. [58–65.]
 VII. A Krisztus mennybemenéséről. – A Krisztus mennybemenés. [66–67.] 
 VIII. A psalmusokból való isteni dicséretek. – A psalmusokból isteni dicséretek. [68–104.]
 IX. A Krisztus vacsorájáról. – A psalmusokból isteni dicséretek. [105.]
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sa, sem kellő liturgikus jártassága az énekeskönyv szerkezetének tudatos átalakí-
tására (hacsak ki nem derül róla, hogy valahol kántorkodott vagy lévita tisztséget 
is viselt). Elhatározott és véghezvitt koncepciójának Schulek nem találta semmi 
jelét. Ha lett volna, bizony nem ismételt volna meg olyan éneket, amelyet már 
előbb besorolt. Inkább szorgos másolást, változatlan kiadást tulajdoníthatunk 
vál lalkozásának, semmint felekezeti szempontú szerkesztést, purgálást, emen dá-
lást – az exemplárként tekintett kéziratos kötet hűséges követését, annak összes 
következetlenségével és esetlegességével. Más énekeskönyvvel is megesik, hogy 
egy ének kétszer található benne; példákat már Szilády említett. Némi követke-
zetlenségre azonban Huszár Gálnál is rábukkanunk. 

A szerkezet összehasonlítása Huszár Gáléval azért elkerülhetetlen, mert telje-
sen más színben tünteti fel az 1566-os és 1569-es énekeskönyvet. Az RMNY első 
kötete (az akkori ismeretek szerint) még az 1562-es debreceni énekeskönyvet te-
kinteti legrégibbnek, azzal a megjegyzéssel, hogy a felismerhető énektöredékek 
sorrendje teljesen megegyezik az 1566-os váradival.65 A kezdő énekcsoport alkal-
mas és elegendő a mostani vizsgálatra, mivel a VÉ a feltételezett koncepciózus 
szerkesztés szempontjából értelmetlen módon a Praedicatio Vtan Valo könyör
gesök sorolásával kezdi a kötetet az első lapon. Schulek ezt azzal magyarázza, 
hogy istentiszteleten a zsoltározás a graduális rész után volt, ekkor kapcsolódott 
bele a szertartásba a gyülekezet. Ez azonban nem teljesen így van; Huszár Gál 
gra du ál  jából tudjuk, hogy a bibliai olvasmány utáni graduale (proprium misetétel, 
válaszos zsoltár) helyett a Szentlélek ajándékáért könyörgő gyülekezeti ének szólt 
a prédikáció előtt (a protestáns graduálokban egyáltalán nincs is graduale tétel). 
Ezen kívül a gyülekezet bármikor énekelhetett introitust (vagy az introitus helyén 
kanciót). A recitált prózazsoltárokkal váltogatva vagy helyettük strofikus zsoltár-
parafrázisok is elhangozhattak.

a VÉ exemplárja valamilyen ok miatt nem természetes rendben tartalmazta 
ezt az énekcsoportot – a nyomtatott kiadás nem változtatott rajta. 

65 scHuleK Tibor, XVI. századi mag yar nyomtatványok töredékei a wolfenbütteli könyvtárban, Mksz 
86(1970), 119–129.

1560 Magyaróvár–Kassa–Debrecen

A Szent Lélek ajándékáért való könyörgések a 
predikáció előtt

Jövel, Szent Lélek Isten, tarts meg            A4a

Jer, mi kérjünk Szent Lelket                      A5a

Adj, Úr Isten, Szent Lelköt                       A6a

Jövel, Szent Lélek Úr Isten, lelkünknek    A6b

Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen
Atya Isten, tarts meg minket                     A8a

Bűneiknek bocsánatáért való könyörgés
Mennynek és földnek nemes teremtője    B1b

1566 Várad

Az anyaszentegyháznak ellenségi ellen
Atya Isten, tarts meg minket                            1
Jövel, Szent Lélek Úr Isten, lelkünknek            2

Könyörgés, Domine, non secundum
Mennynek és földnek nemes teremtője            3

A bálványimádók ellen való
Felséges Isten, mennynek földnek Ura

Más könyörgés a kegyetlenek ellen
Csak te benned, Uram Isten                             5

Háláadás
Hálát adunk tenéked, örök Isten                      6 
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Huszár Gálnál és más kiadványokban is találunk tehát némi következetlenséget, 
helyéről eltévedt énekeket, néhol valamilyen okból eltorzult rendet. Ezt Szilády 
1893-ban taglalta is. Ő azonban még nem ismerhetett olyan adatokat, hogy példá-
ul a Könyörög jünk az Istennek kezdetű ének, Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante 
sarcam concionem felirattal Huszár Gálnál 1560-ban nem az énekeskönyv elején, a 
Szegedi Kis István énekével kezdődő részben (A4a), a maga helyén található, ha-
nem jóval hátrább (M4b). Kérdés, hogy az ilyen elvétéseket a sorrend tudatos fel-
forgatásának szabad-e tekintenünk. A VÉ-nél Szilády erre gyanakodott, s az őt 
követő szakirodalmi vélekedések azóta ismétlődnek, nyomokban Schuleknél is. 

1560 Magyaróvár–Kassa–Debrecen

A bálványimádók ellen való könyörgés
Felséges Isten, mennynek földnek Ura     B2b

Más könyörgés a kegyetlenek ellen
Csak tebenned, Uram Isten                      B3b

Az Istennek dicséretére való intés a 134. psalmusból
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek                   B5a

Háláadás
Hálát adunk tenéked, örök Isten              B5b

Más háláadás az vasárnapi prédikáció után
Adjunk hálát mindnyájan                         B6b

A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés 
az Jer, mi kérünk Szent Lelköt etc. nótájára

Hallgass meg minket, nagy Úr Isten         B8b

Más könyörgés azon nótára
Keresztyének, kik vagytok                        C1a

Hogy az Úr Isten az ő híveit minden gonosztól 
megoltalmazza az ő nevének dicsőségéjért

Mindenható Isten, ki az te                        C2a 
A Magyarország siralma, kinek romlása és 

nagy pusztólása a bálványimádásért, kegyetlen 
hamisságért és fertelmes élet miatt lett

Tekénts reánk immár, nagy Úr Isten        C3b

Más siralma az Magyarországnak a Jerémiás 
prófétának írása szerént

Keserves szívvel Magyarországban           C6a

Az Úr Istennek való háláadás és könyörgés, hogy 
az őtőle kibocsátott Evangéliomval bennünket 
éppítsen, kit akkor szoktunk éneklenyi, mikor a 
község a prédikációra öszvegyülekezik

Háláadásunkban néked emlékezünk         D1a

Háborúságunknak idején való könyörgés
Hallgasd meg mostan, felséges Isten        D3a

Azon nótára való könyörgés
Emlékezzél meg, mennybéli Isten            D5a

Mégis azon nótára az utolsó ítéletről
Kérlek és intlek mostan tégedet  D6a

1566 Várad

Más háláadás az vasárnapi praedikáció után
Adjunk hálát mindnyájan                                 6

A prédikációnak előtte avagy utána való könyörgés az 
Jer, mi kérjünk Szent Lelköt, etc.

Hallgass meg minket, nagy Úr Isten                 8
Más könyörgés azon nótára

Keresztyének, kik vagytok                                9
Hogy az Úr Isten az ő híveit minden gonosztól 

megoltalmazza az ő nevének dücséségéjért
Ó, mindenható Isten, ki az te                         10

A Magyarország siralma, kinek romlása és nagy 
pusztólása a bálványimádásért kegyetlen hamisságért 
és fertelmes élet miatt lett

Tekénts reánk immár, nagy Úr Isten              10
Más siralma az Magyarországnak a Jerémiás 

prófétának írása szerént
Keserves szívvel Magyarországban                12

Az Úr Istennek való háláadás és könyörgés, hogy az 
őtőle kibocsátott Evangéliomval bennünket éppítsen, 
kit akkor szoktunk énekleni, mikor község a 
predikációra öszve gyülekezik

Háláadásunkban rólad emlékezünk                15
Háborúságunknak idején való könyörgés

Hallgasd meg mostan, felséges Isten              16
Azon nótára való könyörgés

Emlékezzél meg, mennybéli Isten                  18
Mégis azon nótára az utolsó ítéletről

Kérlek és intlek mostan tégedet                     19
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úr Istennek 

előtte a keresztyéni gyüleközetben
Mindenható Úr Isten, mi bűnös emberek      21

Hogy az Úr Istennek igéje közöttünk tisztán és igazán 
hirdettessék, az Juxte iudex nótájára

Buzgó szívből te fiaid                                     23
Ugyan azonról az O venerabilis nótájára

Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten 
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Az énekeskönyv énekeinek és szerkezetének összekeverését, rendjének megfordí-
tását, vagy hogy ezáltal bármiféle lutheránus kiadványnak tekinthetnénk ezt az 
1566-os énekeskönyvet, Schulek tévesnek minősíti és határozottan elutasítja.66 

1566-ban láthatóan hozzákeveredett a katekizmusi énekek elejéhez a prédiká-
ciót övező énekcsoport, hiszen a confessio generalis után (21. lap) még két ének kö-
vetkezik ebből a fajtából, majd a communicalaskor való énekekkel folytatódik a kö-
tet. Hasonló beékelődést találunk 1569-ben is, pedig a címlap szerint Szegedi 
Gergely által megemendáltatott. 1566-ban nincs élőfej, 1560-ban és 1569-ben van. 

Tekintsük át az ottani énekcsoportot, amely 1560-ban A Szent Lélek ajándékáért 
való könyörgések a predikáció előtt, 1566-ban A praedicatio után való könyörgésök titulus-
sal kezdődik, mindkettőben az énekeskönyv elején. 1569-ben viszont majd csak 
Az Úr vacsorájáról való énekek után következik az első, e csoportba tartozó ének, 
majdnem húsz lappal később folytatódik. Közbeékelődik Szegedi Gergely egy 
éneke, amely része a megöregbítésnek. Jóval hátrább, ismét csaknem húsz lap és 
más csoportba tartozó énekek után, a Szenteg yházbéli dícséretek között is van két 
Szentlélekért való fohászkodás (Luther énekének két eltérő változata: az egyik 
Batizi András szerzeménye lehet, RPHA 654, a másik névtelen, RPHA 2050). 
Ezek a katekizmusi énekek után következnek. Közülük a Huszár Gálnál meglévő 
változat az énekeskönyv legelején van 1560-ban, aztán elmarad 1566-ban, de a 
század végéig és később is ismétlődik a protestáns énekeskönyvekben. 

1569 

 Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante sacram concionam
Könyörögjünk az Istennek .................................................................................................115  
(…)
 Praedicatio korra
Háláadásunkban rólad emlékezünk  ..................................................................................133
 Vasárnapi praedicatio után való háláadás
Adjunk hálát mindnyájan  ...................................................................................................141
 Ugyan azonról
Atya Isten, tarts meg minket ..............................................................................................142
 Invocatio Spiritum Sanctum
Jövel, Szent Lélek Úr Isten, lelkünknek  ...........................................................................143
 Domine non secundum peccata nostra 
Mennynek, földnek nemes teremtője  ..............................................................................144
 A bálványimádók ellen való könyörgés
Felséges Isten, mennynek földnek Ura .............................................................................145
 Más könyörgés az kegyetlenek ellen
Csak te benned, Uram Isten ................................................................ ..............................146
 Háláadás
Hálát adunk tenéked, örök Isten  ......................................................................................147
 Más könyörgés azon nótára, G. Sz.
Keresztyének, kik vagytok .................................................................................................148

66 scHuleK, BHA IX, 13.
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 Hogy az Úr Isten az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza
Ó, mindenható Isten ...........................................................................................................149
 Az Magyarország seralma
Tekénts reánk immár, nagy Úristen ..................................................................................149
 Más siralma
Keserves szívvel Magyarországban ...................................................................................151
 Háborúságunk idején való könyörgés
Hallgass meg mostan  ..........................................................................................................153
 Ugyan azon nótára 
Emlékezzél meg, mennybéli Isten .....................................................................................155
Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten  ........................................................................157
(…)
 Imploratio Spiritus S.
Jer, mi kérjünk Szent Lelköt… Ó, igaz .............................................................................175
 Ugyan azonról
[Batizi András?] Jer, mi kérjünk Szent Lelket… Te igaz................................................175

Ha megalapozó bizonyítékokat találhatnánk Szilády feltevésére, hogy 1566-ban 
szándékosan bontották meg az énekeskönyv szerkezetét, Huszár Gál akkor még 
ismeretlen 1560-as kiadványával összehasonlítva ezt fokozott mértékben ki kelle-
ne terjesztenünk az 1569-es énekeskönyvre. Valós okát Szilády nem találta, s mi 
sem tudjuk igazolni, hogy a Szegedi Gergely nevével megjelölt énekeskönyvet 
összeszedegetők tudatos és meggondolt döntés alapján változtattak. Ideje más ma-
gyarázatot keresnünk. 

Más színben mutatja a szerkezeti eltéréseket az egykor nélkülözhetetlen kézira-
tosság. Helyenkénti rendezetlenséget és több-kevesebb utólagos pótlást mindig 
találunk a kéziratos liturgikus segédletekben, graduálokban és kancionálékban is. 
Ezeket leginkább helyben írták le, vagyis egyházközségi megrendelésre másolták. 
Kinyomtatás végett bármelyik vállalkozó nyomda átvehette a kéziratos kancionálé 
anyagát valamelyik tekintélyes egyházközségtől, neves templomtól. Az írnok 
tisztségben is szolgáló, vállalkozó szellemű Laurentius Fronius maga is lemásol-
hatott ilyen kéziratos énekeskönyvet, hogy nyomtatáskor exemplárul szolgáljon 
neki. Huszár Gál is hivatkozik erre 1560-ban egy strófa kifeledése miatt (talán a 
helyéről eltévedt ének is ugyanilyen okból szakadt el a csoportjától): „elhagyták 
volt az exemplárban, kiből nyomtattunk” (M5b).67 Nem csak nyomtatott előzmé-
nyekkel kell számolnunk, a kéziratos háttér a VÉ mögött is ott volt, lehetséges, 
hogy helyi exemplárból nyomtatták mind a VÉ-t, mind a Szegedi Gergely-félét. 
A nyomtatott énekeskönyvek példányszáma általában legfeljebb 2-300-ra terjedt, 
mert pénz szűkében nem volt elég papírja a nyomdának raktáron.68 Nagyjából 

67 Huszár Gál 1574-ben utólag kéziratos alakban megszerzett zsoltárszövegeinek jelentőségét 
szintén értékeli Schulek Tibor (A keresztyéni g yülekezetben…, i. m., 14–15); ezt Borsa Gedeon is 
kiemeli (Huszár Gál 1560…, i. m., 377). 

68 „A nyomtatott kiadások példányszáma nyilván nem haladta meg a néhány százat, ráadásul el-
terjedési területük is rendkívül korlátozott lehetett.” borsa, Huszár Gál 1560…, i. m., 374.
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ennyi egyházközségre terjedt a hatásuk. Érthető, ha hamar elfogytak, és az is, 
hogy nem ritka a nyomtatott énekeskönyv kéziratos másolása sem. Ilyen volt jóval 
később a Rinyaújnépi énekeskönyv,69 de a Balogi kancionálét is ebbe a kategóriába so-
rolhatjuk.70 Leírhatott-e magyar nyelvű kéziratot a szász Laurentius Fronius?

Az 1566-ban Váradon dolgozó nyomdász erdélyi nyelvjárására utaló nyomokat 
találunk az énekeskönyvben. A Mi hiszünk az eg y Istenben (RPHA 910) középső stró-
 fájának kezdete Mü hiszünk Jézus Krisztusban (38). Az énekeskönyv elején is, a vége 
felé valamivel gyakrabban fölbukkannak ü-ző szóalakok (mű, dücsőség). A másoló 
többnyire eleinte hűségesen követi azt, amit másol, helyesírásában is, ám később 
akaratlanul saját megszokását kezdi követni. A kezdősormutatóban ezt megerősítő 
incipitek is vannak. Sajtóhiba a mi könyürgésünkben (23) vagy a künyorgest teßen (85) stb. 
A többi, következetesen eltérő (azaz nem ü-ző) szóalakok között ilyenek találhatók 
a kötetben: nevének dücsőségéjért (9), mü könyörgésünket (16), minden üdőben, mü testünket, 
mü lelkünk (17), mü bűnös emberek, mü igen vétkeztünk (21), mü tőlünk (31), mü hozzánk, 
mü köztünk, mü közzénk (32), mü közénk, mü bennünk (33), mü bűneinket (34), dücsőségben 
(35), Tekints mü reanc (99), minden üdöben (100), ßolgaid mü lettünc, Vdöröl üdöre (103), nag y 
ducsüsegett, ducziö ßent Fiaual (112), leßen tünektec (119), ha tü fel keßültetéc (133), igaz hütben 
valo (156), Az mü megh holt attyank fia (168), A mü dolgunk nyomorusag (168), mü 
keresünkben, es el nem hacz az mü ßüksegünkben, czak mü higg yünk, mü reánk aradott, io 
kedue mü reank aradot, az mü ziuünket, otalmazhazsuk dücsöseged ezel minden üdöben, Mert 
mü feienként, mü kiczensegünkben, Ha meg tekinted az mü büneincket, otal maz hassuk dücsöseged 
ezzel minden üdöben, Mert mü feienkét mü kicsénségünkben, Ha meg tekinted az mü büneincket, 
Ha bününk zerenth kezdünk mü fizetni (175), kezdünk mü fizetni (178), Irnak vala az üdöben 
(184). Az ilyen szóalakokat képviseli a kezdősormutató is (lásd a következő lapon).

Laurentius Fronius magyar nyelvtudására (és dialektusára) utalnak ezek az 
apró, részben nyelvjárási eltérések? Ha nem volt a Debrecenből Váradra költözött 
nyomdának magyar szóciusa, korrektora, akkor igen. A mutató az énekeskönyv 
végén szintén erre utal, akárcsak az „öregbítés”. Dobokai Mihály 1565-ben Ko-
lozsvárt újonnan keletkezett éneke frissen befogadott erdélyi többlet az exemplár 
végén (Magasztaljuk az Úr Istent, már, hívek, RPHA 848) azt a gondolatot sugallja, 
hogy vajon nem kolozsvári eredetű-e a Lőrinc diák exemplárja. Az egy évtizeddel 
öregebb ének is érdekes nyelvileg. ezt Döbröcömben szörzötte valamelyik (nem bizo-
nyosan Szegedi) Gergely, ö-ző dialektusban halálra, jó életre tanít. Feliratát mégis 
e-ző alakban olvassuk (az énekben ez a szóalak visszatér): Micsodás az fesvény ember 
(Csuda dolgot beszélenék, RPHA 228). Nem annyira szertartásba illik, inkább magá-
nyos elmélkedésbe, a róla elnevezett énekeskönyvbe nem is került bele. Ha való-
ban a húszévesnél is fiatalabb ifjú Szegedi Gergely a szerzője wittenbergi tanul-

69 A mag yar kéziratos énekeskönyvek és versg yűjtemények bibliográfiája (1556–1840), összeáll. stoll Béla, 
Bp., Akadémiai, 1963; Bp., Balassi, 2002, 67. sz.

70 Uo., 82. sz.
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mányútja előtt, amint Varjas Béla és Schulek Tibor véli,71 akkor éneke való színűleg 
más vidékről, nem Debrecenből jutott el a Lőrinc diák exemplárul szolgáló kéz-
iratába. Ez a szöveg sehol másutt nem található.

A nyomdász idegen ajkú voltára utalhat, hogy a címlap magyarsága sem hibátlan. 
Eg yben szedögettek helyett szedögettettek volna helyes. a mostan nyomtattatak vyonnan 
oregbitetek, es emendaltattak helyesebb 1569-ben: mostan vyobban eg yben szedegettetött, és 
meg öregbíttetött. Az 1569-es címlap sem hibátlan. Szegedi Gergely általa meg 
emendáltattatott helyett vagy Gergely által, vagy Gergelynek általa volna helyes. Lehet, 
hogy a debreceni nyomdának is idegen ajkú volt az egyik szedője (aligha maga 
Hoffhalter), vagy Török szóciusa, mert nem egyes lapokon némely szavak részeit 
külön szóként nyomtatták, másutt meg úgy olvasztották egybe, ahogy akkor sem 
volt szokásos. Például hazug sagot, leg ien (27), Soltál, ide iekben, hi kergetted, vöttét meg 
a földet (30), hordoßzzázlot, sereg ünc, ßomßédsag inknac (32), fia ijd, minhet, ßinet elöl (33), 
nem es hetic, ßaptál (34), meg ötizt ed (35), keßer ittessanec, en ra itam (46), ter ießtuén, dolga 
imrol (49), ßolgaijno diczeriétec (76), Ideiene neclendeo (116) stb. 

Ehhez képest 1566-ban nem több a hiba, inkább kevesebb. Néhol ugyan van 
egy-egy példa, hogy a Heltai Gáspár magyarságában is felbukkanó idegenszerű-
séget gyanítsunk. Ha magyar anyanyelvű (alkalmi) korrektor nem dolgozott a 
nyomdának, akkor Lőrinc diák valóban elég jól tudhatott magyarul. Árulkodó 
szóalak akad, például örögségöl birnia (43), szomsedsadünknac (65), fisellye (91), 
vendeksegben (163), segidsegem (185) stb. Nem eltérő szóalak, hanem javítatlan sajtó-

71 Varjas, Kovacsócz y Farkas…, i. m., 135–136; scHuleK, A keresztyéni g yülekezetben…, i. m. 

1566 [az énekek] táblája

Az ki akar iduößülni
A ki veti segödelmet
Bodogog [!] azok kik Istent
Bunosok hoßad ki altûk
Christus fel támada mü
Christus fel ramad, mü b:
Christus az mü bűnűn:
Czuda dolgot bößelle
Ez nap nekünk diczeretös
Halat adunk teneköd
Halgas meg münket
Jer mü diczerjük algiuk
Kereßtyénök kik ez föl:
Minden hiü kereßtyenek
Onszol münket Dauid pro.
Senki ne bistik io ßeren:
Te benned bißtam en
Vr Isten irgalmaz neköm

az ének kezdete

Az ki akar üduölzülni [!]
Az ki veti segedelmet
Bodogoc azoc kic Istent
Bünösöc hozaad kialtunc
Christus fel tamad [!] mi 
Christus fel tamada, mi bününket
Christus az mi bününkért
Czuda dolgot beßellenek
Ez nap nekünc diczertes [!] nap
Halat adunk teneked
Halgas minket [!]
Jer mi diczeriüc aldgyuc
Kereßtienec kik ez földön lakoztok
Minden hiu Kereßtyenec
Onßol minket Dauid Propheta
Senki ne bizzec io ßerentseieben
Te bēned bizom en
Vr Istē irgalmazz nekē
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hiba például az ú ~ ü vagy ö ~ ü elcserélése: tiztült ezüstöt (54), mindenöt (54) vagy 
halasra = halálra (65), ßaptal (67; 1569-ben ugyanígy van!), markoddan (82) stb. 

Összegezzük a fentieket. A kancionálét használó kántor tudta, hogy egyes 
énekcsoportok énekei szertartás közben hová illeszkednek. Tudta azt is, hogy hol 
találja a psalmusokat vagy a könyörgéseket, attól függetlenül, hogy az énekeskönyv 
elején vagy végén voltak. Jól kellett ismernie saját segédletét. Az átmeneti évtize-
dekben bizonyosan nem volt rögzített liturgikus helye valamennyi éneknek. Nem 
volt közömbös a nyomtatott kiadványokat megelőző, hátterükben keletkező és 
terjedő kéziratos kancionálék éneksorrendje, de nem volt felekezetileg rögzített 
református, lutheránus vagy unitárius sorrend sem. Az eltérések nem gátolták a 
szertartási használatot. Az egységesülést a nyomtatott kiadványok munkálták, de 
velük párhuzamosan tovább éltek a helyi összeállítások egészen addig, míg az írni-
olvasni tudás az iskolák révén széles körben el nem terjedt, és a gyakran kiadott 
énekeskönyveket olcsón mindenki megvásárolhatta. A felekezeti elkülönülés ek-
kor vált véglegessé szertartásilag is, tehát az 1700-as évek második felében. 

A kéziratosság hangsúlyozása nem új szempont; Borsa Gedeon ezzel zárta a 
Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéhez írt tanulmányát.72 Okfejtésének előzménye 
már Schuleknél megvan. A graduálok kutatása is aláhúzta ezt az utóbbi évtize-
dekben, de sem a szöveghagyományozás, sem a liturgia szempontjából nem ka-
pott méltó figyelmet. Tudatos szerkesztői munkálat és elgondolás helyett készen 
kapott anyag döntötte el a sokat vitatott VÉ felépítését és esetlegességeit. Keres-
hetünk mögötte irányzatokat a heves hitviták korában – természetesen találtak is 
hol unitárius, hol kálvinista, hol lutheránus irányzatot.

Alapkövetelmények hiányában meg kell barátkoznunk azzal, hogy a korai pro-
testáns énekeskönyveknek lehetett rendezetlen kiadása. Nem volt tehát a VÉ-nek 
sem tudatos és hozzáértő szerkesztése, liturgus szerkesztője, csupán vállalkozó 
kiadója és változatlan kinyomtatója. Mintául az akkoriban szokásos és használa-
tos valamelyik énekgyűjtemény szolgált. Annak ellenére így történhetett, hogy 
más olvasható a címlapon. A nyomdász másolhatott korábbi, ismeretlen kiad-
ványt; sőt szorgos (kelendőségre számító) kiadványa lehetett egy kéziratos gyűjte-
mény közreadása minden lényeges változtatás és szerkezeti átalakítás nélkül.

72 „Végezetül ismételten hangsúlyozni kell a XVI. századi énekeskönyvek szerkesztésénél a kézira-
tos gyűjtemények fontosságát. A nyomtatott kiadások – különösen az első évtizedekben, vagyis 
a XVI. század hatvanas-hetvenes éveiben – csak meglehetősen szűk körben terjedtek el. Jó példa 
erre Huszár Gál említett esete, aki a Felvidéken 1574-ig nem ismerte az 1566. évi váradi és az 
1569. évi debreceni nyomtatott énekeskönyvet. (Sőt az sem biztos, hogy az ezekben szereplő öt 
zsoltárfordítást utólag ezekből és nem inkább egy akkor tájt kezébe került kéziratból nyomtatta 
ki.) Ezzel szemben a kéziratos énekgyűjteményeknek akkoriban még jóval nagyobb szerep jutott. 
Ezek a vártnál sokkal nagyobb hatást gyakoroltak, és fürgeségükkel korábban fel nem tételezett 
széles körben elterjedtek. Ezt bizonyítja azoknak az elsősorban az Alföldön tevékenykedett 
énekszerzőknek feltűnése Huszár Gál kiadásában, akiknek műveit a szakírók nyomtatott formá-
ban csak az 1563. évi debreceni kiadástól fogva várták.” borsa, Huszár Gál 1560…, i. m., 377. 
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