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SUMMARY 

 
Chapter 1: 
The essay presents and compares the beginnings of vernacular singing before the 

Reformation in German and Hungarian language areas. The abundant German sources 

refer to the vernacular melodies sung on non-liturgical occassions and mainly at the 

Eastern holidays. The Latin melodies were sung by the chorus or the scholares in all 

cases – and the populus responded to them in native tongue. We have very few 

recordings about the Hungarian vernacular singing, but they give evidence to a unique 

Hungarian dialect similar to the Western-European repertoire. The hymn ”Christ ist 

erstanden” (”Krisztus feltámada”) is prominent in the unified international song-material. 

 

Chapter 2: 

The essay investigates the Hungarian singing requirements from the perspective of the 

general musical theses of the Reformation. Based on sixteenth century synodal 

resolutions, hymnbook prefaces and Péter Juhász Méliusz’s work in Debrecen the thesis 

further elaborates on education as the prevailing  objective of Hungarian protestant 

church singing. As opposed to Luther’s teachings, this approach forbids the use of the 

Latin language, but refuses Zwingli’s extremism. The first Hungarian notated publication 

is István Gálszécsi’s hymnal (1536), the preface of which provides us with valuable 

information about the technic of singing in Hungarian. 

 

Chapter 3: 

Analyzing the general structure and content of Gallus Huszár’s hymnbook of 1560 the 

chapter concludes that the book fits in the tradition of contemporary European cantionals 

from both structural and subject matter-perspectives. Based on Kálmáncsehi’s order of 

prime in the appendix the essay points out to the unique feature of the Hungarian 

protestant liturgy, that is vernacular gregorian singing in the liturgy. The essay pays 

special attention to the reading difficulties of the musical notations. It corrects the typical 

misprints and presents the tehnique of virgulatio through particular examples. 
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Chapter 4: 

The essay tracks down the origin of Gál Huszár’s hymns, among which it finds Luther’s 

and other German protestant melodies, school-odes, Hungarian historical songs and 

melodies of gregorian backgrounds. The detailed comparison of these songs proves that 

the foreign melodies demonstrate obvious German links, thus, in contrary to the earlier 

presumptions, there is no direct Czech-Moravian or Polish influence in case of the 

sixteenth century Hungarian songs. 

 

Chapter 5: 

On the grounds of the detailed metric analysis of the melodies this chapter reveals the 

terms that have to be fulfilled so that foreign melodies can be established in the 

Hungarian tradition. Some Hungarian folk song-forms that show parallelism with certain 

rhythmic and metric formulas - especially the swineherd dance-form - had an essential 

role in it. Analyzing the melody of the first Hungarian authentic poem found in Gál 

Huszár’s hymnal we can get valuable information about the rhythm of the medieval 

Hungarian versification. The essay also points out to the coexistence of archaic epical and 

new style tempo giusto forms in Gál Huszár’s hymnal. 
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THESIS STATEMENTS 

 

Gallus Huszár’s hymnbook melodies published in 15601 reappeard for 250 years in later 

protestant cantionals almost in their original forms. Throughout the centuries they 

preserved their newness, and the power of their content and musical expression did not 

relinquish. The collective folk memory kept them alive and later they could revive in the 

hymnbooks and choir pieces of the twentieth century. 

The most comprehensive presentation of the sixteenth century vocal melodies in 

Hungarian can be found in Treasury of the old Hungarian Tunes Vol. I.: The Hungarian 

melodies of the 16th century2 by Kálmán Csomasz Tóth. It displays the melodies and 

textual backgrounds of 250 secular and religious songs on the basis of contemporary 

sources till 1950. Also, it gives abundant data about the origin and variation of the 

melodies appointing Hungarian and foreign primary sources and later publications. 

Gallus Huszár’s hymnbook clearly proves that the Hungarian protestant art of the 

sixteenth century fits in the European cultural history from musical, linguistic and 

publishing aspects in such a way that it still preserves its unique subject-material. 

Furthermore, its musical significance is further reinforced, as it is the first Hungarian 

protestant hymnbook from which all the later reformed and evangelical congregational 

cantionals originate. Until the eighteenth century none of them contained congregational 

vernacular songs with their melodies. 

Gallus Huszár’s Hymnal was found nearly twenty years after the publication of the 

first volume of Treasury of the old Hungarian Tunes Vol. I.: Accordingly, the hymnbook 

provides the research material of the sixteenth century vernacular songs with new songs 

and first variants unknown until now. The new results partly extend and strengthen 

Kálmán Csomasz Tóth’s data, and partly confute them. 

88Gallus Huszár’s Hymnal is well-established both from musical and liturgical 

aspects, as our recordings about vernacular singing proves that in Hungary, similarly to 

the European practice, vernacular singing started prior to the spreading of the 

Reformation. From the fifteenth century the Hungarian texts of vernacular melodies are 

                                                
1 Huszár Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni decheretec. Óvár-Debrecen 1560.  RMNY 160 S 
146.a. facsimile kiadás Budapest: 1983. BHA 12. 
 
2 Csomasz Tóth Kálmán, Régi Magyar Dallamok Tára I. A 16. század magyar dallamai (Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1958) =RMDT I. 
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the translations of popular gregorian hymns, psalms and sequentials, for example: Victime 

paschali laudes sequential, Magnificat, Te Deum, Dies est laetitiae cantio and Patris 

sapientia service song. The first Hungarian melodies with musical notations are the 

popular songs of the outside mass-practice in Europe as well. The Nádor-codex (1508) 

contains the first Hungarian songs with musical notations, among which we can find the 

translation of the hymn Ave gerarchia. The Te Deum - melody in the sixteenth century 

Peer-codex belongs to the group of our Hungarian vernacular songs. Its uniqueness is 

hidden in its special feature that its fourth, closing passage is transposed higher by a forth 

in comparison with the general practice in Europe. Independent Hungarian variants from 

the first quarter of the century are: Puer natus est nobis, Grates nunc reddamus and 

Magnificat. 

According to the graduals that include the service songs of the Reformation the 

musical material of the sixteenth century Hungarian protestant liturgy is the special 

adoptation of the musical concept of the German and Swiss Reformation.  

In Calvin’s service-order, instead of gregorian melodies, there were Genevan 

psalms, while Zwingli forbids any musical practice. Even though by the end of 1525 

Luther feels the urge to work out the German mass, he devotes a lot of attention to its 

musical presentation and adaptability, and he especially emphasizes the importance of the 

Latin mass for educational purposes. None of the sixteenth century Hungarian protestant 

synods3 define liturgical melodies, probably because they consider the ones in practice 

appropriate. For instance, the Debrecen Confession accepted at the synod of Várad in 

1562 determines the content requirements of the songs, criticizes their performance and 

their Latin language, but it does not mention the melodies themselves: 

 

”We agree to the enthusiastic, pious and blessed singing of Biblical 

songs, spiritual verses, psalms, hymns inside and outside of the 

congregation of saints as part of the service for the education and 

betterment of both the singers and the audience. However, we reject 

papistcal singing as useless superstition and ugly fatuity, which is not 

sung in a mature voice, but blared at a high pitch in a stentorian 

tone…” 

                                                
3Kovács Albert, ed. A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Trans. Áron Kiss. 
Protestáns Theológiai Könyvtár, XV. 
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In the Hungarian protestant service two types of books are in practice. The graduals 

comprise the service songs of the priest and the cantor, while the cantionals contain those 

of the congregation. In the appendix of Gallus Huszár’s Hymnal Kálmáncsehi’s order of 

prime becomes gradual, while the first part – the topic of which also constitutes the main 

part of the present essay - becomes cantional. The notated Hungarian protestant 

cantionals and graduals demonstrate a unique Hungarian liturgical feature, that is, singing 

gregorian liturgy in mother tongue. Plain chant in native Magyar tongue survived and 

kept in ceremonial use by the Reformed Church in Hungary since the Reformation up to 

the middle of the eighteenth century. The term ’gradual’ accordingly has a special 

meaning. It is in no way branching off to the Roman Graduale, as it consists of items 

selected and translated from Antiphonale, Responsoriale, Passionale and Psalterium, also 

in addition a few troped Kyrie, Gloria, Credo, but no Graduale or Benedictus at all. 

The first Hungarian protestant hymnbook, which is the first Hungarian notated 

publication, was published in Hieronymus Vietor’s musical printing press in Krakow in 

1536 and in 1538: ”Short booklet about pious hymns and the Christian belief compiled by 

the master István Gálszécsi”. 4 Based on the reconstruction of the fragments we can 

identify the Hungarian versions of 10 Luther-songs in István Gálszécsi’s hymnbook. 

Their forms still reflect the transitory style of the sixteenth century-poetry. In Gálszécsi’s 

translation it is not the text that adapts to the given melody-pattern, but it is the melody 

that has to make up for the textual deficiencies. To solve the problem rooted in the 

melody and syllable differences Gálszécsi suggests in the preface of his hymnbook the 

”virgular technique”. When translating Luther’s melodies he further uses the method of 

cutting the melismas into notes and of melismatically merging the syllabic units. 

After 400 years of silence, in 1975 Gallus Huszár’s hymnbook was discovered 

almost untouched from the old publications of Württembergische Landesbibliothek from 

Stuttgart5: 

”Hymns of the Christian Congrerations” 

                                                
4 Kegyes énekekrűl és keresztyéni hitrűl való rövid könyvecske, Gálszécsi Estván mestertül szerkeztetett. 
RMNY 18.( Krakkó, 1536), 24. (Krakkó,1538), RPHA 0260. 
 
5 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HBF 3048. 
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Its motto: PSALMO CXLIX “Sing ye to the Lord a new song. His praise is in the Church 

of the Saints”., date: MDLX. It is dedicated to Péter Méliusz Juhász, to ”the loved 

service-fellow”.  

 The first 184 letters of the hymnbook is Gallus Huszár’s cantional, to which 

Kálmáncsehi’s 40 letters of liturgic items (from ”Morning Services”) are attached. The 

essay does not investigate Kálmáncsehi’s weekly order of prime. Even though the 

appendix of the hymnbook provides a valuable source of the Hungarian morning service, 

its analysis is concerned with the topic of liturgic graduals, rather than congregational 

songs.  

 The title-page of the hymnbook indicates German influence (despite the lack of 

concrete sources). German hymnbooks often insert psalm-quotations as mottos. For 

instance, Weisse’s publication from 1530 quotes the 49th Psalm, and it is the first 

hymnbook that classifies its material according to the subject-matter of its songs. Gallus 

Huszár also classifies his songs according to their subject-matters and to the liturgical 

year. Similarly, mottos on the title pages of later Hungarian protestant cantionals become 

traditional, but the srtucture of the hymnbooks are rearranged. Later, in the reformed 

cantionals Genevan psalms can be found at the beginning, while funeral songs are posited 

more and more regularly at the end. 

 Gallus Huszár’s hymnbook comprises 109 songs, among which only 2 are from 

earlier periods. We can find ”Mi hiszünk az egy Istenben” and ”Krisztus a mi bűneinkért” 

Luther-songs in István Gálszécsi’s hymnbook published in 1536 and in 1538. Apart from 

these songs there are 107 songs in Gallus Huszár’s book which were published for the 

first time. Also, we can find the song beginning as Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed 

as an appendix after the psalms and not among the Calvinist communion hymns.  

 The musical notations are quite clear, the scores are from the Hoffhalter musical 

printing press in Vienna. Gallus Huszár uses the five-line system for the notiation mainly 

with alt and tenor keys. The rhythmic value of the mensural notes are: brevis, semibrevis, 

minima, and sometimes longa at the end. He does not use b neither as a key signature nor 

as an accident. That is why we have to avoid tritonus when singing Aeolian or Dorian 

moduses. Similarly, the interval signal, the double bar and the repetition mark can often 

be omitted, and we can find the alla breve-signal only at the beginning of 5 songs of 

German origins. We do not know whether his printing equipment contained the ’dot 

indicating longer duration’, or he does not use it only because he did not need it. Below 



14	  
	  

the note-lines there is no text except for 5 songs of German origins. He set the melody 

and the text continuously and not according to the lines. The end of the melody-line is not 

indicated with a vertical line, the last note of the line is always brevis. Misprints are due 

to the misapplication of lines, the quality of the notation is generally good, but they are 

not as correct as their Czech or German contemporary counterparts. 

 We can get information about the names of the song-authors mainly in the 

acrosticons. Some of them are indicated only in some song-verses, but the majority of 

them are well-known contemporary Hungarian poets. We know 14 of them by their 

names: most of them are highly intelligent preacher-poets, who composed songs in order 

to teach the congregation. Almost all of them studied at the University of Krakow, where 

Hungarian students could meet Erasmus’s views, which opened up new European 

perspectives for them. The Bible-translator János Sylvester, Mátyás Dévai Bíró, Márton 

Kálmáncsehi Sánta, István Gálszécsi, Imre Ozorai and Gallus Huszár also gained their 

first inspirations here. Many of them got master-degrees and got to know the theses of the 

Reformation at the University of Wittenberg.6 

 We can know the authors of the one-third of the songs, but we have no information 

about the other composers. The reason of this can be found in the medieval concept of the 

orderer-creator-receiver relation, which is quite different from the Renaissance notion of 

art. According to the idea of art in the Middle Ages the orderer and the receiver is God, 

so the creator’s individuality can be neglected. That is the reason why we do not know 

most medieval motet-composers, the designers, constructors and sculpturers of the 

churches. Gallus Huszár is the author of the hymns Adjunk hálát mindnyájan and 

Könyörögjünk az Istennek, and it is also probable that more translations are attached to 

his name. 

 There are musical notations attached to the song-verses only in 45 cases, but apart 

from some exceptions we can get instructions about the other melodies only in the song-

titles: for instance ” A MODULISEMUS NOtaiara”, or ”Az Cyrus Eneke Notaira”. This 

ad notam-technique was generally used in the Hungarian literature till the ninteenth 

century. We can find melody-appointments at the headlines of some poems by Bálint 

Balassi, Mihály Csokonai Vitéz and János Arany as well. Adopting new texts to well-

                                                
6 Gerézdi Rabán. „ A krakkói egyetem és a hazai művelődés.” Tanulmányok a magyar-lengyel irodalmi 
kapcsolatok köréből. Budapest, 1969: 71-8. 
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known melodies often demanded melody-flexibility in terms of the number of syllables 

and note-mergings. 

We can track down the origin and the history of the melodies most easily through 

comparative analysis. The present essay also applies this method, and, by providing a 

musical analysis of Gallus Huszár’s hymnbook published after the first volume of the 

Treasury of old Hungarian tunes, it reveals even more data about the origin of the 

sixteenth century Hungarian protestant songs. 

 The present essay compares the sources from different perspectives. It scrutinizes 

protestant musical theses on the basis of contemporary sources and compares them with 

sixteenth century synodal resolutions and hymnbook prefaces. Analysing various 

twentieth century secondary sources about the song poetry of the sixteenth century it 

points out to the reciprocal flexibility of language and music. The musical results 

reinforce the literary views that adopting foreig melodies determined the Hungarian 

versificatin’s adaptability to Western-European forms. 

 

The new primary sources of the essay: 

Ø Gallus Huszár’s Hymnal of 1560: there is ample metrial regarding its content, 

but we can hardly find any analytical reflection upon its musical material. 

Ø The Czech-Moravian brothers’ cantional compiled by Michael Weisse in 

1531. 7 

Ø The Czech Franus canzional of 15058 comprises the ordinarium and 

proprium of the mass, sequences, a large number of cantios and polyphonical 

movements. This source is near in time to Gallus Huszár’s hymnbook of 

1560, and it provides such a rich material that we can easily adopt it as a 

research-object 

                                                
7 facsimile: Gesangbuch der bőhmischen Brüder vom Jahre 1531 / Michael Weisse ; hrsg. von Wilhelm 
Thomas. 
Kassel,  Bärenreiter, 1931.) 
 
8 Kancional Franusův, 1505, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hr-6 (II A 6) 
 online:  http://www.manuscriptorim.com    
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Ø The three Hungarian gregorian melodies in the lately discovered fragment of 

Vitkovics-codex9 (1525) can also provide further data for my research. 

The essay investigates the origin of the melodies found in Gallus Huszár’s hymnbook, 

according to which the following clearly definable categories can be drawn up: 

Luther and the melodies of the Reformation odes with antic metres historical 

songsmelodies with gregorian connections (direct transpositions, variations, 

complications) 

 

Ø Luther and the melodies of the Reformation 

Gallus Huszár enrolled at the University of Krakow in 1536, in the same year when 

István Gálszécsi’s hymnbook was published in Hieronymus Vietor’s musical printing 

press. This hymnbook is the first Hungarian protestant cantional and the first published 

Hungarian musical notation. The date can have symbolical connotations as well since 

certain literary scholars date the beginning of the Renaissance and that of the 

Reformation from 1536. 10 István Gálszécsi’s hymnbook contains Luther’s melodies, 

which were translated into Hungarian by Gálszécsi himself. Gallus Huszár included only 

two of them in his hymnbook: Krisztus a mi bűneinkért meghala (based on: Christ lag in 

Todes Banden) and Mi hiszünk az egy Istenben (based on: Wir glauben all an einen Gott). 

The further seven Luther-melodies of Gallus Huszár’s hymnbook are mainly direct 

borrowings, some can hardly reconcile the number of syllables of the Hungarian text with 

the German original, and adopts melodical variations. 

 

Ø Odes with antic metres 

By introducing classical studies the humanist European universities indicated a new 

guideline to the spiritual, mental life. Educating antic odes in the grammatical studiums 

was carried out by some revolutionary practical methods of musical pedagogy. This 

easily comprehensible polyphonical method, the 4-part singing of odes by antic and 

                                                
9 The codex comprises the end of the translation of Regula novitiorum by St Bonaventura. The translation 
containing rules and prayers for nuns was made probably in the copy-workshop of the Poor Clares at 
Óbuda. The found fragment is known as Miskolc-fragment:  Dobszay László,”A magyar Graduál-irodalom 
első emléke”. Magyar Könyvszemle, (1982) 100-112. RPHA 0481 
 
10 Horváth Iván, „A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában”. in A magyar irodalom története I. 
szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza (Budapest: Gondolat Kiadó), 236. 
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classical poets made the studying of poetic metres easier. Singing odes proved to be so 

efficient that in the European schools they introduced it as a general pedagogical method.  

 Besides the odes students also had to rehearse congregational singing every day. To 

this practice several hymnbooks were compiled for educational, school-purposes in 

Europe’s protestant educational centres. For example, according to the oldest Sweedish 

school-regulation from 1571 – also adopted by Finnish schools – musical education was 

similar to the German criteria. Its prior aim was formulated as the everyday practice of 

the congregational songs and the polyphonical movements of the religious holidays and 

celebrations11. Piae Cantiones12 hymnbook was published in 1582 for the cathedral 

school of Turku in Finnland. The majority of the 74 Latin church and school songs is 

unison. The polyphonical pieces are from different European regions: for instance Dies 

est laetitia is from Czech regions. Among the choir pieces we can find Spaganberg’s 

phalaecus ode, but its text is different: ”Gaudete, gaudete, Christus est natus Christmas 

cantio”. The hymnbook was published in Finnish in Stockholm in 1616. 

 In Hungary the widely spread Calvinist theses discarded all kinds of instrumental 

and polyphonical musical practice. Still in 1636 in the preface of his compiled work 

”Large Gradual” István Geleji Katona considers it important to discuss polyphonical 

singing - ”the remains and herecy of Papacy” - in an extensive way. 

 

” . . . because neither this is for a spiritual betterment, but rather for some 

carnal pleasure . . . from this aspect all kind of singing is just explanation and 

pointless mewing , it is only for scratching some itching ears and pleasing 

hearts, and not for the betterment of the studying minds. ”13 

 

                                                
 
11 “Then ordning som behöffues til songen j Kyrkionne, skola Scholemestarenar icke förgäta, uthan altijdh 
lata tilskicka wissa Officiales, Horistas, Rectores, Lectores, Versiculorios, etc. hwilke sigh ther på j tijdh 
öffua, så at the magha warda j sakenne ferdighe. Sammalunda och Cantores in figuratiuis, når någor stoor 
högtides dag tilstundar. Tesse skola icke heller oöffuade framkomma.”  in Eileen Hadidian , “A Study and 
Critical ommentary of Piae Cantiones, A sixteenth-century song-collection” 
(http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com) 
 
12 whole title: ”Piæ Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum”  
http://www.spielleut.de/facs_piae_cantiones.htm 
 
13 H.Hubert Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének (Universitas Kiadó.2004) 428. 
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The fact that ”one of the Arts” still poses moral questions among the reformed in the 

seventeenth century indicates that polyphonical singing, if not generally, but was still in 

practice. In Transylvania the tradition of ode-singing is attached to the Lutheran János 

Honterus from Brașov, whose Odae cum harmoniis educational material was published in 

1548. There are no data about how well-spread Honterus’s school book was, it is more 

probable that this praxis was carried to the western territories of Hungary by students 

who had studied in Germany. In the reformed colleges great amount of attention was paid 

to the Latin language and versification, but they taught them in prose excluding the 

practice of ode-singing. Some melodies lingered on in the metrical melodies of 

hymnbooks: for example Tritonius’s sapphical ode, Prudentius’s jambic ode and 

Martialis’s phalacusic epigramm in Gallus Huszár’s melody-signs. 

 

Ø Historical songs 

Historical songs represent a unique genre in Europe, their origins can probably lead back 

to the ancient minstrels, the igrits’ narratives. In the sixteenth century the chronicle, the 

history and the historical song are synonymous equivalents, which always mean a story 

told in a poetic form. The common feature of historical songs, which belong to the genre 

of verse-epic, is the fact that they always try to be authentic, and that is why they indicate 

the source as well. Singing texts of many stanzas already implies the possibility of 

musical variations and improvization. In the practice historical songs were accompanied 

by the lant. The two compilations of historical songs published in Kolozsvár complete 

each other. Tinódi’s Cronica (1554) gives account of contemporary actualities, the 

Hoffgreff hymnbook (1556) tells stories from the Old Testament. The form of the 

historical songs follow a 4-line pattern, they are strophic, usually isometric, their structure 

is colourful. 

 Gallus Huszár puts eight historical song-melodies in its hymnbook, among which 5 

have musical notations. In his cantional only these song-melodies are of secular origin. 

However, the question is not why they are secular melodies, but why they are historical 

songs. The most obvious answer is that they must have known the melodies. The other 

reason is connected to the fact that they reflect upon the Hungarian events of the sixteenth 

century. From the perspective of  the Hungarian historical situation it is quite clear that 

the encouragement to fight against the Turkish can be seen as parallel to the struggle 

between the devil and Christianity (devil = primary enemy = the Turk), thus, the bodily 
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fight can function as the metaphor of the spiritual struggle. This kind of approach and 

analysis of the historical songs elevates the relevant melodies from their everyday 

dimension. The original content of the historical songs found in Gallus Huszár’s 

hymnbook is religious, and can not be seen as connected to secular songs.  

 

Ø Melodies with gregorian connections (direct transpositions, variations, complications) 

We know the gregorian melodies of Gallus Huszár’s hymnbook form Czech, German and 

Hungarian sources. The most important sources are the Czech Franus cantional (1505), 

Weisse’s (1531) and Triller’s (1555) German hymnbooks. Later Hungarian sources are 

the Eperjes Gradual (1635), the two publications of Cantus Catholici (1651, 1676) and 

the hymnbooks of Kolozsvár from the XVIIIth century. 

 The rich repertoire of Gallus Huszár’s hymnbook can be seen as directly connected 

to 35 gregorian melodies, to which 45 Hungarian song-verses can be attached. We can 

find in it 13 compiled and variant melodies, and we know about 3 Latin pattern melodies 

only from musical notations. Based on their musical notations only 3 songs follow 

unknown gregorian patterns. Gallus Huszár publishes the scores of these songs, and in 

this way, we can see these as first variations without knowing their Latin texts.  

 Taking into consideration the proportions of Gallus Huszár’s hymnbook, from 109 

song-verses 45 (41 %) have melodies with gregorian backgrounds.  

 The thinnest layer is the indirect transposition and the group of distant variants and 

compilations. Through direct, verbatim transposition easily-structured melodies could get 

into the material (which were easy to sing): syllabic, isometric, their forms is a musical 

sentence and their ambitus does not exceed an octave. The distant variants and 

compilations are all independent, authentic Hungarian melodies. They resemble their 

originals only in their melody-lines, they do not follow the structure and metre of the 

pattern. The two groups comprise 11 melodies. 

 Among the melodies with gregorian connections the group of variants contains the 

most exciting songs from the perspective of the present essay. The definition of the 

melodies or the exact source of their patterns can determine the views about the sixteenth 

century melodies. When analyzing sixteenth century melodies Kálmán Csomasz Tóth 

specifies the sources. He presents Hungarian melodies from primary sources, while 
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defining the origin of foreign melodies, instead of primary sources, he uses collections. 14 

The data in these collections are enough to list the provenance of the melodies, but do not 

give space to their comparison. Kálmán Csomasz Tóth summarizes the data as follows: 

 

”Where could these melodies have come from? . . . the minority of them from 

German or German-Latin, the majority from Czech – Hussite and Polish 

protestant sources 15” 

 

On the basis of Gallus Huszár’s hymnbook this specification modulates in this way:  

Two melodies have relations with Czech source-melodies, and probably two 

melodies can be traced back to Czech or Polish origins:   

Régen ó törvényben16  

 

Ave rubens rosa / Hallgasd meg Atya Isten17 13 songs are not directly Hungarian 

gregorian variants but the later Hungarian variations of some melodies with gregorian 

patterns from Weisse’s, Triller’s and other German hymnbooks. It is important to note 

that it is the German congregational songs that Gallus Huszár regards as patterns and not 

their gregorian originals. 

 In Huszár’s hymnal there are six melodies from the hymnbook compiled by the 

German-speaking Czech-Moravian brothers (1531), two from the Triller-hymnbook, 1 

from the cantional from Erfurt of 1524. One melody can be sung according to the mixed 

linguistic performance of the 1586 München-hymnbook, and one variant can be found in 

the 1625 cantional from Neuss. 

 Kálmán Csomasz Tóth does not compare in details the identical melodies of the 

various sources. That is the reason why he often builds up theories about the origin of the 

melodies only upon assumptions. The internationally known vernacular identicals of the 

gregorian melodies are the independent, vernacular variations of the Latin melodies, thus, 

                                                
14 most references: Zahn, Johannes, Die melodien der deutschen evangelischen  Kirchenlieder I-VI.  
(Gütersloh 1888-1893) and Zdeněk Nejedly, Dějiny husitského zpěvu za válek husitských [A history of 
Hussite song during the Hussite wars] (Prága, 1913, 2/1955–6 ) 
 
15 RMDT I. 97. 
 
16 App.31. 
 
17 App.49. 
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when comparing vernacular songs we can draw up conclusions about their origins only 

through clear-cut differences. For instance, Dies est laetitiae cantio was popular in 

German and Czech territoties as well, but the later Hungarian sources are based on 

German versions. 

 It is obvious that the Csech-Hungarian strong cultural ties throughout the centuries 

presuppose this connection, but their sheer enlisting can be mischievous, because their 

subject matter does not always reflect the song-material of a given geographical place. 

From this perspective it is essential to mention the Czech-Moravian brothers’ German 

hymnbook published in 1531. Michael Weisse compiled his cantional for the German-

speaking members of the Czech-Moravian sister congregation in Lantzkron and in 

Fulnek. It is already conspicuous in his preface that Weisse selected his material from 

Czech-Moravian cantionals, which he arranged in German rhymes. His hymnbook is 

rather based on Latin hymns, sequences, antiphonies and other gregorian melodies. 

Besides his 157 songs only 16 have Czech origins, among which we can find ”Nun lasst 

uns den Leib begraben”, which Luther also liked. 18 Gallus Huszár adopted six melodies 

from Weisses’s hymnbook. 

 The Czech-Moravian origin or influence could be well-supported if we were able to 

prove the influence of the sixteenth century melodies of the Czech-Moravian folk music 

in Gallus Huszár’s hymnbook. Analysing the ninteenth century Czech and Moravian folk 

collections, and the musical materials of the publications about the sixteenth century 

musical recordings György Szomjas-Schiffert emphasizes recurring patterns as decisive 

stylistic elements. At the end of the fifteenth century the AABA-formula, by the end of 

the sixteenth century the ABCA recurring structure became dominant. 19 Parallel with this 

he investigates the material of the first volume of Treasury of the old Hungarian Tunes 

on the basis of which he finds that in the Hungarian musical material of the sixteenth 

century only six melodies have recurrent patterns. 20 In Gallus Huszár’s hymnbook 

Hallgasd meg Atya Isten is attached (Franus canzionale, Ave rubens rosa) to the melody 

of Régen ó törvényben (Hoffgreff hymnbook; Eleazár melody). Only these two melodies 

give evidence to a possible Czech-Moravian connection, which is only the 2 % of the 

                                                
18 Konrad Ameln, ” Geleitwort”, Michael Weisse Gesangbuch der Bömischen Brüder 1531( Kassel und 
Basel: Im Bärenreiter-Verlag, 1957),2-5.   
 
20 Szomjas-Schiffert György, „Az új stílusú (rondó forma) kifejlődése a magyar és a cseh-morva 
népzenében”, Ethnographia, 89/1 (1978):23-93. 
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melodies in the hymnbook. In this way, the comparative analyses do not verify Kálmán 

Csomasz Tóth’s assumptions that the Hungarian melody-material has Czech-Moravian 

relations. 

 Kálmán Csomasz Tóth finds some melodies in the Šamotulsky cantional21 (1561) 

too, which seem to be identical with those of Gallus Huszár. The Polish hymnbook 

published in 1561 was compiled by Jan Bahoslav, the bishop of Fraternity of Czech 

Bohemian -Moravian Brethren22. It comprises 450 secular hymns, most of them of 

secular origins, and 8 of them are connected to Bahoslav’s name. Kálmán Csomasz Tóth 

finds 9 common melodies in the two hymnbooks. From this he concludes that the 

Hungarian melodies of the sixteenth century also came from Polish sources to Hungary. 

 Behind the common melodies of the Šamotulsky cantional, which Kálmán Tóth 

Csomasz also considered as variants, there are always gregorian pattern-melodies. 

However, the Polish and Hungarian songs are not each other’s variants but the variations 

of their common gregorian cantus firmus in native tongue. There is one exception, the 

melody of Emlékezzél mi történék from the Hoffgreff-hymnal, which can be found in 

several Czech sources, 23 and its form is ABCA. 

 Apart from the origin of the melodies in Gallus Huszár’s hymnbook the essay also 

detects what terms have to be fulfilled so that foreign forms and metrums can take roots 

in a linguistically and musically different ground. It points out to the fact that the 

analogous rhythm patterns and line-forms in our old style folk music can function as 

common denominators spanning the distance between western and Hungarian musical 

languages. We can distinguish: 

- heterorhythmic melodies (they are foreign or original Hungarian melodies 

that follow medieval traditions and can cause translational difficulties), 

- isometric melodies (metric and accentual melodies with pre-defined stanza-

structures). 

                                                
21 Písně Chwal Božských. Písně Duchowní Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zpravené, a 
shromážděné 
Herrnhut, Evangelische Brüder-Unität, Archiv 
 
22 Jan Blahoslav (1521-1571), Czech humanist, translated the New Testament to his mother tongue, poet, 
linguist, musical theoretician, the bishop of Fraternity of Czech Bohemian -Moravian Brethren. His 
collection of hymns-the Šamotulsky cantional- appeared in his own compilation, the Polish Samotulach-
hymnbook in 1561. 
 
23 RMDT.I. 27.annotation 
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Ø Heterorhythmic melodies 

Although the protestant song-translators well-trained in ancient languages were 

acquainted in versification, their primary aim was to maintain singability rahter than to 

create harmonical prosody between smooth textual and melodical rhythms. 

Often, the number of syllables of the pattern-melody and of its Hungarian equivelant  

differ even in syllabical melodies. This does not seem to be a decisive criterium, as 

adding a note or „virgulálás” can provide a solution: 

 

 
 

Also, by contracting notes and rupturing melismas we can easily make Hungarian texts 

singable. Furthermore, these methods prove the translators’ excellent sense of form, as in 

their song-verses caesura is always rightly posited. 

 
 

Ave, Hierarchia//caelestis et pia, Az keresztyénségben//igaz vallás a 
hitben, 

Dei Monarchia//Respice nos Dia, Hogy higgyünk egy Istenben//Atya Fiú 
és 

Szent Lélekben, 
Ut eruamur//errantes in via. Mennynek földnek tengernek//ő 
 teremtőjében. 
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The heterometric melodies with changing syllabic numbers are the later examples of our 

medieval versification. The medieval Hungarian versification followed this special 

feature of our language-system. In contrary to the Greek and Latin versification, it did not 

use fixed line-patterns, but instead of the length of syllables it emphasized word accent. 

Also, stanza-lines are bulit on the number of measures rather than on syllabic numbers. 

The measures are arranged according to the Hungarian linguistic- and form-instinct, and 

that is why the number of syllables is changing. Gallus Huszár’s hymnbook comprises 

only 6 songs that can be connected to the old type Hungarian versification. For example, 

Miklós Chasse’s 42th Psalm: 

„Mint kívánko / zik a szarvas, // a kút fe /jéhez, 

az én lelkem / is úgy  //az Úr Is /tenhez, 

te hozzád /Úr Isten, // életnek  kút /fejéhez.” 

 

Ø Fixed forms, isometric melodies 

Besides adopting antic Greek and Latin poetic forms, in the first half of the sixteenth 

century a new Wetern-European practice of versification came to Hungary primarily 

through German pattern-melodies. The Western-European versification uses the same 

elements as the poetry of antiquity does, but it gives them prosodic freedom to a great 

extent. In the Hungarian language we can distinguish long and short syllables, but the 

length of the vowels does not depend on the accent, so the Hungarian language fits the 

versification based on quantitas. This technique opened up new possibilities for the 

Hungarian versification-technique before the arrival of Western-European fixed stanza-

structures. The Hungarian protestant song-poetry accelerated and received not only 

German, but, through the translation of Genevan psalms, French versification-forms as 

well. For example, we can gain information about the route of new foreign forms on the 

basis of the ad notam marks in Bálint Balassi’s poems, even if these melodies are well-

known.  

 Although the translations of the sixteenth century are of different qualities, they 

were the first steps towards the evolvement of fixed Hungarian forms. Among the 

translations the best are the ones which, in spite of the differences in the number of 

syllables, preserve the original segmentation of lines. For instance, the Hungarian text 
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written on the Advent hymn Conditor alme siderum of ambrozian form shows excellent 

versification-skills: 

 

Conditor alme // siderum,  Adj idvösséges // kimúlást, 

aeterna lux // credentium,   Úr Isten és el // nyugovást, 

Christe redemptor //  omnium,  Testünk szerint jó // meghalást, 

exaudi praeces // supplicum.  Mind holtig adj // igaz vallást.  

 

Among the ad notam marks and the songs with musical notations we can find in Gallus 

Huszár’s hymnbook the well-known melodies of sapphic, iambicum dimetrum, 

catalectum and phalaecusi genuses. 24 Monorhythmic melodies are favoured as well, and 

among the complex line-types the ambrosian hymn, the vagrant and the ”Salve mater”-

forms are generally applied. 

 Among the sixteenth century songs there are a large number of vagrant melodies 

due to the formal and rhythmical identification with swineherd dances. Analysing 

children’s songs and the archaic layer of our folk songs Lajos Vargyas writes that the 

rhythm of swineherd songs is very flexible and defines it as a 4-bar frame. 25 In Gallus 

Huszár’s hymnbook the 7+6 is the most common form: Patris sapientia, Dies est laetitiae, 

Modulisemus omnes gregorian melodies. The maximum syllabic number is the accentual 

version of the trochaic 15: Juste judex. 

 The basic formal differences among the vagrant- and swineherd dance-rhythms can 

be seen in their line-structures. The vagrant melodies are isometric, while the swineherd 

dance-lines are heterometric. Actually, it reflects their origins. The vagrant lines are of art 

musical origins, while the flexible lines of swineherd dances have roots of folk music. 

From a geographical perspective they are quite distant: one is from Western-Europe and 

the other is from Asia. Still, despite these differences, the Western-European forms found 

their way to the Hungarian rhythmic sense through their formal correspondences. 

 The unified group of pentapodical melodies integrates into the Hungarian secular 

and religious song-poetry as an adopted foreign form. In Gallus Huszár’s hymnbook 

jeremiads, hymns and psalms belong to this group, among which 5 melodies have been 

discovered only recently.   
                                                
24 Csomasz Tóth Kálmán, A humanista metrikus dallamok Magyarországon ( Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1967) 211-234. 
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 Within the pentapodical melodies those with volta-rhythm create a special group. In 

the history of volta rhythm László Dobszay presents another, vocal route besides the 

generally accepted Western-European origin. 26 The fact that volta-dance spread quite late 

in Europe - in the middle of the sixteenth century -, questions the theory according to 

which this instrumental dance-rhythm became established in Hungarian melodies. 

Instead, it presupposes a vocal route starting from more distant territories. 

 Taking into consideration László Dobszay’s conclusions, we can assume that in 

Gallus Huszár’s hymnbook two layers can be distinguished among the melodies with 

volta-patterns. On the one hand: the non-giusto volta-melody among the Balkan archaic 

epical melodies. The first line of the László-song (Boldogok azok kik Istent félik) 

demonstrates this epical origin as well: 10-syllabled line without segmentation. On the 

other hand, in certain protestant melodies we can see the influence of the Renaissance 

new style giuso melodies. For example, in the Der Tag bricht an und zeiget fich and Er 

spract Christus, der Menschen Sohn German congregational songs. The ionic minore 

refers to folk, the volta rhythm to Renaissance dance-melodies. The German melodies in 

Weisse’s (1531)27 and Triller’s (1555)28 hymnbooks, their Hungarian variations, the bride 

dance-melodies collected in Northwestern-Hungary and their rhythmic correspondances 

are almost verbatim equivalences. 

 

 

 
 

                                                
26 Dobszay László.  „Adatok az úgynevezett volta-ritmus történetéhez”, Magyar Zene 25.1 (1984):14–22. 
 
27 Michael Weisse. Ein New Geseng buchlen. 1531, L i. 
28„Der Tag bricht an” (Zahn, 324.) 
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The folk song is dance-melody, and it is certain that the German melodies are art musical 

and of dance-rhythms. Instead of its ionic minore starting, the Hungarian folk song 

comprises isometric volta lines, but both rhythm formulas are alien from our folk music. 

This parallel suggests that this dance-rhythm came to Hungary through an art musical 

mediation from Germany, to which the Northern-Hungarian territories (close to the 

Slovakian language territories) were quite receptive. Accordingly, in Gallus Huszár’s 

hymnbook the ancient, epical and the new style, giusto layers of the volta rhythm are both 

present at the same time. 

 All the assymetrical lines of 12 syllables are Hungarian melodies, which represent 

the very regular line-formula of the parlando-rubato melodies of our folk music. Known 

and unknown song-writers followed not a particular folksong, but its abstract form. This 

folk line of 12 syllables has a type with no segmentation, and its text - performance has a 

free stlye. In the text there is no caesura, and only the end of the line calms down on one 

or two long notes. The melody of the dramatic choir-piece Semmit ne bánkódjál by 

Kodály is the historical song about Saint Tobias by Balázs Székel from Hoffgreff’s 

hymnbook.29 (In Gallus Huszár’s hymnbook: Hálaadásunkban neked emlékezünk). The 

rhythm of the historical song is the line of 12 syllables without segmentation, whose 

parallel Zoltán Kodály also found in folk music. In his adaptation Zoltán Kodály uses the 

segmented formulas and those without caesura alternately, always according to the 

textual coherency, the dramatic power or the lyric formulation. 

 Analysing the metre of the melodies in Gallus Huszár ’s hymnbook we can 

conclude that the contemporary translaters’ aim was to maintain singability even if the 

text did not always fit the number of syllables of the original pattern melodies. In these 

cases it is always the melody that fits the text by adding- or contracting-techniques. 

Maintaining caesuras are more important than the correspondance of syllabic numbers. In 

case of both hetero- and isometric songs the minimum criterium of the ad notam 

technique is not the number of syllables, but the proper caesura. By the note repeating 

technique („virgulálás”) the differences in the number of syllables can be easily equalized 

without damaging the form. In most song-verses the caesuras exactly coincide with the 

textual segmentations, which gives evidence to the text-writers’ and translators’ excellent 

sense of from. 

                                                
29 RMDT I. 15. 
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 The line and rhythm-types of certain foreign melodies coincide with the similar 

formulas of the Hungarian folksongs. This phenomenon is best proved by the flexible 

swineherd dance-rhythm of great syllabic number oscillations. To present further rhythm-

parallels would exceed the limits of the present essay. However, the coincidence of 

certain western and Hungarian rhythm-types can be one of the connecting links through 

which forign melodies and froms could get established in Hungary. 

 

Summary: 

 

Ø On the basis of Gallus Huszár’s Hymnal the essay proves that the majority of the 

foreign melodies of the sixteenth century Hungarian protestant song-material 

shows German relations. In this way, it also questions Kálmán Csomasz Tóth’s 

claim that these melodies have Czech-Moravian and Polish influences either in 

musical or in numeric correspondances. 

 

Ø The metric analysis of the melodies proves why foreign melodies and forms could 

be established in the Hungarian linguistic and musical areas. On the one hand, the 

Hungarian translations fulfilled the minimal requirements of the ad notam - 

technique by maintaining caesuras and by the technique of virgulatio they level 

off the differences between the syllables and the number of sounds. On the other 

hand, the coincidence of certain foreign and Hungarian rhythmic and line-

formulas, and their operation as abstract pattern-formulas make receiving foreign 

melodies easier. 

 
Ø The melodies discovered in Gallus Huszár’s Hymnal prove valuable data to 

literary researches too: the melody of our first Hungarian authentic poem gives a 

new point of view for the expedient of our metric problems. 
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ABSZTRAKT 

 
 
A dolgozat célja, hogy Huszár Gál 1560-ban megjelent énekeskönyve dallamai alapján 

választ találjon arra a kérdésre, hogy a magyar protestáns istentiszteleti dallamok milyen 

forrásokból érkeztek Magyarországra és gyakoroltak-e hatást a magyar énekköltészetre. 

Ezzel összefüggésben vizsgálja, hogy az idegen dallamok befogadása milyen zenei, 

valamint nyelvi tulajdonságok és eszközök alapján valósult meg. 

Az elsődleges és másodlagos források összehasonlító elemzését a dolgozat 

különböző aspektusokból végzi. Korabeli források alapján vizsgálja a protestantizmus 

zenével kapcsolatos téziseit, valamint összehasonlítja azokat a XVI. századi magyar 

zsinatok végzéseivel, és énekeskönyvek előszavaival. A dolgozat a különböző 

diskurzusokban íródott XX. századi másodlagos források elemzésével zenei 

szempontból erősíti meg irodalmárok azon nézetét, hogy a jövevény dallamok 

befogadása határozta meg a magyar verselés nyugat-európai formákhoz való igazodását 

 A másodlagos források közül a dolgozat újraolvassa Csomasz Tóth Kálmán: Régi 

magyar dallamok tára I. kötetének dallam-, és forráselemzéseit. Az elsődleges források 

adatai és a meglévő elemzések kritikája alapján új következtetésekre jut azzal 

kapcsolatban, hogy a külföldi dallamok milyen úton érkeztek Magyarországra. Csomasz 

Tóth Kálmánnak az a nézete, hogy a XVI. századi dallamok elsősorban cseh-morva és 

lengyel forrásokból kerültek a hazai gyakorlatba, a dolgozat bizonyítása alapján megdől.  

 A dolgozat vizsgálja, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az 

idegen formák s metrumok gyökeret tudjanak ereszteni a magyar nyelvi és zenei talajon. 

Rámutat, hogy népzenénk régi rétegének analóg ritmusképletei és sorformái, mint közös 

nevező hidalják át a nyugati és a magyar zenei nyelv közti távolságot. Ezen túl az 

énekeskönyvben megtalált új dallamok a magyar verselés egyes vitatott kérdésköréhez 

adnak jól értékelhető adatokat.  

Huszár Gál 1560-as énekeskönyve világosan bebizonyítja, hogy a XVI. századi 

magyar protestáns művészet zenei, nyelvi és nyomdászati szempontból úgy illeszkedik 

az európai kultúrtörténetbe, hogy ezzel együtt meg tudja ő rizni tartalmának egyedi, 

magyar jellegét. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
1. fejezet: 

A dolgozat bemutatja és összehasonlítja a reformáció előtti anyanyelvű éneklés kezdetét 

a német és magyar nyelvterületeken. A bőséges német források a liturgián kívüli 

alkalmakkor, főleg a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan megszólaló népénekekről 

szólnak. A latin szövegű dallamokat minden esetben a chorus vagy scholares énekelte, 

és anyanyelven válaszolt rá a populus. A magyarországi népéneklésről kevés emlék 

maradt fenn, melyek a nyugat-európai repertoárhoz hasonló, de sajátos magyar 

dialektusról tanúskodnak. Az egységes nemzetközi énekanyagból kiemelkedik a Christ 

ist erstanden/Krisztus feltámada himnusz. 

 

2. fejezet: 

A dolgozat a zenéről alkotott általános reformátori nézetek felől közelít a magyarországi 

énekléssel kapcsolatos követelmények felé. XVI. századi zsinati jegyzőkönyvek, 

énekeskönyvek előszavai és a debreceni Méliusz Juhász Péter munkája alapján a 

dolgozat kifejti, hogy a magyar protestáns templomi éneklés mindenkori célja a tanítás. 

Lutherrel ellentétben tiltja a latin nyelv használatát, de elveti Zwingli szélsőséges 

nézeteit. A legelső magyar kottás nyomtatvány Gálszécsi István énekeskönyve (1536), 

melynek előszava az énekek előadásáról tartalmaz értékes információkat. 

 

3. fejezet: 

Huszár Gál 1560-os énekeskönyvének általános szerkezeti és tartalmi elemzése alapján 

a fejezet megállapítja, hogy a könyv tartalmi és formai szempontok alapján is teljesen 

beilleszkedik a kor európai gyülekezeti éneklésre szánt gyűjteményeinek sorába. A 

függelékben lévő Kálmánycsehi prímarendje alapján külön kiemeli a magyar protestáns 

liturgiának azt az egyedüli vonását, hogy a liturgia alatt anyanyelvű gregorián éneklés 

folyt. A fejezet külön foglalkozik a kottaképek olvasási nehézségeivel. Kijavítja a 

tipikus sajtóhibákat és konkrét példákon mutatja be a virgulálás sajátos technikáját. 
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4. fejezet: 

A dolgozat feltárja Huszár Gál énekeskönyve dallamainak eredetét, mely szerint 

megkülönböztethetően  képviseltetve vannak Luther és más német protestáns dallamok, 

az iskolai ódák letétjei, magyar históriás énekek és gregorián hátterű dallamok. Az 

énekek részletes összehasonlító elemzése bebizonyítja, hogy a jövevény dallamok 

egyértelműen német kapcsolatokat tárnak fel, így a XVI. századi magyar énekek 

körében nem érvényesül a korábban feltételezett cseh-morva, lengyel hatás. 

 

5. fejezet: 

A dallamok részletes metrikai elemzése alapján a fejezet választ talál arra a kérdésre, 

hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az idegen dallamok befogadásra 

találjanak. Bizonyos ritmus-, és metrumformákkal párhuzamos magyar népdalformák, 

különösen a kanásztánc, ebben nagy szerepet játszott. A Huszár Gál énekeskönyvében 

megtalált első magyar eredeti versünk dallamának elemzése a középkori magyar 

verselés ritmuskérdéseihez ad értékelhető szempontokat. A dolgozat rámutat, hogy a 

volta-képlet ősi epikus és újkori giusto formája egyszerre van jelen az énekeskönyvben. 
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TÉZISEK 

 
 
Huszár Gál 1560-ban kiadott énekeskönyvének dallamai30 közel 250 évig szinte 

változatlan egységben jelentek meg a protestáns énekeskönyvekben. Az eltelt 

évszázadok ellenére a mai napig megőrizték frissességüket, zenei és tartalmi 

kifejezésmódjuk nem veszített erejéből. A népi emlékezet életben tartotta ő ket a 

mintegy 150 éves liturgiai kényszerszünet alatt is, hogy aztán XX. századi 

énekeskönyvekben és kórusirodalomban  éledjenek újra. 

A XVI. század magyar nyelvű vokális dallamkincsével  legátfogóbb módon 

Csomasz Tóth Kálmán,  A XVI. század magyar dallamai31 ( Régi magyar dallamok tára 

I. kötet) c. hatalmas ívű munkája foglalkozik.  Az 1950-es évekig feltárt korabeli 

források rendkívül gazdag adaptációjával közel 250 világi és egyházi ének dallamát, 

valamint szöveghátterét mutatja be. A dallamok eredetéről, variálódásáról bőséges 

adatokat szolgáltat, megnevezve a külföldi és hazai elsődleges forrásokat és a későbbi 

megjelenéseket is.  

 Huszár Gál énekeskönyve világosan bebizonyítja, hogy a XVI. századi magyar 

protestáns művészet zenei, nyelvi és nyomdászati szempontból úgy illeszkedik az 

európai kultúrtörténetbe, hogy ezzel együtt meg tudja őrizni tartalmának egyedi jellegét. 

Ezen belül  zenei jelentőségét az adja, hogy ez az  első hazai protestáns énekeskönyv, 

amelyből minden későbbi református és evangélikus gyülekezeti énekeskönyv ered 

mind a mai napig. A XVIII. századig ezek között egy sem akad, amely dallamaival 

együtt közölte volna a gyülekezeti énekeket. 

 Huszár Gál énekeskönyve a Régi magyar dallamok tára I. kötetének megjelenése 

után közel húsz év után került elő. Eddig ismeretlen énekekkel, valamint első 

variánsokkal bővült a XVI. század magyar nyelvű énekeinek kutatási anyaga. Az új 

eredmények részben kibővítik és megerősítik Csomasz Tóth Kálmán adatait, részben 

pedig cáfolják azokat.  

 

                                                
30 HUSZÁR Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicheretec, Óvár-Debrecen 1560, RMNY 160 S 
146 a. facsimile kiadás:Budapest 1983, BHA 13. 
 
31 CSOMASZ TÓTH Kálmán, A XVI. század magyar dallamai, Régi Magyar Dallamok Tára I. 
kötet(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958) 
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Huszár Gál énekeskönyve nem előzmény nélküli sem zenei, sem liturgiai 

szempontból. A anyanyelvű éneklésről első emlékei arról tanúskodnak, hogy 

Magyarországon, az európai gyakorlathoz hasonlóan, a népnyelvű  éneklés  jóval a 

reformáció térhódítása előtt megkezdődött. A dallamok közt több az önálló magyar 

variáns. A XV. századtól kezdődően fennmaradt magyar nyelvű népének szövegek 

általánosan ismert gregorián himnuszok, zsoltárok és  sequentiák fordításai: a  Victime 

paschali laudes sequentia, Magnificat , Te Deum , a Dies est laetitiae cantio és a Patris 

sapientia hórásének magyar szövege.  Az első kottás magyar dallamok a misén  kívüli 

gyakorlat európai praxisban is népszerű énekei. A Nádor-kódex(1508) tartalmazza az 

első ismert kottás, magyar nyelvű énekeket, köztük az Ave gerarchia himnusz fordítását 

is. Magyar nyelvű népénekeink csoportjába tartozik a XVI.század elejéről való Peer-

kódex Te Deum dallama, melynek különlegessége, hogy negyedik, záró szakasza 

kvarttal magasabbra transzponált, mint az Európában általánosan elterjedt forma. Önálló 

magyar variáns Puer natus est nobis, Grates nunc reddamus és Magnificat dallam is a 

század első negyedéből.   

 A reformáció istentiszteletének szertartási énekeit tartalmazó graduálok  tanúsága 

szerint  a XVI. századi magyar protestáns liturgia zenei anyaga a német és svájci 

reformáció éneklésről szóló nézeteinek sajátos adaptációja.   

 Kálvin istentiszteleti rendjében nem gregorián dallamok, hanem genfi zsoltárok 

hangzottak el, míg Zwingli kifejezetten megtiltja a zene minden fajtáját. Igaz, hogy 

Luther 1525 elején már egyre sürgetőbbnek érzi a német nyelvű mise kidolgozását, de 

annak jó zenei megjelenítésére, használhatóságára nagy gondot és sok időt fordít,  az 

ifjúság tanítása érdekében pedig a latin nyelvű misét kifejezetten támogatja. A XVI. 

századi magyar protestáns zsinatok32 közül egyik sem rendelkezik a liturgia dallamairól, 

nyilván azért, mert a gyakorlatban lévőket jónak tartja. Pl. az 1562-es váradi zsinaton 

elfogadott Debreceni Hitvallás az énekek tartalmi követelményeit határozza meg, az 

előadást és a latin nyelvet kritizálja, de magukról a dallamokról nem szól:  

A szentírásból szerkesztett énekeknek lelki versezeteknek, zsoltároknak, 

dicsénekeknek a szentek gyülekezetében szívvel-lélekkel, valamint a 

gyülekezeten kívül is szívből, hit által Isten kegyelmével való éneklését 

mind a hallgatók, mind magok az éneklők épülete és oktatása tekintetéből 

                                                
32 KISS Áron, 1881.   
 



34	  
	  

helybehagyjuk, mint az isteni tisztelet részét. Megvetjük, mint haszontalan 

babonát és rút balgatagságot a pápistáknak s a hozzájok hasonlóknak énekét, 

a kik nem értett idegen nyelven, stentori hanggal, magasan harsognak… 

 

A magyar protestáns istentiszteleten két könyvtípus volt használatban. A lelkész, a 

kántor és a kórus szertartási énekeit a graduálok tartalmazzák, a gyülekezet énekeit 

pedig a kancionálok. Huszár Gál énekeskönyvének függelékében Kálmáncsehi 

prímarendje graduál rész, míg a  dolgozat tárgyát képviselő első rész kancionál. A írott 

magyar protestáns kancionálok és  graduálok  a magyar protestán liturgiának azt az 

egyedülálló sajátosságát bizonyítják, hogy a gregorián liturgiát anyanyelven énekelték.  

 Az első magyar protestáns énekeskönyv és egyben az első magyar  hangjegyes 

nyomtatvány Krakkóban 1536-ban és 1538-ban, Jeromos Vietor műhelyéből került ki: 

„Kegyes énekekrűl és keresztyén hitrűl való rövid könyvecske, Gálszécsi Estván 

mestertűl szerkeztetett”33. A töredékek rekonstrukciója alapján Gálszécsi István 

énekeskönyvében  10 Luther-ének magyar változatát lehet azonosítani. Fogalmazásuk, 

formájuk még a XVI.sz-i költészet átmeneti stílusát mutatja. Gálszécsi  fordításában 

nem a szöveg illeszkedik az adott dallam mintához, hanem a dallam kényszerül 

kiegyenlíteni a szöveg hiányosságait. Ennek a dallam-és szótagszám különbségekből 

adódó nehézségnek az áthidalására Gálszécsi  énekeskönyvének előszavában a 

virgulálás technikáját javasolja. Luther dallamainak fordításakor további eszközként 

használja még a melizmák hangokra való felbontását, ill. szillabikus egységek 

melizmatikus összevonását is.  

Mintegy 400 éves lappangás után, 1975-ben a stuttgarti Württembergische 

Landesbibliothek régi nyomtatványai közül, szinte teljes épségben került elő Huszár Gál 

énekeskönyve34: 

„A Keresztyéni Gyülekezetben VALÓ ISTENI DITSERETEC” 

Mottója: „PSALMO CXLIX Dicheretet mondgyatok az Istennec a Szenteknec 

Gyülekezetiben”, évszám: MDLX. Az ajánlás Méliusz Juhász Péternek, a „szerelmes 

szolgatársnac” szól. 

                                                
33 RMNY 18.( Krakkó, 1536), 24. (Krakkó,1538), RPHA 0260. 
 
34 A ma ismert, szinte teljesen épségben maradt egyetlen példányát Borsa Gedeon fedezte fel 1975-ben a 
stuttgarti Württembergische Landesbibliothekban, a volt királyi könyvtárban. A katalóguscédulán ez állt: 
CHERETEC. Huszár Gál e kiadványának egyetlen ismert példánya a régi nyomtatványok külön 
gyűjteményében, a HBF 3048 jelzet alatt található 
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Az énekeskönyv első 184 levele Huszár Gál énekeskönyve, melyhez Kálmáncsehi 40 

levélnyi „Reggeli éneklések” liturgikus dallamai csatlakoznak. A dolgozat nem 

vizsgálja Kálmáncsehi egy hétre való príma-rendjét. Habár az énekeskönyv  függeléke a 

magyar nyelvű éneklés értékes forrása, azonban elemzése a liturgikus graduálok, és nem 

a gyülekezeti énekek tárgykörébe tartozik. 

 Az énekeskönyv címlapja német hatást, ha nem is konkrét forrást mutat. 

Zsoltáridézet mottóként való megjelenése jellemző a német nyelvű énekeskönyvekre: 

pl. Weisse 1531-as kiadványa a 49. zsoltárt idézi.  Ugyanez az énekeskönyv tagolja 

elsőnek az énekek tartalma szerint anyagát. Huszár Gál is az egyházi év, valamint 

tartalmuk szerint csoportosítja az énekeket. A mottó használata hagyományossá vált a 

későbbi magyar protestáns énekeskönyvek címlapján is, de az énekeskönyvek 

szerkezete átrendeződik. A református énekeskönyvekben a zsoltárok a könyv elejére, 

míg a temetési énekek egyre hátrább kerülnek.  

 Huszár Gál énekeskönyve 109 éneket tartalmaz, melyek közül csak kettőt 

ismerünk korábbról. Gálszécsi István 1536-ban és 1538-ban megjelent, töredékeiből jól 

összeállítható énekeskönyvében található a Mi hiszünk az egy Istenben” és a „Krisztus a 

mi bűneinkért” kezdetű Luther-ének. Ezt a két dallamot leszámítva, Huszár Gál 

kiadványában összesen 107, nyomtatásban először megjelent énekkel találkozunk. Nem 

a gyülekezeti éneklésre szánt énekek közt, hanem mintegy függelékként, a zsoltárok 

után található az antilutheránus tartalmú  Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed  kezdetű 

ének. 

 A kottakép világos, jól olvasható nyomtatásban készült, a kották a bécsi 

Hoffhalter-műhelyből származnak. A lejegyzéshez Huszár Gál ötvonalas rendszert 

használ, többnyire alt és tenorkulccsal. Menzurális hangjegyeinek ritmusértékei: brevis, 

semibrevis, minima, finálisban néha longa. A b-t sem előjegyzésben, sem 

akcidenciaként nem alkalmazza, valószínűleg hiányzott készletéből. A dór és eol 

dallamok éneklésekor ezért óvatosan kell bánnunk a tritonusszal. Ugyanígy 

hiányozhatott a záróvonal, ismétlőjel és a szünetjelek is, az alla breve jelet csak öt, 

német eredetű ének elején látjuk. Nem lehet tudni, hogy hanghosszabító pontot 

tartalmazott-e nyomdai felszerelése, vagy azért nem használja énekeskönyvében, mert 

nem volt rá szűksége. A hangjegysorok alatt nem áll semmiféle szöveg, kivéve 5 német 

eredetű éneknél. A kancionál részben a dallamot és a szöveget nem a soroknak 

megfelelően, hanem folyamatosan szedte. A dallamsor végét nem jelöli függőleges 
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vonallal, a sor utolsó hangja mindig brevis. Sajtóhibák vonaltévesztésből vagy a b 

hiányából adódnak, a lejegyzés minősége általában jó, de pontatlanabb, mint pl. a cseh 

vagy német egykorú forrásoké. 

 Az énekszerzők nevéről általában az akrosztikonok tájékoztatnak. Néhányukról 

csak egy-egy énekvers ad hírt, de többségük a magyar irodalom e szakaszának elismert 

költői. Név szerint 14-et ismerünk: legtöbbjük nagy műveltségű prédikátor költő, akik 

énekeiket a tanítás szolgálatába állították. Szinte mindegyikőjük a krakkói egyetemen 

tanult, ahol Erasmus nézetei a magyar hallgatók előtt új, európai látásmódot nyitottak 

meg. Itt kapta első indíttatását Sylvester János bibliafordító, Dévai Bíró Mátyás, 

Kálmáncsehi Sánta Márton, Gálszécsi István, Ozorai Imre és Huszár Gál is. Sokan 

közülük később a wittenbergi egyetemen szereztek magisztrátusi fokozatot és 

ismerkedtek a reformáció tanaival35.  

 A többi szerző kilétéről nem tudunk bővebbet. Ennek oka a középkor megrendelő- 

alkotó-befogadó viszonyának, a reneszánsztól alapjaiban eltérő értelmezésében 

keresendő. A középkori művészetfelfogás szerint a megrendelő és a befogadó Isten, 

tehát az alkotó személye ebben a viszonylatban lényegtelen. Ezért nem ismerjük a 

legtöbb középkori motetta szerzőjét, vagy a templomok tervezőjét, építőjét, szobrászait. 

Huszár Gál az Adjunk hálát mindnyájan és a Könyörögjünk az Istennek dicséretek 

szerzője, de valószínű, hogy több fordítás is az ő nevéhez fűződik36. 

 Az énekversekhez 45 esetben járul kottakép, a többi dallamról, néhány kivételtől 

eltekintve, azonban csak az ének címében kapunk utasítást: pl. „ A MODULISEMUS 

NOtaiara”, vagy „Az Cyrus Eneke Notaira”. Ezt az  ad notam technikát általánosan 

használták a magyar irodalomban egészen a XIX. századig. Balassi Bálint, Csokonai 

Vitéz Mihály és Arany János néhány verse előtt is található utalás dallamokra. Az új 

szöveg ismert dallamra való ráhúzása gyakran követelt a dallamtól szótagszaporító, 

hangösszevonó alkalmazkodást.  

 A legtöbb lehetőséget a dallamok eredetének feltárására és későbbi sorsuk 

nyomon követésére elsősorban az összehasonlító elemzés  eszköze adja. A jelen 

dolgozat is ezt az utat követi azzal a céllal, hogy a Régi magyar dallamok tára első 

kötetének megjelenése után megtalált Huszár Gál énekeskönyve zenei elemzésével még 

több részletet tárjon fel a magyar protestáns  énekek eredetéről.  A dolgozat a 

                                                
35 GERÉZDI Rabán, 1969. 
36 BOTTA István, 1991,405. 
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felhasznált források összehasonlító elemzését különböző aspektusokból végzi. Korabeli 

források alapján vizsgálja a protestantizmus zenével kapcsolatos téziseit és 

összehasonlítja a XVI. századi magyar zsinatok végzéseivel, valamint énekeskönyvek 

előszavaival. A XVI. század énekköltészetéről szóló, különböző diskurzusokban íródott 

XX. századi másodlagos források elemzése  a nyelv és a zene kölcsönös alkalmazkodó 

képességeit mutatja be. Az eredmények zenei szempontból erősítik meg irodalmárok 

azon nézeteit, hogy a jövevény dallamok befogadása alapvetően meghatározta a magyar 

verselés nyugat-európai formákhoz való igazodását. 

A dolgozat új  elsődleges forrásai: 

Ø Huszár Gál 1560-as énekeskönyve, melynek tartalmára vonatkozó 

elképzelések mindig voltak, de konkrét zenei anyaga eddig ismeretlen volt..  

Ø a cseh-morva testvérek Michael Weisse által szerkesztett 1531-es 

énekeskönyve37   

Ø Franus kancionál38 1505-ből a mise ordinárium és proprium tételeit 

tartalmazza, szekvenciákkal, nagy számú cantióval, valamint polifonikus 

tételekkel kiegészítve. Ez a forrás időben nincs túl messze Huszár Gál 

énekeskönyvének 1560-as dátumától, és tartalma  olyan gazdag, hogy a 

Csomasz Tóth Kálmán elemzéseiben megjelölt források mellett képezheti a 

kutatás tárgyát.   

Ø Vitkovics-kódex39(1525) megtalált részének három magyar nyelvű gregorián 

dallam szintén új adatokkal szolgál. 

 

 

 

                                                
37 facsimile: Gesangbuch der böhmischen Brüder vom Jahre 1531 / Michael Weisse ; hrsg. von Wilhelm 
Thomas (Kassel, Bärenreiter, 1931.) 
 
38 Kancional Franusův, 1505, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hr-6 (II A 6), 
  http://www.manuscriptorim.com 
 
39 A kódex Szent Bonaventura Regula novitiorum című műve fordításának végét tartalmazza. Az 
apácáknak szánt szabályokat és imádságokat tartalmazó fordítás nagy valószínűséggel az óbudai 
klarisszák kolostorának másoló műhelyében készült. A megtalált rész Miskolci-töredék néven is ismert. 
in  Dobszay László,”A magyar Graduál-irodalom első emléke”,  Magyar Könyvszemle, (1982) 100-112. 
RPHA 0481 
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A dolgozat vizsgálja Huszár Gál énekeskönyve dallamainak eredetét, mely alapján a 

következő jól elhatárolódó csoportokat lehet megkülönböztetni: 

- Luther és a reformáció dallamai, 

- antik metrumú ódák, 

- históriás énekek, 

- gregorián kapcsolódású dallamok (közvetlen átvételek, variánsok, 

kompilációk). 

 

Ø Luther és a reformáció dallamai  

Huszár Gál a krakkói egyetemre 1536-ban iratkozott be, abban az évben, amikor 

Jeromos Vietor műhelyében elkészült Gálszécsi István énekeskönyve. Ez az 

énekeskönyv az első magyar protestáns énekeskönyv, egyúttal az első magyar 

hangjegyes nyomtatvány is. Az évszám akár szimbolikusnak  is tekinthető, mivel egyes 

irodalomtörténészek 1536-tól, megjelenésének évszámától datálják a magyar irodalom 

reneszánsz és reformáció korszakának kezdetét40. Gálszécsi István énekeskönyve Luther 

dallamait tartalmazta, melyeket maga Gálszécsi fordított magyarra. Huszár Gál közülük 

csak kettőt vett fel énekeskönyvébe: Krisztus a mi bűneinkért meghala (mintája: Christ 

lag in Todes Banden) és Mi hiszünk az egy Istenben (mintája: Wir glauben all an einen 

Gott).Huszár Gál énekeskönyvének további hét Luther dallama többnyire közvetlen 

átvétel, némelyik  továbbra is nehezen egyezteti a magyar szöveg szótagszámát a német 

eredetivel és dallami variálással is él. 

 

Ø Antik metrumú ódák 

A humanista szemléletű európai nagy egyetemek a klasszikus stúdiumok bevezetésével 

a szellemi életnek új irányvonalat mutattak. Az antik ódák oktatása a grammatikai 

stúdiumokban korszakalkotó gyakorlati zenepedagógia eszközével történt. Ez a 

könnyen áttekinthető és megtanulható többszólamú eljárás, az antik és klasszikus költők 

ódáinak négy szólamban való éneklése, megrövidítette és egyszerűsítette a 

versmértékek elsajátításához vezető utat. Az ódaéneklés olyan hatékonynak bizonyult, 

hogy Európa iskoláiban általános pedagógiai eszközként vonták be oktatásba.  

                                                
40 HORVÁTH Iván, 2007, 236. 
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 Az ódák mellet az istentisztelet énekeinek megtanulása a tanulók mindennapi 

kötelező elfoglaltsága volt. Ennek gyakorlására Európa protestáns oktatási 

központjaiban különböző tartalmú, iskolai használatra szánt énekeskönyveket  

jelentettek meg. Pl. az 1571-ből származó legrégebbi svéd iskolai szabályzat szerint, 

melyet a finn iskolák is alkalmaztak, a zenei oktatás a németországi kritériumokhoz 

hasonlított. Elsődleges célként határozta meg az istentisztelet énekeinek és az ünnepek 

többszólamú tételeinek napi gyakorlását41. 1582-ben jelent meg  a Piae Cantiones42 

iskolai énekeskönyv a finnországi Turku város katedrális iskolája részére. A 74  latin 

nyelvű templomi és iskolai ének nagy része egyszólamú. A többszólamú letétek  Európa 

különböző vidékeiről származnak: pl. a Dies est laetitiae  Csehországból. A kórustételek 

közt megtalálható Spagenberg phalaecusi ódája is, de szövege más: Gaudete, gaudete, 

Christus est natus karácsonyi cantio. Az énekeskönyvet finn nyelven 1616-ban adták ki 

Stockholmban. 

 Magyarországon a kálvini tanok előretörése háttérbe szorított minden hangszeres 

és többszólamú zenei törekvést. A többszólamú éneklésről, mint a „Pápistaságnak eme 

néminémű maradványi”-ról, Geleji Katona István még 1636-ban is fontosnak tartja 

hosszan értekezni a szerkesztésében megjelent Öreg Graduál előszavában: 

 

… mert ez sintsen semmi lelki éppuͤletre, hanem vagyon tsak valami testi 

gyoͤnyoͤrkoͤdtetésre… erre nézve minden éneklések tsak magyarázás és 

értelem nélkuͤl való vintzogás, és tsak a viszketoͤ fülekenek 

vakargattatásokra, s-kedvek toͤlt sziveknek gyoͤnyoͤrkoͤdtetésekre, s ne(m) 

penig a tanuló elméknek éppítetésekre való.43  

 

                                                
41 “Then ordning som behöffues til songen j Kyrkionne, skola Scholemestarenar icke förgäta, uthan 

altijdh lata tilskicka wissa Officiales, Horistas, Rectores, Lectores, Versiculorios, etc. hwilke sigh ther på 
j tijdh öffua, så at the magha warda j sakenne ferdighe. Sammalunda och Cantores in figuratiuis, når 
någor stoor högtides dag tilstundar. Tesse skola icke heller oöffuade framkomma.”  in Eileen Hadidian , 
“A study and Critical ommentary of Piae Cantiones A sixteenth-century song-collection”,  
http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com 

 
42 teljes címe: Piæ Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum, 
 http://www.spielleut.de/facs_piae_cantiones.htm 
 
43  H.HUBERT Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének (Universitas Kiadó, 2004) 428. 
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A tény, hogy a „Deáki Arsok között eggyik” még a XVII. században is elvi problémát 

okoz a reformátusok körében, azt bizonyítja, hogy a többszólamú éneklés, ha nem is 

általánosan, de még gyakorlatban volt. Erdélyben az ódaéneklés hagyománya a 

lutheránus brassói Honterus János nevéhez fűződik, akinek 1548-ban jelent meg  

oktatási célokat szolgáló kiadványa Odae cum harmoniis címmel. Arra vonatkozó adat 

nincs, hogy milyen messzire jutott Honterus iskolai könyve, valószínűbb, hogy 

Magyarország nyugatibb területeire a  Németországban tanult diákok hozták magukkal 

ezt a praxist. A latin nyelvre és verselés tanítására a református kollégiumokban nagy 

gondot fordítottak, de mindezt prózában gyakoroltatták, s így a református iskolai 

oktatásból kimaradt az ódaéneklés. Néhány dallam énekeskönyvek metrikus 

dallamaiban élt tovább: pl. Huszár Gál nótajelzéseiben Tritonius sapphikus, Prudentius 

jambikus ódája és Martialis phalaecusi epigrammája. 

Ø Históriás énekek  

A históriás énekek Európában egyedülálló műfajt képviselnek, eredetük valószínűleg az 

énekmondók, az igricek  elbeszéléseire vezethető vissza. A XVI. században a krónika, 

história, históriás ének rokon értelmű szavak, melyek  mindig versben elbeszélt 

történetet jelentenek. A verses epika műfajába tartozó históriás énekek közös 

tulajdonsága, hogy tartalmuk mindig hitelességre törekszik, ezért általában megjelölik a 

forrást is. A sokstrófás szövegek éneklése önmagában hordozza a zenei variálás és 

rögtönzés lehetőségét. A históriás énekek a gyakorlatban bizonyosan lantkísérettel 

szólaltak meg. A Kolozsvárott kiadott két históriás gyűjtemény kiegészíti egymást. 

Tinódi Cronica-ja (1554) az akkori aktuális eseményekről tudósít, a Hoffgreff - 

énekeskönyv (1556) pedig ószövetségi históriákat mond el. A históriás énekek formája 

négy soros mintát követ, strófikusak, általában izometrikusak, szerkezetük változatos.  

 Huszár Gál énekeskönyvébe nyolc históriás ének dallamát veszi be, melyek közül 

öt kikottázott. Az énekeskönyvben csak ezek világi eredetű dallamok. A kérdés azonban 

nem az, hogy miért világi dallamok, hanem az, hogy miért históriás énekek. A 

legkézenfekvőbb válasz az, hogy bizonyára ismerték a dallamokat. A másik ok 

mindenképpen összefügg a XVI. századi magyarországi eseményekre való 

reflektálással. Magyarország történelmi helyzetének és feladatának szempontjából 

egyértelmű, hogy a török elleni hadakozásra való lelkesítés párhuzamba állítható az 

ördög és a kereszténység közti küzdelemmel (ördög = legfőbb ellenség = török), tehát a 
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testi harc nem más, mint a lelki harc metaforája. A históriás énekek ilyen szempontú 

megközelítése és értelmezése a hozzátartozó dallamokat kiemeli a hétköznapiság 

síkjáról. Huszár Gál énekeskönyve históriás énekeinek eredeti tartalma ráadásul 

vallásos, tehát nem kelt rossz asszociációkat  „gaz korcsomán virágénekek”-kel. 

 

Ø Hregorián kapcsolódású dallamok (közvetlen átvételek, variánsok, kompilációk) 

Huszár Gál énekeskönyvének gregorián hátterű dallamait cseh, német és magyar 

forrásokból ismerjük. A legfontosabb források a cseh Franus kancionál(1505),  

Weisse(1531) és Triller(1555) német nyelvű  énekeskönyve. Későbbi magyar forrás az 

Eperjesi graduál(1635), a Cantus Catholici két kiadása(1651, 1676) és XVIII. századi 

debreceni és kolozsvári énekeskönyvek. 

 Huszár Gál énekeskönyvének gazdag repertoárja 35 gregorián dallammal hozható  

közvetlen vagy közvetett kapcsolatba, mely dallamokhoz 45 magyar énekvers járul. 

Kompilálással szerkesztett és variáns összesen 13 fedezhető fel, 3 latin mintadallam 

létezése csak nótajelzésből ismert. Nótajelzésük alapján 3 ének követ ismeretlen 

gregorián mintát. Utóbbiak kottáját közli Huszár Gál, s így ezeket első variánsnak 

tekinthetjük anélkül, hogy ismernénk latin szövegüket. Huszár Gál énekeskönyvének 

arányait tekintve a 109 énekversből 45 énekvers, vagyis 41% éneklendő valamely 

gregorián hátterű dallamra.  

 A legvékonyabb réteg a közvetlen átvétel, valamint a távoli variánsok és 

kompilációk csoportja. Közvetlen, hangszerinti  átvétellel azok a könnyen énekelhető 

dallamok kerülhettek az anyagba, melyek szerkezete egyszerű: dallamuk szillabikus, 

izometrikus, formájuk egy zenei mondat, hangterjedelmük nem lépi túl az oktávot. A 

távoli variánsok és kompilációk mind önálló, eredeti magyar dallamok. Csak 

dallamvezetésükben emlékeztetnek az eredetire, a minta szerkezetét és  metrumát nem 

követik. A két csoportot összesen 11 dallam alkotja. 

 A gregorián kapcsolatokat mutató dallamok közül a variánsok csoportja 

tartalmazza a legtöbb, és a dolgozat szempontjából legizgalmasabb énekeket. A 

dallamok vagy mintájuk pontos forrásának meghatározása döntően megváltoztathatja a 

XVI. századi dallamok eredetéről kialakított nézeteket. Csomasz Tóth Kálmán a XVI. 

századi dallamok elemzésekor meghatározza és adatszerűen közli a forrásokat. A 

magyar dallamokat elsődleges forrásokból közli, azonban külföldről származott 

dallamok forrásának keresésekor nem elsődleges forrásokat, hanem gyűjteményeket 
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használ44. A gyűjteményekben lévő adatok elegendőek ugyan a dallam lelőhelyeinek 

felsorolására,  de ez  nem ad lehetőséget a dallamok pontos összehasonlítására.  

 A német ajkú cseh-morva testvérek Michael Weisse által készített 

énekeskönyvéből (1531) hat, 1555-ös Triller-féle énekeskönyvből kettő, az 1524-es 

erfurti énekeskönyvből egy dallam található Huszár Gál énekeskönyvében, az 1586-os 

müncheni énekeskönyv dallamának kevert nyelvű előadási mintájára egy dallam  

énekelhető, az 1625-ös neussi  énekeskönyvből pedig egy variáns található. 13 ének 

nem közvetlen magyar gregorián variáns, hanem német énekeskönyvek egyes gregorián 

mintájú dallamainak továbbvariálódó   magyar megfelelői. Fontos megállapítani, hogy 

Huszár Gál a német gyülekezeti énekeket tekinti mintának és nem azok gregorián 

eredetijét. 

 Csomasz Tóth Kálmán kutatásai nem terjednek ki a különböző forrásokban 

található azonos dallamok pontos összehasonlítására. Ez azt eredményezi, hogy a 

dallamok eredetére vonatkozólag gyakran feltételezésekre épít. A nemzetközi 

gyakorlatban általánosan ismert gregorián dallamok anyanyelvi megfelelője a latin 

minta egy-egy önálló, nemzeti variánsa, tehát ezek összevetésénél csak markánsan 

megjelenő hasonlóságok alapján lehet bármilyen eredetre vonatkoztató következtetést 

levonni. Pl a német és cseh területen is népszerű volt a Dies est laetitiae cantio, de a 

későbbi magyar források a német változatra épülnek.  

 Nyilvánvaló, hogy a cseh-magyar évszázados kulturális kötődések eleve 

feltételezik ezt a kapcsolatot, azonban puszta felsorolásuk félrevezető lehet, mert  

tartalmuk nem mindig az adott földrajzi hely énekes anyagát tükrözi. Ebből a 

szempontból érdemes a cseh-morva testvérek 1531-ben megjelent német nyelvű 

énekeskönyvéről szót ejteni.  

 Michael Weisse a lantzkroni és fulneki cseh-morva testvéri gyülekezet német ajkú 

tagjai részére készítette el énekeskönyvét. Az előszóból kitűnik, hogy Weisse német és 

cseh kancionálokból válogatta anyagát, melyeket lefordított és német rímekbe szedett. 

Énekeskönyve túlnyomórészt  latin himnuszok, sequentiák, antifónák és más gregorián 

dallamokat választ mintául. 157 éneke mellet csak 16 dal esetén lehet cseh eredetről 

                                                
44a legtöbb hivatkozás:Zahn, Johannes, Die melodien der deutschen evangelischen  Kirchenlieder I-VI.  
(Gütersloh 1888-1893) és Zdeněk Nejedly, Dějiny husitského zpěvu za válek husitských (Prága, 1913, 
2/1955) 
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beszélni45.  Huszár Gál énekeskönyvének dallamai közt bizonyíthatóan  hat került 

átvételre Weisse énekeskönyvéből.  

 A cseh-morva eredet, vagy legalább hatás mellett az a tény szólna egyértelműen, 

ha Huszár Gál énekeskönyvében felfedezhető lenne a cseh-morva népzene XVI. századi 

dallamainak hatása. Szomjas-Schiffert György XIX. századi cseh és morva 

népdalgyűjtemények, valamint a XVI. század zenei emlékeivel foglalkozó publikációk 

zenei anyagán keresztül döntő stíluselemként emeli ki a visszatéréses formát46.  A XV. 

század végén az AABA, a XVI. század közepére az ABCA visszatéréses szerkezet vált 

uralkodóvá. Ezzel párhuzamosan sorbaveszi a Régi magyar dallamok tára I. kötetének 

anyagát, amely alapján kiderül, hogy a XVI. század magyar énekanyagában mindössze 

hat visszatéréses szerkezetű dallam található. Huszár Gál énekeskönyvében a Régen ó 

törvényben (Hoffgreff énekeskönyv; Eleazár dallam) dallamához csatlakozik a Hallgasd 

meg Atya Isten könyörgás (Franus kancionál; Ave rubens rosa). A cseh-morva zenei 

anyagot  ez a két dallam képviseli bizonyítottan, ami az énekeskönyv dallamainak  

csupán 2%-a. Az összehasonlító elemzések alapján Csomasz Tóth Kálmán feltételezései 

a magyar dallamanyag cseh-morva kapcsolatairól dallamszerkezeti szempontból sem 

nyertek igazolást. 

 Csomasz Tóth Kálmán az 1561-es Šamotulsky kancionál47 anyagában is talált 

néhány olyan dallamot, amely közösnek tűnik Huszár Gáléval.  Az 1561-ben megjelent 

énekeskönyvet a cseh-morva testvérközösség püspöke, Jan Blahoslav szerkesztette48. 

450 világi himnuszt tartalmaz, melyek nagy része világi eredetű, Blahoslav nevéhez 

valószínűleg nyolc dallam fűződik. Csomasz Tóth Kálmán kilenc közös dallamot talál a 

két énekeskönyv anyagában.  

 A Šamotulsky kancionálban is meglévő, Csomasz Tóth Kálmán által helyesen 

variánsnak ítélt közös dallamok mögött egy-egy  ismert gregorián mintadallam húzódik. 

Azonban  a cseh és a magyar énekek nem egymás, hanem közös gregorián alapdallamuk 

                                                
45 Konrad AMELN,2-5.   
 
46 SZOMJAS-SCHIFFERT György, 1978. 
 
47 Písně Chwal Božských. Písně Duchowní Ewangelistské, opět znowu přehlédnuté, zpravené, a 
shromážděné.Herrnhut, Evangelische Brüder-Unität. 
 
48 Jan Blahoslav (1521-1571), cseh humanista, anyanyelvére fordította az Új Testamentumot, költő, 
nyelvész, zeneteoretikus. A cseh-morva testvérek püspöke, 1561-ben az ő  szerkesztésében jelent meg a 
lengyel Šamotulach-ban himnuszgyűjteménye az ú.n. Šamotulsky kancionál. 
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önálló, nemzeti nyelvű variánsai. Kivételt az Emlékezzél mi történék história Hoffgreff-

énekeskönyvből ismert dallama képez, mely valóban több cseh forrásban is 

megtalálható49, formája ABCA.  

 A dolgozat Huszár Gál énekeskönyve dallamainak eredetén kívül vizsgálja azok 

metrikai tulajdonságait is azzal a céllal, hogy választ kapjon arra kérdésre, milyen 

feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az idegen formák s metrumok gyökeret 

eresszenek egy nyelvi és zenei szempontból is más talajon. A dolgozat rámutat, hogy 

népzenénk régi rétegének analóg ritmusképletei és sorformái, mint közös nevező 

hidalják át a nyugati és a magyar zenei nyelv közti távolságot.  

 

Megkülönböztethetőek: 

- heteroritmikus dallamok (fordítási nehézségeket tükröző valamint 

verselésünk -változó szótagszámú ütemeiből álló eredeti magyar dallamok), 

- izometrikus dallamok (kötött strófaszerkezetű mértékes és hangsúlyos 

dallamok). 

 

Ø Heteroritmikus dallamok 

Jóllehet az ókori nyelvekben kifogástalanul képzett protestáns énekfordítók jártasak 

voltak a verselésben, mégis a magyar szövegíróknak az énekelhetőség és nem a 

gördülékeny szöveg- és dallamritmust összehangoló prozódia volt a céljuk.  

 A mintadallam és magyar megfelelőjének szótagszámai gyakran nem egyeznek 

még szillabikus dallamoknál sem. Ez nem is látszik döntő kritériumnak, hiszen 

hangbetoldással vagy virgulálással jó megoldás kínálkozik:  

 

 
A hangösszevonó, melizmákat felbontó technikával is könnyen énekelhetővé lehet tenni 

a magyar szöveget. Ugyanakkor a fordítók kiváló formaérzékről tesznek bizonyságot, 

mivel énekverseikben a sormetszeteket csaknem mindig jól helyezik el:   
                                                
49 RMDT I. 27.sz.dallamjegyzet. 
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Ave, Hierarchia // caelestis et pia,  Az keresztyénségben//igaz vallás a hitben, 
Dei Monarchia, //  Respice nos Dia,  Hogy higgyünk egy Istenben// Atya Fiú és 

                 Szent Lélekben, 

Ut eruamur // errantes in via.   Mennynek földnek tengernek// ő 
                                                                       teremtőjében.                   

 

 
 
 

A magyar verselés változó szótagszámú ütemeiből álló heterometrikus dallamok  

középkori verselésünk késői példái. A középkori magyar verselés követte  nyelvünk 

rendszerének e sajátosságait. A görög ill. latin verseléssel ellentétben, nem rögzített 

sorképletekből építkezett, hanem a szóhangsúlyt érvényesítette a szótaghosszúsággal 

szemben, és a strófákba rendezett sorokra nem  a szótag-, hanem az ütemszám jellemző. 

Az ütemek a magyar nyelv és formaérzéknek megfelelően rendeződnek el, aminek 

természetes velejárója a szótagok számának ingadozása. Huszár Gál énekeskönyve csak 

hat, a régi magyar verseléshez köthető éneket tartalmaz.Pl.Chasse Miklós: 42. zsoltára: 

„Mint kívánko / zik a szarvas, // a kút fe /jéhez, 

az én lelkem / is úgy  //az Úr Is /tenhez, 

te hozzád /Úr Isten, // életnek  kút /fejéhez.” 

 

Ø Kötött formák, izometrikus dallamok 

Az antik görög és latin költők formakészletétének átvétele mellett a XVI. század első 

felében egy új, nyugat-európai verselési gyakorlat érkezett Magyarországra elsősorban 
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német mintadallamokon keresztül. A nyugat-európai verselés is ugyanazokból az 

elemekből építkezik, mint az antik, de azokat nagy prozódiai szabadsággal kezeli50. A 

magyar nyelvben a hosszú és rövid szótagok megkülönböztethetőek egymástól, de a 

magánhangzók hosszúsága nem függ a hangsúlytól, így a magyar nyelv  lehetőséget ad 

a quantitason alapuló verselésre is. Ez az eljárás a magyar verselési technika előtt új 

kaput nyitott a nyugat-európai kötött strófaszerkezetek magyarországi beáramlása előtt.  

A magyar protestáns énekköltészet felgyorsította és  dallamaival együtt befogadta nem 

csak a német, hanem később, a genfi zsoltárok fordításával a francia verselés formáit is. 

Pl. az új jövevényformák beáramlásának útvonaláról a Balassi Bálint verseinek ad 

notam jelzései alapján lehet tájékozódni, még akkor is, ha magukat a dallamok nem 

minden esetben ismertek51. 

 A XVI. századra ugyan jellemző a fordítások nem kiegyenlített minősége, de a 

magyar verselés  kötött formáinak kialakulásához ezek a fordítási kísérletek jelentették 

az első lépéseket. A fordítások közt azok a legjobbak, amelyek az esetlegesen 

előforduló szótagszám különbségek ellenére megőrzik a sorok tagolásának helyét. Pl. 

Az ambrózián formájú Conditor alme siderum adventi himnusz  dallamára írt magyar 

szöveg kiváló verselési késszségról tanúskodik:   

 

Conditor alme // siderum,   Adj idvösséges // kimúlást, 

aeterna lux // credentium,    Úr Isten és el // nyugovást, 

Christe redemptor //  omnium,  Testünk szerint jó // meghalást, 

exaudi praeces // supplicum.   Mind holtig adj // igaz vallást.  

 

Huszár Gál énekeskönyvének nótajelzései és kikottázott énekei közt megtalálhatók  az 

ódagyűjteményekből jól ismert sapphói, iambicum  dimetrum catalectum és a 

phalaecusi genusok dallamai52. Kedveltek a monoritmikus dallamok is, az összetet 

sorfajták közül pedig az ambrosián himnusz, a vágáns-, és a „Salve mater”-forma. 

                                                
50 A nyugat-európai versrendszerek jellemző formáiról és magyarországi hatásáról bővebben : 
HORVÁTH János, 1969, 101-125. 
 
51 Balassi Bálint verseinek  eredetéről ,a különböző irodalomtudományi nézetek összevetéséről bővebben: 
HORVÁTH Iván, 1982. 
 
52 CSTK, 1967, 211-234. 
 



47	  
	  

 A vágáns dallamok ily nagy számú jelenlétét a XVI. századi énekek körében a 

kanásztánccal való formai és ritmikai azonosság indokolja. Vargyas Lajos 

gyermekdalok és népdalaink ő si rétegének elemzése alapján leírja, hogy a kanásztánc 

ritmusára nagy flexibilitás jellemző, melyet  négy ütemes keretek szabnak meg. Huszár 

Gál énekeskönyvében a leggyakoribb 7+6-os forma: Patris sapientia, Dies est laetitiae, 

Modulisemus omnes gregorián dallamok. A maximális szótagszám a trochaikus 15-ös 

hangsúlyos változata: Juste judex.  

 A vágáns és kanásztánc ritmus közti alapvető formai különbség 

sorszerkezetükben nyilvánul meg. A vágáns dallamok izometrikusak, míg a kanásztánc 

sorok heterometrikusak. Tulajdonképpen ez származásukra is rávilágít. A vágáns sorok 

műzenei fogantatásúak, míg a kanásztánc rugalmas sorai  népzenei gyökerűek. Földrajzi 

szempontból pedig Nyugat-Európa és Ázsia óriási távolsága feszül köztük. Mégis, ezen 

különbségek ellenére, formai egyezésük segítségével a nyugat-európai formák 

megtaláltak utat a magyar ritmusérzékhez. 

 A pentapodikus dallamok egységes tábora jövevény formaként épül be a magyar 

világi és vallásos énekköltészetbe. Huszár Gál énekeskönyvében jeremiádok, dícséretek, 

zsoltárok tartoznak ebbe a körbe, melyek közt öt, eddig ismeretlen dallam szerepel.   

 A pentapodikus dallamok külön csoportját képviselik a volta ritmusú dallamok. 

Dobszay László a volta ritmus történetéhez az általánosan elfogadott nyugat-európai  

eredet mellé egy másik, vokális utat is bemutat53. Arra a tényre alapozva, hogy a volta-

tánc csak igen későn,  a XVI. század közepén terjedt el szerte Európában, nem látja 

igazoltnak azt az elképzelést, hogy a magyar dallamkincsben ez a hangszeres táncritmus 

gyökerezett volna meg. Inkább egy vokális, jóval távolabbról induló utat tételez fel. 

 Dobszay László következtetéseit nem figyelmen kívül hagyva azonban 

feltételezhető, hogy Huszár Gál énekeskönyvében a volta képletű dallamok közt két 

réteget különböztethetünk meg. Egyrészt: a balkán ő si epikus dallamok közt található 

nem giusto volta dallam. Erre az epikus eredetre mutat a László-ének (Boldogok azok 

kik Istent félik) dallamának első sora is: tagolás nélküli 10-es sor. Másrészt: egyes 

protestáns dallamokban újabbkori giusto reneszánsz műzenei hatás lecsapódásai 

figyelhetők meg. Pl: Der Tag bricht an und zeiget fich és az Er spract Christus , der 

Menschen Sohn német gyülekezeti énekekben. A ionikus minore népi, a volta ritmus  

                                                
53 DOBSZAY László,1984, 14–22. 
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reneszánsz táncdallamokra utal. A Weisse (1531)54 és Triller(1555)55 énekeskönyvében 

lévő német dallamok, majd azok magyar variánsai, és az Északnyugat-Magyarországon 

gyűjtött menyasszony búcsúztató tánc dallami és ritmikai megfelelési feltűnően, szinte 

hangról hangra megegyeznek:   

 

 

 
 

A népdal táncdallam, és bizonyos, hogy a német dallamok műzenei, azaz tánc 

ritmusúak. A ionikus minore indítás helyett a magyar népdal izometrikus volta  

sorokból építkezik, de mindkét ritmusképlet idegen  népzenénktől. Ez a párhuzam arra 

enged következtetni, hogy Magyarországra ez a táncritmus Németországból, műzenei 

közvetítéssel érkezhetett, amire a befogadó észak-magyarországi, a szlovák 

nyelvterülethez közel eső rész, igen fogékony volt. Huszár Gál énekeskönyvében tehát 

így egyszerre van jelen a volta ritmus ősi, epikus és újabbkori, giusto rétege. 

 A szimmetrikus 12-es sorok mindegyike magyar dallam, ami népzenénk parlando-

rubato dalainak is igen gyakori sorképlete. Ismert és ismeretlen énekíróink nem egy 

bizonyos népdal, hanem annak elvonatkoztatott formáját követték. Ennek a népi 12-es 

sornak van egy tagolás nélküli típusa, melyre a szöveg folyamatos, szabad 

előadásmódja jellemző. A szövegben nincs metszet, és csak a sor vége nyugszik meg 

egy vagy két hosszú hangon. Kodály Zoltán A Semmit ne bánkódjál drámai erejű 

kórusművének  dallama a Hoffgreff - énekeskönyvből ismert Székel Balázs Szent 

Tóbiásról szóló históriás éneke.56 (Huszár Gálnál: Hálaadásunkban neked emlékezünk). 

                                                
54 Michael WEISSE, Ein New Geseng buchlen , 1531, L i. 
55„Der Tag bricht an”  (Zahn, 324.) 
56 RMDT I. 15. 
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A históriás ének ritmusa a tagolás nélküli 12-es sor, aminek párhuzamára Kodály 

rátalált a népzenében is. Kodály Zoltán feldolgozásában váltakozva használja a tagolt és 

metszet nélküli képletet, mindig a szövegi összefüggésnek, a drámai erő sodrásának 

vagy éppen a lírai megfogalmazásnak megfelelően. 

 Huszár Gál énekeskönyve dallamainak metrumát vizsgálva megállapítható, hogy 

a korabeli fordítók célja minden esetben az énekelhetőség biztosítása annak  árán is, ha 

a szöveg nem minden esetben felel meg a mintadallamok szótagszámának. Ilyen 

esetekben mindig a dallam alkalmazkodik a szöveghez különböző szaporító vagy 

összevonó technikákkal. A szótagszámok egyezésénél fontosabb a sormetszetek 

megtartása. A hetero-, és izometrikus énekeknél egyaránt érvényes, hogy nem a 

szótagszám, hanem a jó sormetszet az ad notam technika minimális feltétele. A 

szótagszám különbségek a forma sérülése nélkül is jól kiegyenlíthetőek a  virgulálás 

technikájával. A sormetszetek a legtöbb énekversben pontosan egybeesnek a szövegi 

tagolással, ami az énekszövegírók és fordítók kiváló formaérzékét igazolja. 

 Egyes jövevény dallamok sor-, és ritmusformája egybeesik a magyar népdalok 

hasonló képleteivel, amit leginkább a flexibilis, nagy szótagszám ingadozást eltűrő  

kanásztánc ritmus bizonyít. További ritmuspárhuzamok bemutatása túlmutat e dolgozat 

keretein. Azonban bizonyos, hogy egyes nyugati és magyar ritmusformák egybeesése 

lehet az egyik összekötő kapocs, aminek segítségével a jövevény dallamok és formák 

Magyarországon meggyökerezhettek. 

 

 

Összefoglalva: 

 

Ø Huszár Gál énekeskönyve alapján a dolgozat bebizonyítja, hogy a XVI. 

századi magyar protestáns énekkincs jövevény dallamai döntően német 

kapcsolatokat mutatnak. Csomasz Tóth Kálmán cseh-morva hatásra utaló 

megállapításai nem igazolódtak sem zenei sem számszerű összefüggésben. 

 

Ø A dallamok metrikai elemzése rámutat, hogy az idegen dallamok és 

formák miért tudtak meggyökerezni a magyar nyelvi és zenei környezetben. 

Egyrészt: a magyar szövegfordítások a sormetszetek megtartásával biztosították 

az ad notam eljárás minimális feltételét, és a virgulálás technikájával 
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kiegyenlítették a szótagok és hangok száma közti eltéréseket. Másrészt: 

megkönnyíti a befogadást bizonyos jövevény, valamint magyar ritmus-, és 

sorképletek egybeesése, illetve ezek elvonatkoztatott mintaként való működése. 

	  

Ø Huszár Gál énekeskönyvében megtalált új énekek  fontos adatokkal 

szolgálnak az irodalomtudomány felé is: első magyar eredeti versünk előkerült 

dallama metrum kérdéseinek megoldásához ad újabb támpontot.  
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1 AZ ANYANYELVŰ NÉPÉNEKLÉS 
 

 

1.1  A népéeklés kezdete a német nyelvterületeken 
 

Gerhoh von Reichersburg (1093-1169), kora elismert német teológusa, már 1148-ban 

feljegyezte, hogy „az egész világ saját nyelvén dicséri Krisztust, különösen a németek, 

kiknek nyelve kiváltképp alkalmas a gyülekezetben való éneklésre”.57 A szintén XII. 

századból való  salzburgi liturgikus könyv leírja, hogy nagyszombaton a gyülekezet a 

Christ ist erstanden himnuszt énekli.  Ez a dallam szövegében a Victimae pascali laudes 

sequentiára épül, és a német szöveg fölötti neumák a ma is ismert dallamot rögzítik.58  

 A styriai Szent Lambrecht apátság ugyanebből a századból való szertartáskönyve 

a húsvét vasárnapi körmenet leírásakor említi, hogy a szerzetesek a Salva festa dies-t 

éneklik, majd a gyülekezet a Christ ist erstanden-t és más himnuszokat ugyanabban a 

tónusban.59 

 A Christ ist erstanden himnusz hamar népszerűvé vált Európa-szerte, és a XII-

XVI. század közti időszakban mintegy 300 forrás tesz említést róla.60 Az eretnekséggel 

vádolt Konrad Waldhauser vándorprédikátor (1326-1369) pl. a soknemzetiségű 

Prágában a Postilla studentium sanctae Pragensis universitatis c. egyetemi diákoknak 

szánt kiadványában azt javasolja, hogy a Christ ist erstanden himnuszt énekelve minden 

nyelven hirdessék Krisztus nevét: németül és csehül, míg a prédikátor latinul61. Egy 

évszázaddal később, a XV.sz. elején Kassán ugyanígy énekelték, de magyarul, németül, 

csehül és lengyelül62.  

 A XIV. században az ausztriai Seckau apátságában nagyhét alatt a gyülekezet 

német nyelvű énekléssel vett részt a szertartásban. A virágvasárnapi körmenet alatt a 

                                                
57 MGG 8:783-795 (784-785) 
 
58 „Christ ist erstanden”, zur Geschichte des Liedes, in Walther LIPPHARDT, 1972. 
 
59 Anthon RUFF, 1997. 11-15. 
 
60 Walther LIPPHARDT, 1972, 1198. 
 
61 „Deus eum exaltavit ut omnis lingua confiteatur quia Dominus Jesus Christus est in gloria Patris. Unde 
teutunice et bohemice cantate sicutnos cantemus latine Christ ist erstanden.”, RAJECZKY Benjamin, 
1976, 170. 
 
62 RAJECZKY Benjamin, 1972. 
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Gloria laus et honor himnusz szólalt meg felváltva a klérussal úgy, hogy a latin stanzák 

után a negyedik versszak fordítását (Plebs Hebraea tibi cum palmis...) refrén-szerűen 

énekelte a gyülekezet.  

 Nagyhét szerdáján a Rex Christe factor omnium mindegyik versszakát felváltva 

németül (Herr, Jesu Christ, meins Lebens Licht) és latinul énekelték. Nagypénteken 

ugyanennek a himnusznak egy versszakával válaszoltak mindegyik latinra, Húsvét 

vasárnap a Christ ist erstanden hangzott el, valamint a Salve festa dies himnusz latin és 

német (Also heilig…) versszakai, szintén alternatim módon.63 

 A versszakonként váltakozó latin-német előadásmódról a források pontos leírást 

adnak. A XV.századi diessen-i kézirat részletes utasítást ad arról, hogyan hangozzon el 

a Salve festa és az Also heilig, valamint a Victimae paschali sequentia és a Christ ist 

erstanden himnusz64: 

 

Ezek után következzék a körmenet… álljon meg a templom közepén. Az 

énekesek a kántor vezetésével kezdjék el fennhangon a keresztelőmedence mellett 

e himnuszt: Salve festa dies, a  hívők válasza: Also heilig ist dieser tag; 

Ezután az énekesek folytassák a himnuszt a következő két verssel, a nép pedig 

válaszoljon úgy, amint az imént. Jöjjön végül az utolsó két versszak, amelyre a 

nép ismét csak aképp felel, mint legelőször.65 

 

Az egész szent héten át keljen körmenet a keresztvízhez ezzel az antifónával: Vidi 

aquam. Ezután az orgonista vagy az egyik énekes kezdje el a következő 

szekvenciát: Victimae pascahli laudes. Erre a hívők az énekesek vezetésével 

eképp válaszoljanak: Christ ist erstanden. Akkor az orgonista: Agnus redemit; 

mire a kórus: Mors et; és a hívők: Alleluja; az orgonista: Dic nobis; a kórus: 

Angelicos; a hívők: Kirieleison; megint csak az orgonista: Credendum; aztán a 

kórus: Scimus Christum; végül pedig a hívők: Wär er nit erstanden. A sequentia 

befejeztével csatlakozzanak a kórushoz ezzel az antifónával: Christus resurgens; 

                                                
63 Benno ROTH, 1935. 
 
64 cod.lat. 5545, f.22a, Staatsbibliothek Munich, in Neil C. Brooks, 1910, 105-108. 
 
65 „His finitis fiat processio…fiat stacio in medio ecclesie. Scolares juxta baptisterium cantent alta voce 
Salve festa dies, cantore incipiente, populus respondeat Also heilig ist dieser tag; deinde cantent sequentes 
duos versus conjunctos, populus respondeat ut sopra, secuntur ultimi duo versus conjuncti, populus 
iterum respondeat ut sopra.”  in Anthon Ruff, 1997. 
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az énekesek énekeljék a verset: Dicant nunc Iudei; és legvégül a kórus: Quod 

enim vivit.66  

 

A húsvéti processiós alkalmakon kívül több forrás is részletesen leírja az Elevatio crucis 

szokását, vagyis a nagypénteken eltemetett kereszt (Depositio crucis) ünnepélyes 

felemelését húsvét reggelén. Németországban ekkor a Christ ist erstanden-t énekelték 

váltakozva a Victimae paschali sequentia versszakaival. A liturgikus dráma legősibb 

formája, a Visitatio sepulchri, vagyis a kenetvivő asszonyok és az angyalok énekelt 

párbeszéde után, a Te Deum előtt is ugyanez a himnusz hangzott el a húsvéti matutinum 

végén.67  

 Az 1260-as években az Ausztria több városában prédikáló Regensburgi Bertold 

arról a szokásról számolt be, hogy az énekelt latin Credo után népnyelvű válasz 

következett, a végén Kirieleison akklamációval.68  

 A források az anyanyelvű éneklésről a húsvéti ünnepkör kapcsán adnak leírást. 

Körmenet alatt, matutinum végén vagy a liturgikus szokásokhoz kapcsolódva a latin 

nyelvű dallam spontán hatású, anyanyelvű folytatásaként említik. A himnuszok 

paraliturgikus megjelenésén kívül a közösségnek az éneklésre a többszakaszos 

ordinárium tételekbe ékelt Kirieleison akklamációk jelentettek még lehetőséget.  

 A források szerint a klérus sohasem énekelt együtt a néppel, a latin és a német 

dallam versszakait mindig különállóként, alternatim módon előadva határozták meg. A 

latin szövegű dallamokat minden esetben a chorus vagy scholares énekelte-- és németül 

válaszolt rá a populus. A legtöbb adat a Christ ist erstanden és az Also heilig ist der Tag 

himnuszokról található.  

 

 

                                                
66„ Fiat processio ad fontem per totam hebdomandam  cum antiphona Vidi aquam…Deinde unus de 
cantoribus vel organista incipiat sequentiam Victimae pascali laudes; populus, cantores preciniente, 
respondeat: Christ ist erstanden von der; organista Agnus redemit; chorus conjungat Mors et; populus 
Alleluia; organista Dic nobis; chorus Angelicos; populus Kirieleison; organista Credendum; chorus 
Scimus Christum; populus Wär er nit erstanden. Finita sequentia, redeant ad chorum cum antiphona 
Christus resurgens; cantores cantent versum Dicant nunc Iudei; chorus Quod enim vivit.”  - Anthon Ruff, 
1997, magyar fordítás: Tóth Özséb Áron 
 
67 Neil C. BROOKS, 1910, 106. 
 
68 JANOTA János,1968, 42-43. 
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 Az a gyakorlat, hogy a húsvéti liturgia egyes himnuszai és szekvenciája 

anyanyelven is felhangzottak hamar más ünnepkörökre is kiterjedt, és gyakori 

használatukat bizonyítja, hogy minderre a hivatalos egyház egyrészt engedményekkel, 

ugyanakkor különböző követelmények és tiltások megfogalmazásával reagált.  

 1366-ban Prágában a papságnak megtiltották, hogy együtt énekeljen a 

gyülekezettel, mely tilalmat valószínűleg nem tartottak be, mivel azt néhány év múlva 

megismételték. 1399-ből való az a kézirat, mely szerint a prágai lakosság nyomására az 

érsek viszont lecsukatta azt a plébánost, aki megtiltotta, hogy a nép németül és csehül 

énekeljen.69 Az 1408-as prágai zsinat engedélyezett néhány himnuszt énekelni a liturgia 

alatt, köztük a Christus ist erstanden első cseh nyelvű dallamát (Buóh všemohúci…). 

Schwerin-ben 1492-ben szigorú előírások tiltották, hogy bárki megrövidítse vagy 

elhagyja a latin Gloriát, Credo-t, prefaciót, offertoriumot vagy az Úr imáját, azért hogy 

azokat anyanyelvű énekkel helyettesítse. Ugyanitt szintén megtiltották, hogy a klérus 

csatlakozzon a gyülekezet énekléséhez.70  

 A római egyház reakciói az anyanyelvű énekléssel kapcsolatosan nem 

egységesek. Ugyan megengedő hangnemet használ a gyülekezet felé, de tiltásokat állít a 

papság elé. Csak egyes ünnepi alkalmakkor, általánosan azonban csak a liturgián kívüli 

népnyelvű éneklés engedélyezése azt jelentette, hogy a gyülekezetnek nem volt alkalma 

a liturgikus cselekményben való részvételre. Az anyanyelvű liturgia célul való 

meghatározásával a reformáció lehetővé tette, hogy a gyülekezet az istentiszteletnek ne 

csak szemlélője, hanem annak az éneklés által aktív résztvevője legyen. 

 Ausztria hagyományosan rugalmasan alkalmazkodott a kérdéshez, sőt, 

Sigmundslust-ban, Josef Prinsieder kiadásában megjelent egy hymnarium, amely 268 

oldalnyi német nyelvre lefordított metrikus himnuszt tartalmaz. Ez a hymnarium 1524-

ben, az ún. Achtliederbuch gyűjteménnyel azonos évben látott napvilágot, mely utóbbi 

Luther négy himnuszát is tartalmazza. Az anyanyelvű éneklés szükségességét I. 

Ferdinánd osztrák császár oly világosan látta, hogy 1562-ben kérte a tridenti zsinatot, 

engedélyezze az éneklésben a latin mellett az anyanyelv használatát is. A zsinat 

azonban a kérés elől mereven elzárkózott és elutasította azt. 

 

                                                
69 „… fecit rumorem inter Bohemos et Theu tunicos, defendendo cantare Boemice buoh wsemohuci…”  
in Frantisek MUŽIK, 1970. 
 
70 Philipp HARNONCOURT, 1974, 300. 
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1.2 Az anyanyelvű éneklés kezdete Magyarországon 
 

Magyarországon, az európai gyakorlathoz hasonlóan, az anyanyelvű éneklés jóval a 

reformáció térhódítása előtt megkezdődött. A kevés számú fennmaradt töredék arról 

tanúskodik, hogy a népénekek ebben az időszakban nem kaptak fontos szerepet. Az 

énekelt liturgia egyes részeit a klerikusok és a schola szólaltatta meg, a gyülekezet pedig 

rövid válasszal egészítette ki az elhangzottakat.71 A mai értelemben vett gyülekezeti 

éneklésről tehát nem lehetett szó egyrészt a római rítus jellege miatt, másrészt azért, 

mert a melizmatikus gregorián dallamok megszólaltatása zenei képzettség nélkül 

elképzelhetetlen lett volna. A nép csak a prédikáció előtt és után kapott énekes 

lehetőséget a  felkészülésre  ill. a hallottakra való reflektálásra. 

 A protestáns énekeskönyvek nagy számmal tartalmaztak himnusz, cantio és 

sequentia fordításokat, melyekhez latin dallamokat rendeltek. Ez nem feltétlenül azt 

bizonyítja, hogy a protestánsok készen vettek át a katolikusoktól magyar szövegű 

dallamokat, hanem inkább azt, hogy ezek a szillabikus, zárt formájú ún. kis műfajok 

alkalmasak leginkább a közös éneklésre. A középkori himnuszok tartalma általános 

keresztény hittételeket fejt ki, ezért szövegük alapján készek a protestáns befogadásra is. 

Ezeknek a műfajoknak az anyanyelvű változatát énekelte együtt a gyülekezet a 

reformáció előtt. Gyakran ezek a nem egyszer hangjegyes kották megelőzték első 

katolikus megjelenésüket.   

 Az első magyarul fennmaradt szöveges és zenei emlékeink a misén kívüli vallásos 

gyakorlatban lelhetők fel. A nem liturgikus közösségi alkalmakon - hitoktatás, 

vecsernyék, zarándoklat, körmenet, templomszentelés, társadalmi események stb. –

népnyelvű dallamok hangzottak el. Geréb László (1476-1510) erdélyi püspök, mint 

bevett gyakorlatra hivatkozik, amikor úgy rendelkezik, hogy Erdélyben a keresztelés, 

bérmálás, oltáriszentség és házasság szentségeit ne latinul, hanem népnyelven („non 

latino sed vernaculo”) szolgáltassák ki.72 A Lányi-kódex (1519) magyar énekszövegre 

gondolt, amikor ad notam eljárással hozzá dallamot javasol: „Vedd eszedbe, hogy 

                                                
71 SZABOLCSI Bence, 1979, 32. 
 
72 „Quum muntii partium illarum transilvanarum… nositerato… adierint… quatenus… concedemus ut 
quemadmodum id pridem jam tempore prae decensoris nostri DEMETRII exponitur, sacramenta 
baptismi, confirmationis, Eucharistiae et Matrimonii Christi fidelibus partium illarum non latino sed 
vernaculo sermone administrarentur…” in GYÁRFÁS László, 1911. 
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minden szentek himnuszát azon nótán kell mondani, mint: A solis ortus, valamint mely 

hozzáillik…”73 

 A XV. század elejéről, Zsigmond király (1387-1437) uralkodásának idejéből való 

az ún. Zsigmond-töredék. Megkésett stílusú, kvintekre, kvartokra épülő többszólamú 

tételeket tartalmaz, s az egyik fölött magyar nyelvű bejegyzés: Krisztus feltámada mind 

ő nagy kínjábalól, majd ugyanez csehül, németül és lengyelül is. Az ének eredetileg 

betétként a Victime paschali laudes sequentiában vagy a húsvéti éjszakai zsolozsma 

végén, a feltámadási liturgikus színjátékot követve szólalt meg. A Felvidéken, ahonnan 

a kódex származik, kevert ajkú lakosság élt, s így valószínűleg mindenki együtt, a saját 

nyelén énekelte. Dallamát először a XVII. századból ismerjük, amely megegyezik a 

Közép-Európában általánosan használttal. 

 Az Apor-kódex egyike annak a három kódexnek,74 amely az első magyar nyelvű 

bibliafordítás töredékeit tartalmazza. Az írás jellege alapján valószínű, hogy a XV. 

század végén készült. Elmélkedéseket, imádságokat, himnuszokat és zsoltárfordításokat 

tartalmaz, a Magnificat-ot és a Te Deum-ot két különböző fordításban is.  

 A Winkler kódexben (1506) található a Dies est laetitiae – Vigasságnak ez napja 

karácsonyi cantio fordítása, amely később a protestáns és katolikus forrásokban 

szövegváltozatokkal él tovább. A kódex ő rzi a Patris sapientia hórásének magyar 

szövegét is: Atyának bölcsessége, isteni bizonyság. Annak ellenére, hogy fordítása 

gyakorlott verselőre vall, szövege nem terjedt el.75 

A templomokban magyarul felhangzó énekelésről több forrás is tanúskodik, 

dallamlejegyzéseket azonban csak a XVI. század elejétől ismerünk. 

 A Nádor-kódex (1508) tartalmazza az első ismert kottás, magyar nyelvű énekeket. 

A kottakép ötvonalas rendszert, a szárral meghosszabbított punctumok a neumatikus és 

a metrikus lejegyzés határán lévő képet mutatnak76. A három dallam  szövege cantio 

fordítás, kettőnek a latin szövege is megtalálható. Az Ave salutis hostia - Idvözlégy 

idvösséges ostya kezdetű cantióban felváltva versszakonként a latin és magyar szöveg, a 

                                                
73 DOMONKOS Pál Péter,1979, 33. 
 
74 A Bécsi-, Müncheni- és Apor kódex az ún. Huszita Biblia másolata, amely, nevével ellentétben, ma 
már bizonyítottan katolikus felfogású. 
   
75 http://images.konyvtar.elte.hu/ECodHung2/image9.html 
 
76 http://images.konyvtar.elte.hu/ECodHung1/image697.html 
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Idvözlégy Istennek Szent anyja(Ave hierarchia) csak magyarul, míg a Miserere pia 

adiutrix-Bűnösöknek kegyös segítség előbb latinul, majd magyarul olvasható.  

 A három ének közül az Idvözlégy Istennek szent anyja kezdetű ismert, sőt 

népszerű  lehetett, mivel a protestáns énekeskönyvek nótajelzésben is utalnak rá: pl. Az 

keresztyénségben igaz vallás a hitben (Huszár Gál 1560). Variánsa a népi 

hagyományban is fennmaradt, minek alapján Dobszay László joggal véli népéneknek.77 

 A magyar nyelvű Peer kódex lejegyzése a XVI. század első negyedére tehető. 

Legendákat, vallásos és világi énekek szövegeit, imádságokat, sőt ráolvasásokat is 

tartalmaz, melyből egyértelműen kiderül, hogy nem liturgikus célra készült. A Te Deum 

kottás lejegyzése magyar nyelvű népénekeink csoportjában a legelsők közé tartozik. 

Dallamának különlegessége, hogy negyedik, záró szakasza kvarttal magasabbra 

transzponált, mint az Európában általánosan elterjedt forma.78 Az Idvez légy, Istennek 

Szent teste himnusz a Salve corpus gloriae fordítása, és a később protestáns Credo 

nótajelzéseként szereplő Ó kegyes szűz Mária is megtalálható a kódexben. Kiemelkedő 

szövegei többek közt a Szent László ének és Apáti Ferenc Cantilenája. Ez utóbbi 

tartalma és formája a huszita-típusú gúnyos cantilénákhoz áll igen közel, minden 

bizonnyal énekelték.79  A kódexben található a magyar vallásos líra egyik legszebb 

darabja, Vásárhelyi András Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű éneke Szűz 

Máriához. Dallamának népszerűségét bizonyítja, hogy variánsa protestáns forrásban, 

már Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében is megtalálható: Imádunk mi tégedet Szent 

Háromság kezdetű dicséret. Dallamának idáig első katolikus forrása ennél jóval 

későbbi: az 1651-ben megjelent Cantus Catholici. 

 1542-43-ból való az ú.n. Miskolci töredék, mely tartalmazza a Puer natus est 

nobis karácsonyi introitus, a Grates nunc reddamus sequentia és a Magnificat magyar 

szövegű, kottás feljegyzését.80 A Puer natus dallama önálló, magyar alkotás, sem a latin 

gyakorlatból, sem szomszéd ország anyanyelvű gregorián anyagából nem ismert. 

Dallamát későbbi protestáns források is tartalmazzák: Eperjesi Graduál, Batthyány 

Graduál, Öreg Graduál. A Grates nunc sequentia szövege Huszár Gál énekeskönyvében 

                                                
77RAJECZKY Benjamin,1988, 458. 
 
78 SZENDREI Janka, 1977, 102. 
 
79 KARDOS Tibor, 1953, 81-95. 
 
80 DOBSZAY László, 1983. 
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is megtalálható, ami szintén a katolikus hagyományokkal való élő kapcsolatot 

bizonyítja. A Magnificat lejegyzett dallama megegyezik a későbbi protestáns Öreg 

Graduálban lévő canticummal. 

 Telegdi Miklós 1577-ben Nagyszombaton nyomdát állított fel, ahol három 

kötetben megjelent „Az Evangélium magyarázattya”. Az első könyv a születéstörténet 

énekeinek fordítását tartalmazza: Nagy örömnap ez nekünk, a Winkler-kódexben lévő 

Dies est laetitiae változata, majd ezt külön énekként követi a Dicséretes ez gyermek. 

Ugyanitt a Gyermek születék Bethlehembe, Jer dicsírjük, Nekünk születék mennyei 

király, a Hálát adgyunk népénekek is megvannak. Utóbbi a Grates nunc omnes 

reddamus karácsonyi sequentia fordítása. A második kötetben a Krisztus feltámada mi 

bűnünket elmosá és a Feltámadt Krisztus ez napon is olvasható. Népének jellegüket 

igazolja, hogy Telegdi a prédikáció elé és után szánja azokat,81 és a dallamok helyüket 

későbbi gyűjteményekben is megtartják. 

 A fenti énekek jóval korábbiak, mint Telegdi gyűjteménye, mivel már korábban 

protestáns kiadásban is megjelentek, illetve élt a Nagyszombaton 1560-ban tartott zsinat 

rendelete, amely csak legalább száz éve bevett dallamokat engedett énekelni.  Így 

valószínű, hogy az 1600-as évek elejéig a kódexekben és a nyomtatásban megjelent 

imakönyvekben fellelhető magyar nyelvű énekek származási ideje a XV. század végére 

ill a XVI. század elejére tehető. Így pl. a következő néhány későbbi katolikus forrás 

anyaga: Pázmány Péter imádságos könyve 1606: hét bűnbánati zsoltár Balassi Bálint és 

Nyéki Vörös Mátyás fordításában, antifónák, litániák népénekként; Kopáchi 

Márton(1616) „Evangéliumok és epistolák… ennehány karácsonyi és husvéti 

énekekkel”: cantio-k,  passió magyarul; Hajnal Mátyás Szíves könyvecske (1629) 

himnuszfordítások.82 

 Ugyanebben az időszakban a katolikusoknál is egyre többször szólalt meg 

népének. Ennek oka leginkább a protestánsok sikere volt, olyannyira, hogy a 

visszatérítés egyik eszközeként a katolikus egyház még protestáns énekeket is bevett a 

gyakorlatába. Ezen kívül a gyülekezet szerepének bővítését a napi misék számának 

növekedése és a középkori iskolarendszer összeomlása is szükségessé tette. E két utóbbi 

                                                
81 http://fulltext.lib.unideb.hu/book.cgi?lf=telegdi2.lst&pn=23 
 
82 DOMONKOS Pál Péter, 1979, 62. 
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a liturgián résztvevő énekesek számának és a megszólalás minőségének csökkenését 

vonta maga után.83 

 A forrásokban megtalált magyar nyelvű dallamok népének voltát leginkább az 

bizonyítja, hogy legtöbbjüket gazdagon variálva megőrizte a népi emlékezet. Pl. Telegdi 

Miklós felsorolt énekeit mind megtaláljuk Dobszay László gyűjteményében: 

Angyaloknak nagyságos asszonya, Dicséretes ez gyermek, Gyermek születék 

Bethlehembe, Nekünk születék mennyei király, Krisztus feltámada mi bűnünket elmosá, 

Feltámadt Krisztus ez napon.84 

 A csángók hagyományosan latinul és magyarul is éneklik a liturgiát, a hosszabb 

szövegű ordinárium tételeket is, többféle gregorián dallammal. Erdélyben ma is szokás 

a halotti matutinumot énekelni, megőrizve a XVI. század előtti magyar rítusformát.85 

 

 

 
 
ÁBRA 1 Az első magyar nyelvű kottás dallamemlék: Idvez légy Istennek Szent anyja (Winkler 

kódex,1508.) 

  

                                                
83 DOBSZAY László, 1995, 12-17. 
 
84 DOBSZAY László, 1979, 98/ j;  I/64 b; II/66 b,d; I/181 a,b,c; I/68 a, II/152 a; I/146 c-r 
 
85 DOBSZAY László, 1972. 
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1.3 A reformáció az anyanyelvü éneklésről 
 

A reformáció egyik legfontosabb alapelve, hogy az áldozat-központú mise helyett az 

istentiszteletet igehirdető jellegét hangsúlyozza, mivel az igehirdetés folyamán maga 

Isten szólítja meg a gyülekezetet (Predicatio verbi Dei est verbum Dei):   

 

Midőn tehát manapság Istennek ezt a beszédét, törvényesen hívatott 

prédikátorok hirdetik az egyházban: hisszük, hogy Istennek tulajdon 

beszéde hirdettetik és azt fogadják be a hívek.86  

 

A reformáció tanai közt szintén fontos szerepet tölt be a keresztények nyilvános 

istentiszteletének elve, szemben a római egyház „ecclesia representativa” felfogásával, 

mely szerint a mise megtartásához elegendő csak a pap jelenléte is.  Az istentisztelethez 

azonban nem elég csak a látható egyház, az intézményrendszer jelenléte, mivel az igaz 

egyház Krisztus teste, azaz a hívők közössége. Isten igéjének hirdetése a közösség 

válaszimái és énekei csakis népnyelven lehetnek: 

Némuljon el tehát minden idegen nyelv a szent gyülekezetekben. Mindent a 

közönség nyelvén adjanak elő, amelyet az azon helybeli emberek a gyülekezetben 

megértenek. 

…a nyilvános könyörgéseket a szent gyülekezetekben, közönséges, azaz mindenki 

előtt ismeretes nyelven kell tartani.87 

 

Kálvin ugyanezt így fogalmazza meg Institutio-jában: 

… nem kell a templomban latinok közt görögül, sem franciák vagy angolok közt 

latinul imádkozni, amint ezt eddigelé mindenütt tették, hanem a nép által használt 

nyelven.88 

 
Az korintusbeliekhez írt első levélre hivatkozik: 

Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de 

énekelek az értelemmel is. 

                                                
86 II. Helvét Hitvallás, I.3. 
 
87 II.Helvét  Hitvallás, XXII.6., XXIII.1. 
 
88 KÁLVIN János, 1536,178. 
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Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te 

hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? 

 

A versek Kálvin értelmezésében azt hangsúlyozzák, hogy a gyülekezet részvételének 

feltétele a közös imádkozásban az érthetőség, vagyis az anyanyelv: 

Mivel az Isten dicsőségének a testünk minden tagjában is ki kell valahogy 

tündökölnie, illő, hogy elsősorban éppen a nyelvünk foglalatoskodjék és 

buzgólkodjék ebben a szolgálatban, akár ének, akár beszéd által. 

…mindenütt a nép köznyelvén kell elmondani a nyilvános könyörgéseket, hogy 

azokat az egész gyülekezet közönségesen megérthesse, mert hiszen az egész 

gyülekezet épülését kell szolgálniuk, erre pedig meg nem értett hangokból 

egyáltalán semmi haszon sem származik.89 

 

A reformátorok szemlélete az éneklést az adiaphoron, vagyis az üdvösség 

szempontjából közömbös, és a hívők szabadságára bízott cselekedetek sorába helyezi. 

Ezért alakulhattak ki az énekléssel és az orgonahasználattal kapcsolatosan egészen 

szélsőséges nézetek. 

 Annak ellenére, hogy Zwingli humanista képzésének központjában a zene állt, 

felfogása szerint az igazi istentisztelet magán imádkozás, ahol a hívő lélekben kiált fel 

Istenhez. A nyilvános istentisztelet szükségesnek tartja, de zene nélkül, mert a 

kóruséneklés hivalkodó és képmutató, ezért érvényteleníti az ima hatását. A 

reformátorok által hivatkozásul sokszor idézett páli igehelyet Zwingli a zenétől teljesen 

megfosztott istentisztelet indoklásaként hozza fel: 

Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki 

énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.90 

 

1525-ben a zürich-i tanács törvénybe iktatta Zwingli új istentiszteleti rendjét, amelyben 

csak a lelkész hangja és csak a gyülekezet próza válasza volt hallható. 1527-ben 

lerombolták az orgonákat és Zwingli életében nem volt többé éneklés Zürich 

templomaiban. Az énekelést újból 1598-ban vezették vissza, míg a Grossmünsterben 

nem szólalt meg orgona 1853-ig. 

                                                
89 KÁLVIN János, 1536, 107-108.  
 
90  Ef. 5:19. 
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 Luther állást foglalt a liturgia latin nyelvhasználatával szemben, de annak alap 

struktúráját megőrizte. A keresztény liturgia hagyományainak folytonosságát a 

liturgikus szövegek és dallamok, polifonikus kórustételek megtartásán túl a gyülekezeti 

énekléssel együtt látta biztosítottnak. A régi egyház liturgiájával való folyamatosság 

érdekében Luther miséjében meghagyja a lekció, az Epistola és az Evangélium 

éneklését a papság által, ugyanakkor azzal, hogy a közösséget az éneklés által bevonta a 

mise folyamatába, annak passzív, szemlélő magatartását aktívvá fordította. Az új, 

evangéliumi mise zenei eszközökkel mutatja be, hogyan lehet a formai tradíciók 

megőrzésével az istentiszteletnek új tartalmat adni. 

 Luther 1523-ban foglalta össze először az istentisztelet rendjével kapcsolatos 

alapelveit, melyet  Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeinde és  Formula missae et 

communionis címmel tett közzé.  

 1523-ban Luther a Formula missae c. munkájában a sequentia (prosa) éneklést 

nem tartja megengedhetőnek, mivel „alig akad, melyben lenne csak egy kevéske Lélek 

is”. Kivételt képez karácsonykor a rövid Grates nunc reddamus, ha a püspök óhajtja, és 

pünkösdkor a Sancti Spiritus és a Veni Sanct Spiritus kezdetű sequentia.91  

1525 elején már egyre sürgetőbbnek érzi a német nyelvű mise kidolgozását, de annak jó 

zenei megjelenítésére, használhatóságára nagy gondot és sok időt fordít: 

…hogy a latin szöveget egyszerűen csak lefordítsuk s a latin dallamokat, illetve 

hangjegyeket átvegyük: az nagyon könnyű, de sem jól nem hangzik, se nem igazi 

újítás. Úgy a szövegnek, mint a dallamnak, előadásnak és szertartásnak az 

anyanyelvből s a néplélekből kell fakadnia, mert különben az egész dolog csak a 

féle majom-utánzat.92 

Luther német nyelvű miséje először 1525. október 19-én, a Szentháromság utáni 20. 

vasárnapon, a wittenbergi plébániatemplomban hangzott fel, majd 1526 januárjában 

jelent meg Deutsche Messe und Ordnung das Gotesdientes címmel.  

 A Deutsche Messe bevezetőjében leszögezi, hogy az istentiszteleti rendre 

vonatkozó javaslatai nem kötelező érvényűek, alkalmazásukat a keresztény szabadságra 

és lelkiismeretre bízza. Tapasztalja, hogy a keresztény szabadságot több helyütt a 
                                                
91 „Sequentias et prosas nullas admittimus, nisi Episcopo placuerit illa brevis in Nativitate Christi ’Grates 
nunc omnes’.Neque ferme sunt quae spiritum redolant, nisi illae de spiritu sancto: ’Sancti Spiritus’ et 
’Veni, Sancte Spiritus.” - in WA,12:210-211. 
 
92 „Írás a mennyei próféták ellen”, in KÁLVIN János, 1536 , 332.  
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mindenáron való újítás váltja fel, amely inkább formális, mintsem tartalmi törekvés. A 

katolikus szertartásokat ellenpéldának hozza fel, szerinte azokban nem az ige, hanem az 

istentisztelet, tehát a forma a cél.  

 Pál levelére hivatkozik, amikor hasznosnak tartja, hogy lehetőleg egyféle 

szokásrendet kövessenek a gyülekezetek.93 Ezt leginkább a fiatalságnak és a nem 

keresztények számára tartja hasznosnak, hiszen a keresztényeknek „megvan a maguk 

lélekben való istentisztelete”.94  

 Luther az istentiszteletnek három típusát különbözteti meg. A latin nyelvű misét 

az ifjúság nevelése és nyelvismerete szempontjából megtartja, sőt kitűnőnek ítéli annak 

zenéjét, vagyis a gregorián énekek dallamát, de nem szövegét. Az ünnepi istentiszteletet 

mindaddig latinul hagyja meg, míg dallamaik helyébe megfelelő német éneket nem 

tudnak állítani. A köznép számára a nyilvános német nyelvű mise szolgáljon tanításul és 

buzdításul. A harmadik formának egy, a már hívők által gyakorolt evangéliumi 

istentiszteletet nevez meg, melynek középpontjában az ige, az imádság és a szeretet 

állna. Hosszadalmas éneklést ez utóbbiban nem tartotta szükségesnek. Ez az ideális 

istentisztelet csak kitartó és hosszadalmas munka eredményeként jöhet létre, mely a 

német nyelvű istentisztelet világos tanításain alapszik.  

 A továbbiakban Luther leírja a vasárnapi istentisztelet rendjét és a hozzátartozó 

énekelt tételeket kottával látja el. Szerkezetében több helyen is eltérést mutat korábbi, 

latin nyelvű miséjétől.  Elmarad a bevezető szakasz, az istentisztelet introitus-zsoltárral 

kezdődik, egyes gregorián tételeket német egyházi énekekre cserél fel. A graduale és az 

alleluja helyett az Epistola után a Nun bitten wir den Heiligen Geist vagy egyéb német 

himnuszt javasolja énekelni az egész kórussal együtt,95 a niceai hitvallás helyére a Wir 

glauben all an einen Gott-ot javasolja, a Sanctust pedig a Jesaja dem Propheten das 

geschah parafrázisra cseréli. A Sanctus és az Agnus Dei után bármilyen anyanyelvű 

himnuszt lehet énekelni, illetve naponként váltakozva latinul és anyanyelven.96 

                                                
93 Róm.15: 5-6 
 
94 KÁLVIN János, 1536, 332.  
 
95 „Auff die Epistel singet man eyn deudsch lied: ’Nu bitten wyr den heyligen geyst’, odder sonst eyns, 
und das mit dem ganzten Chor.” WA, 19:90 
 
96 „Cantica velim etiam nobis ess vernacula quam plurima, quae populus sub missa cantaret, vel iuxta 
gradualia, item iuxta Sanctus et Agnus Dei…Possent vero ista cantica sic per Episcopum ordinari, ut vel 
simul post latinas cantiones, dones tota Missa vernacula fieret.”  in WA, 12:218. 
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 Későbbi, 1528-as és 1533-as wittenbergi látogatásai során a kórus és a gyülekezet 

közt hagyományosan, versszakonként váltakozva ajánlja énekelni a latin és a német 

szöveget. Húsvéttól a feltámadás utáni vasárnapig a Victimae paschali kezdetű 

sequentiát a Christ lag in Todesbanden, pünkösdkor a Veni Sancte Spiritus-t a Nun 

bitten wir den Heiligen Geist himnusszal együtt.97  

 1533-ban a wittenbergi egyház rendelete szerint a vesperás ideje alatt a Te Deum-

ot a kórus és a gyülekezet félversenként váltva, antifonálisan énekli Luther német 

fordítása szerint (Herr Gott, dich lobe wir). A kórusból egy vagy több énekes fiú a 

templom közepén állva segíti a gyülekezet válaszát addig, amíg a gyülekezet a német Te 

Deum-ot meg nem tanulja. Az énekes fiúk segítségével, anyanyelven szólalt meg a 

Magnificat is (Meine Seele erhebt den Herren). Az egyházszabályzat ugyanígy említi a 

német Benedictust is, melyet a kórista fiúk, a kóruskönyvek tanúsága szerint, sohasem 

énekelték a gyülekezet nélkül németül.98 

 

ÁBRA 2 A Jer mi kérjünk Szent Lelket invokáció mintája Luther, Nun bitten wir den heiligen 
Geist kezdetű éneke (1525). 

 

                                                
97 „Auf Ostern und bis auf Ascensionis domini soll man nach, dem alleluia singen victimae paschali, und 
darunder Christ lag in todes banden, vers umb vers, so kombst bedes gleich aus.” in Adolf BOËS, „Die 
Reformatorischen Gottesdienst in der Wittenberger Pfarrkirche”,  Liturgik und Hymnologie (1958/59), 
4:17. 
 
98 „…nach dem hymno sollamn im chor anheben das teutsch te deum laudamus, wie as doctor Martinus 
verdeutscht hat, und ein schulgesell soll in dem schulerstul mitten in der kirchen mit dem volck aus alle 
halbe vers, wie est gwmacht ist, antworten. Er mag auch zum ersten etliche knaben in den stul zu hulf 
nehmen, bis das volck sich gewent, solch te deum mitzusingen. (…) … nach der predigt soll man mitten 
in der kirchen mit dem volck singen das Deutsch Magnificat” , in Emil SEHLING, 1902.1:704-705 
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2 XVI SZÁZADI MAGYARORSZÁGI PROTESTÁNS  
ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS NÉZETEK AZ 
ÉNEKLÉSRŐL 

 

 

2.1 XVI. századi zsinatok cikkelyei 
 

 

A XVI.sz. második felében, a Huszár Gál énekeskönyvének megjelenése előtt 

összehívott zsinatok közül az 1555-ös erdődi zsinat cikkelyei foglalkoztak az éneklés 

ügyével.99  „ A Nagyságos Báthori György Úr által Erdődre, 1555-dik év február 24-dik 

napján egybehívott rész-zsinat” által megállapított cikkek az általános protestáns 

nézeteket az éneklésre is vonatkoztatták. Külön említést tesz az otthoni 

dicséretmondásról: 

Fel kell ügyelni arra is, hogy az egyházban sem a könyörgésekbe, sem a 

hymnusokba (dicsénekek), sem a felolvasásokba (lectiones), sem a 

folyóbeszédekbe (prózákba)100 be ne vétessék semmi, a mi a kanonikus 

könyvekben és bevett szerzőknél megirva nem találtatik, s hogy azon 

külszertartások, a melyek a kegyességre, rendre és az egyház nyugalmára 

hatással vannak, megtartassanak; és hogy mig a templomokban az egyházi 

szertartások folynak, addig házi vagy világi dolgokat sem magok ne 

végezzenek, sem pedig házaiknál végeztetni ne engedjenek, hogy igy együtt 

énekelvén, dicsőittessék folytonos dicséreteikkel az Isten. Mert ideje van a 

munkálkodásnak, ideje van evésnek, ivásnak stb. és ideje van a szent 

dolgokkali foglalkozásnak. 

A lutheránusok és katolikusok által egyaránt támadott debreceni lelkészek: Méliusz 

Juhász Péter, Szegedi Gergely és a váradi Czeglédi György szükségesnek tartották 

hittételeik közreadását. 1561-ben Debrecenben, majd 1562-ben Váradon összehívott 

zsinaton elfogadott Debreceni Hitvallás (confessio catholica) rögzítette az énekléssel 

                                                
99KISS Áron, 1881.  
    
100 Kiss Áron fordítása nyilvánvalóan téves. A” prosa” nem folyóbeszédet, hanem a sequentia  középkori 
elnevezését jelenti. Kiss Áron nem ismerte kora liturgikus műfajait. 
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kapcsolatos elvárásokat is: annak szükséges voltáról, nyelvéről, az éneklés módjáról, 

valamint állást foglaltak az orgona templomi használatáról is. Az egyházi éneklésről 

szóló cikkely101 nyilvánvalóan a két páli igehelyre102 utal, amikor lelki énekeket, 

zsoltárokat és dicsénekeket sorol fel. Fontos, hogy az éneklést az istentisztelet részének 

tekinti, de csak ha az tanító és hit által van. 

A szentírásból szerkesztett énekeknek lelki versezeteknek, zsoltároknak, 

dicsénekeknek a szentek gyülekezetében szívvel-lélekkel, valamint a 

gyülekezeten kívül is szívből, hit által Isten kegyelmével való éneklését 

mind a hallgatók, mind magok az éneklők épülete és oktatása tekintetéből 

helybehagyjuk, mint az isteni tisztelet részét. 

 

Tömören megfogalmazott alapelvek és követelmények: az ének szövege legyen igei 

alapú és érthető. Az anyanyelvű éneklést a megértés, ebből következően az okulás 

feltételének tartja és a nyelveken szólás problémájával állítja párhuzamba (1 Kor 14.): 

 

Az éneklésben pedig három kívántatik meg. Először, hogy az írásból merített 

kegyes énekeket énekeljünk…. Másodszor, hogy szívvel-lélekkel a jelenlévő 

néptől megérthetőleg ismeretes nyelven énekeljünk, hogy a hallgatók 

tanulhassanak és okulhassanak, mint az apostol a 1 Kór. 14. parancsolja. … 

 

Nem hagyja szó nélkül a katolikus papok hangos (magas=fejhang?)  és bizonyára a 

képzetlen, ezért csúf éneket sem: 

 

Harmadszor, hogy lélekben és igazságban kellemesen, és a nép hitbeli 

épületével énekeljünk isten magasztalására és dicsőitésére, mint a Kol. 3. 

Eféz. 5. mondja Pál. Az atyák mindnyájan s némely zsinatok és végzések is a 

jelzett helyek felől azt tanítják, hogy így kell énekelnünk. Megvetjük, mint 

haszontalan babonát és rút balgatagságot a pápistáknak s a hozzájok 

hasonlóknak énekét, a kik nem értett idegen nyelven, stentori hanggal, 

magasan harsognak, s Pál bizonyságaként úgy szólnak a gyülekezetben, mint 

                                                
101 u.o. 
 
102 Ef 5:19, Kol 3:16 
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idegenek, esztelenek. Mert azt parancsolja az apostol, hogy mérsékelten, 

alázatos hangon s minden nép és nyelv közt a nemzeti nyelven hirdessük az 

igét és énekeljünk. 

 

A következő bekezdés válasz Zwingli szélsőséges nézeteire, miszerint a gyülekezet csak 

magában, gondolatban kell, hogy énekeljen. Két igeszakasz sajátos értelmezésére 

hivatkozva Zürichben 1525-től megszűnt a templomi éneklés:  

 

 …énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.”103  és  …hálával 

zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak”.104  

 

Azok is hibáznak, a kik az éneklésben részvételt megtagadják, hanem csak 

hangtalanul akarnak szívökben mormolni, midőn az Urnak lelke azt 

parancsolja, hogy lélekkel, azaz szóval, értelemmel, oktatólag és intőleg 

zengedezzünk és énekeljünk. Hallgatással pedig senki a gyülekezetben nem 

tanithat. 

 

A zsinat cikkelyeiben nem véletlen ez a határozottság, mert valószínűleg már ekkor 

felerősödtek az énekellenes hangok, nem csak a Zwinglit, hanem az Arany Tamást 

követőké is. Ebben az időszakban jelentkeztek Magyarországon a kezdetben Arany 

Tamás prédikátor nevéhez fűződő antitrinitizmus első hullámai. Vélhetőleg ő  is az 

énekellenesek táborához tartozott, mert az általa felsorolt elvetendő testi javak 

környezetében ez olvasható: „ …nem jó énekelni a keresztyéni gyülekezetben”. Erről a 

nézetéről későbbi forrásból értesülünk.105 1561-ben Debrecenben nem tudta megvédeni 

tanait a Méliusszal folytatott hitvitában és ezért, valamint a hatalom erős nyomására 

visszavonta azokat. Hűségnyilatkozatának aláírói közt Méliuszon kívül Szegedi Gergely 

és Huszár Gál neve is szerepel.  

 

A hivek énekei pedig hasonlók a figyelmes olvasáshoz, minő az és egyházban is az 

apostolok idejében szokásos volt, mint a görögök zenéje és az irók határozott 

                                                
103 Ef 5:19 
 
104 Kol 3:16 
 
105  CZEGLÉDY Sándor,1967,355-391. 
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bizonyitásai igazolják. Az angyalok, próféták, a Krisztus, az apostolok 

énekeltek. Laod. zsin. 15. 59. f. – 1 Kir. 7. 1 Péld. 10. – Tertull. a Jelen. 19. 

fej. – Jerómós. Efez. 5. De consec. dist. 5. Ágoston 1. 2. 8. 9. és 10. dicséri az 

éneklést. Cyprián a 122. zs.-ra. – Máté 26. 5 Móz. 32. Lukács 2. 3 Kir. 7. 8.  

A fenti szakasz bőségesen utal bibliai helyekre, de tekintélyes „bevett szerzőkre” is 

hivatkozik, mint Tertullianusra, aki 200 körül leírja, hogy a házastársak egymással 

versengve zsoltárokat énekeltek. Ágoston vallomásaiból minden zenei vonatkozású 

fejezetet megemlít, aki a zsoltározásról már-már katartikus élménnyel ír:  

Hogyan kiáltottam, mennyire gerjedeztem utánad Uram, a zsoltárok 

olvasásakor! Annyira felgerjedtem, hogy szerettem volna belekiáltani őket az 

egész világ fülébe s így szembeállítani az emberiség rút gőgjével! De hát van-

e hely a világon, ahol nem éneklik őket? S van-e ember, aki elrejtekezhetne 

tüzed elől? 

Ágoston életében az ének megrendítő és felemelő élmény, mert megtérését és hitének 

megélését egyaránt jelenti. Az egyházatya írja, hogy a Justina császárnő és Ambrosius 

közti harc idején „a testvérek máris különös buzgalommal vettek részt szívvel is, 

hanggal is a közös éneklésben”.106 A zsinat az énekellenesekkel szemben való 

érveléséhez az idézetből a „szívvel is, hanggal is” rész a legfontosabb.  

 A Nagyváradon és Debrecenben 1561-ben és 1562-ben tartott zsinatok cikkelyei 

röviden foglalkoznak a temetéskor való énekléssel: 

 

A holtakért semmi lakomákat, könyörgéseket, alamizsnákat nem csinálunk; hanem 

kegyes énekekkel, a nép rövid oktatása mellett elrejtjük az ő  sirjokba – a port a 

porhoz. A halálról és feltámadásról énekelünk, a temetéssel tanitunk. Az orditozást, a 

harangoknak pápista szokás szerint való babonás zúgatását sok okból kerüljük. 

 

 

 

 

                                                

106 SZENT ÁGOSTON , 398. 
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Ennél sokkal többet ír a hangszerek templomi használatáról: 

 

Bizonyos, hogy az ó egyházban a Salamon templomában a hangszerek használata be 

volt véve. Most Krisztus eljövén, a régi papsággal és áldozattal s a törvényhez 

tartozó többi ábrázolattal együtt megszűnt mint az árnyék a hangszereknek a 

templomokban való használata. 

 

A cikkely Ámos prófétára is utal, aki ezt írja: 

Jobbak-é…Akik hárfa mellet dalolgatnak és azt hiszik, hogy hangszereik a 

Dávidé.107  

 

Ma már kissé naivnak tűnik arra való hivatkozása, hogy „nincs is az orgonákról 

emlékezet az uj testamentomban”, s ezért, mint „pápista színészi kelléket” elveti. A 

cikkely a továbbiakban megerősíti az 1555-ös erdődi zsinat határozatait az anyanyelvű 

énekekkel és a fennhangon való énekléssel kapcsolatosan, valamint továbbra is 

kárhoztatja a „templomokban szinészek módjára orditozók stentori lármáját”.  
 

2.2 Énekeskönyvek előszavai 
 
 
A legfontosabb és egyben a legbőségesebb magyarországi források maguk az énekek, 

melyek elsősorban kéziratos vagy nyomtatott énekeskönyvekben, graduálokban, iskolai 

és magánénekeskönyvekben maradtak fenn. A XVI. században a templomokban az 

énekeskönyveket és a graduálokat egyaránt használták. Az utóbbit természetesen csak 

ott, ahol a gyülekezet elég nagy volt ahhoz, hogy iskolát tudjon fenntartani és az 

iskolának volt még működő kórusa. Ezekhez az énekeskönyvekhez csatlakozott a XVII. 

században Szenci Molnár Albert és az unitárius Thordai János Zsoltároskönyve. 

 Az énekek énekeskönyvi helye, címük, tartalmuk, utalások a szerzőre stb. sok 

információt nyújtanak. Pl. Huszár Gál 1560-as énekeskönyvének  elején találhatók „A 

Szent Lélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt”, ezt követik prédikáció 

után való és szentegyházi könyörgések, „kit akkor szoktunk énekelni, mikor a község a 

                                                
107 Ámos 6:5 
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prédikációra összegyülekezik.” A tartalomra utal pl. a Hallgasd meg mostan kezdetű 

könyörgés címe: „Háborúságunknak idején való könyörgés” 

o Gálszécsi István előszava, 1536108 (GI) 

o Huszár Gál előszava, 1560109 (HG,1560) 

o Huszár Gál előszava, 1574110 (HG,1574) 

A fenti szövegforrások szinte mindegyike megfogalmazza az énekléssel kapcsolatos 

elvárásokat, melyeket a következő kérdések köré lehet csoportosítani.  
 

Miért? 

… a  Szentírásból szerzék egybe néhány  énekeket községnek tanításáért, mert Szent 

Pálnak mondása szerint ennek okáért szükségesek ceremóniák és énekek a szent 

egyházban, hogy tudatlanokat taníthassanak és inthessenek, félelemre, hitre és 

hálaadásokra… (GI, 1535) 

Mit? 

…ennek okáért  aminemű isteni dícséreteket és psalmusokat ez időben való jámbor 

atyafiak a szent írásból szerződtenek…(HG, 1560) 

  

Milyen nyelven?  

… És nem csak szent Pál parancsolja érthető nyelvvel élni szent egyházban, de 

emberi törvények szerinte is e képpen szereztetett. Ne láttassék tehát senkinek 

magyar nyelven való éneklés a szent egyházba szidalmazandónak lennie, mert az 

értetlenek semmit mi bennünk nem cselekednek, de az értettek minket gerjesztetnek 

félelemre, hitre és egyéb kegyes indulatokra… (GI, 1535) 

 … a régi keresztyének …az idegen nyelven való beszélést avagy éneklést (melyből 

a szegény tudatlan község nem épült és semmi értelmet, sem vigasztalást nem vett) 

nem szerették az isteni dicséretben… 

igen illik magyar paraszt ember előtt olasz avagy diáknyelven énekelni: nagy hasznát 

veszik az idegen nyelven való dúdolásnak az asszony népek…(!)  (HG, 1574) 

 

 

 
                                                
108 H. HUBERT  Gabriella,  2004, 323. 
 
109  u.o. 326. 
 
110 u.o. 328. 
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Hol? 

… őtet hirdessük és magasztaljuk, mind szólásunkkal, beszédünkkel s mind 

éneklésünkkel: házunknál, házunk kívül s a szent gyülekezetekben is…( HG, 1574) 

… a régi keresztyének … az isteni dicséreteket korcsomán vagy egyéb zabáló gaz 

helyeken nem éneklették.(1 Kor. 11-17,14-26)… nem illik tehát minden gaz 

korcsomán virágénekek között és a részeg disznók előtt az Istennek szent dicséretit 

énekelni… (HG, 1574)  (ps 111). 

… kikkel házunknál és házunk kívül menyegzőben és mértékletes nem zabáló 

lakodalomba… (HG, 1574)    

Az énekeskönyvek előszavai, a zsinati végzésekhez hasonlóan, minden indoklásukat 

bibliai igehelyekkel támasztják alá. Az előforduló ószövetségi idézetek leginkább 

Mózes és Ézsaiás könyvéből valók.111 A többi hivatkozás Sámuel, Ámos, Habakuk és a 

protestáns szemlélet szerint apokrif iratnak számító Judit könyvének egy-egy verse.112 A 

Zsoltárok könyvére szinte mindenütt találunk utalást.  

 Az újszövetségi hivatkozások idézetek a Jelenések könyvéből és 

evangéliumokból.113 A reformáció éneklésre vonatkozó két legfontosabb alapigéjét, Pál 

apostol efézusbeliekhez és a kolossébeliekhez írt leveléből szinte mindegyik forrás 

idézi: 

 

Ef 5, 19: Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki 

énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak 

Kol 3, 16: A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden 

bölcsességben tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 

énekekkel, zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. 

 

A forrásokban Isten, mint szerző és befogadó jelenik meg, mivel minden éneklés tőle 

van és őt dicséri. Huszár Gál 1560-as énekeskönyve ugyanerről: 

 

…de a mi nyelvünket ugyan kiváltképpen szabta és alkotta az ő nevének 

dicsőítésére, hogy minduntalan ő róla szóljunk, őtet hirdessük és magasztaljuk, mind 

szólásunkkal, beszédünkkel s mind éneklésünkkel… 

                                                
111 2Móz 15; 5Móz 32; Ézs:6,3; 12,4-6; 38,10 
 
112 1Sám 2; 1Sám 18, 6-7; Ám 8,3; Hab 3,2-3; Judit 16 
 
113 Mt 26,30; Lk 1, 46-55; Jel, 14,15 



72	  
	  

2.3 Méliusz Juhász Péter az éneklés szükségességéről 
 

 
A XVI.sz. derekától Debrecen a három részre szakadt ország egyik kereskedelmi és 

kulturális központja volt, ahol a polgárok hamar elfogadták Luther tanításait. A 

városban az egyház reformálása az 1540-es években indult el, majd Kálmáncsehi Sánta 

Márton vezetése alatt a svájci irány szerint fejeződött be. Habár Kálmáncsehi a 

reformáció helvét ágát követte, mégsem tartotta a II. Helvét Hitvallás gregorián énekre 

vonatkozó 23. fejezetét kötelező érvényűnek: 

 

4.  Éppenígy az éneklésben is, ahol ez a gyülekezetben szokásos, mértéket kell 

tartani. Az úgynevezett Gergely-féle éneklésben nagyon sok képtelenség van; 

ezért úgy a mi egyházaink, mint több más egyház, méltán elvetette azt. Ha 

vannak olyan egyházak, melyekben a hitbuzgó rendes imádkozás megvan, de 

az éneklés hiányzik: ezért azokat nem kell hibáztatni; mert nincs módjában 

mindenik egyháznak, hogy az éneklést állandósítsa. És az ős egyház tanúságai 

szerint bizonyos, hogy valamint a keleti egyházakban az éneklés régóta 

gyakorlatban volt: úgy a nyugati egyházak is csak későbben fogadták azt el.  

5. A kánoni órákat, azaz a nap bizonyos óráira szerkesztett és a katholikusok 

által énekelt vagy elmondott imádságokat nem ismerte az ős egyház, amit 

ezekből az órarend szerint való imádságokból és több más bizonyító okokkal 

is igazolni lehet. De - hogy egyebet ne mondjunk - sok érthetetlenség is van 

azokban; annálfogva helyesen mellőzik a gyülekezetek, helyettesítvén olyan 

dolgokkal, melyek az Isten egyetemes egyházára nézve üdvösek.  
 

Huszár Gál 1560-ban Debrecenben kiadott énekeskönyvének függelékébe így kerültek 

be a „reggeli éneklések, mellyeket prímáknak hívnak, a Kálmánczehi Sánta Márton 

Mestertől magyarrá fordítatott psalmusokkal egyetembe.” Az ajánlás Méliusznak szól: 

 

Ennekokáért aminemű Isteni Dicséreteket és Psalmusokat …a te neved alatt 

kibocsáttam, hogy ezzel én magamot teneked ajánlanám… Tartson meg az Úr 

Isten, hogy az ő juhai között vigyázassál és sokáig juhászkodhassál és a Mélios 

nevet igazán viselhessed. 

 

Méliusz Juhász Péter a wittenbergi egyetemen tanult, s alig volt húsz éves, mikor az 

ottani magyar bursa seniorává választották. Professzora Melanchthon volt, görögül és 
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héberül tanult, valamint jogi ismeretekkel és természettudománnyal is foglalkozott. 

Stúdiumai befejezésének pontos időpontját nem ismerjük, de 1558-ban a magyar 

protestánsok hazahívták, hogy „a Szentháromság –tagadók ellen küzdő hazának 

segítsége legyen.”114 Mire Méliusz 1558-ban a városba érkezett a XIII. században épült 

hatalmas gótikus Szent András templomból már eltávolították az oltárt, a szobrokat, 

képeket a miseruhákat pedig szétosztották a szegények között. 

 Kálmáncsehit, halála után Szegedi Gergely követte a debreceni lelkészi székben. 

Szegedi Gergely még Wittenbergben kötött barátságot Méliusszal, akit a Városi Tanács 

az ő  ajánlására hívott meg lelkipásztornak. Kálmáncsehi halála után Méliusz Pétert 

választották püspökké, mely hivatását 1561-tól haláláig, 1572-ig töltötte be. 

Munkásságának mozgatója a katolikusokkal és a Szentháromságtagadókkal folyatatott 

állandó küzdelem valamint a kálvini protestantizmus megerősítése volt a lutherivel 

szemben. 

 Debrecen Méliusz közéleti és lelkészi munkássága alatt vált a magyar reformáció 

szellemi központjává.  Példaképe Kálvin volt: nem csak tanaiban követte ő t, hanem 

egész személyiségében. Reformátori módszere és meggyőző ereje prédikációiban rejlett, 

melyek nem szónoki fogásokkal tűzdelt beszédek, hanem nagy ívű traktátusok, bibliai 

exegézisek, dogmamagyarázatok voltak. Megjelent prédikációi, bibliafordításai, 

imakönyve, kátéja stb. a magyar irodalom- és nyomdatörténet értékes darabjai. 

Kifejezésmódját ma már fölöslegesen túlzónak és türelmetlennek érezhetjük, de stílusa 

valójában nem más, mint a hitéért harcoló prédikátor ő szinte, megalkuvást nem tűrő 

hangja. Az 1567-es debreceni zsinat törvénycikke pl. így rendelkezik: 

 

Az Antikrisztus táncoltató miséjéhez alkalmazott hangszereket pedig, a 

képekkel együtt kihányjuk, mivel azoknak semmi hasznok nincsen az 

egyházban, sőt jelei és alkalmai a bálványozásnak.115 

 

Méliusz a reformáció helvét irányát követi, ezért Luther nézeteinél sokkal szigorúbb. 

Míg Luther megérti a „gyengék” –et, és ezért a régi és új közti mérsékelt utat választja, 

addig Méliusz ennél sokkal radikálisabb: az erőtlenek számára a via media-t veszélyes 

                                                
114 RÉVÉSZ Imre, 1873,  9. 
115 KISS Áron, 1881, 574. 
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kísértésnek tartja. Pl. Lutherrel ellentétben egyáltalán nem engedi meg a latin nyelvű 

éneklést.  

 Igen gyakran és határozottan érvel a hangos éneklés mellett. Nyilvánvaló, hogy 

ekkorra Zwingli énekellenes tanításai (1525) már elérték Magyarországot, de Czeglédy 

Sándor szerint nem egyértelmű, hogy a helvét irányt követők hangja erősödött fel oly 

mértékben, hogy ellenük zsinati határozatot kellett volna hozni.116 Valószínűsíti, hogy 

inkább Arany Tamás spiritualista nézetei indokolják, mivel azt, hogy „nem jó énekelni a 

keresztyéni gyülekezetben”, az egyéb testi javakkal együtt emlegeti. Ráadásul Méliusz 

az énekellenességet ”szittya barbárság”-nak, azaz magyarnak nevezi.117 Arany Tamás 

ellen kiadott könyvében (1562) ezt írja:  

 

Agya fúrott deli cifra szentegyházi szolgák, avagy inkább déli bábák azok 

kik a lelki keresztyén dicséreteket, psalmusokat, antifónákat, Patremot, 

Credot, Etinterrát, feleségektől való szégyenletekben nem mondják, hanem 

inkább megtiltják.118 
 

Méliusz az 1563-ban kiadott Válogatott prédikációk című könyve végén található az ún. 

Ágenda, vagyis az istentiszteletre vonatkozó rendtartás. Ez az ágenda azonban nem ad 

pontos utasításokat: nem egyértelmű, hogy a szertartás részeit mennyire szánja kötött 

szövegeknek, nem említi meg az összes szertartást (pl. a temetést), nem határozza meg 

az énekek helyét és imádságokat sem tartalmaz. Valószínű, hogy mindezeket rendben 

valónak találta, melyek nem szorulnak újításra.  

 Méliusz énekléssel kapcsolatos nézeteit írásain kívül a püspöksége ideje alatt 

tartott zsinatok cikkelyeiből ismerhetjük meg. Méliusz a prédikátor elszántságával és a 

tudós alaposságával tanít, tilt és megenged, úgy, hogy érvelésének alapja 

megkérdőjelezhetetlen. Minden mondatát pontos igeszakaszokkal, sőt régi tekintélyekre 

való hivatkozással támaszt alá. Az iratok tartalma összecseng: az ének tanító funkciója, 

hivatkozások a Bibliára, az anyanyelvűség meghatározó szerepe, szép hangon való 

kifejező éneklés és hangszerellenesség. 

                                                
116 CZEGLÉDY Sándor,1967,364. 
 
117 MÉLIUSZ, Apologia et Abstersio ecclesiae Debreceniensis…Debrecen, 1564. 
118 MÉLIUSZ Juhász Péter, 1564. 



75	  
	  

 Az 1567-es debreceni zsinat végzéseiben hat pontban érvel az éneklés mellett. Az 

ötödik pontban az egyházszervező Méliusz is megszólal: 

 

Ötöd: Istennek kedves, sokat épit az éneklés, gyakorta foganatosb a gyöngék 

között az éneklés, hogy nem mint a tanítás: Mert erre rája mennek és 

meghallyák, sokakat Isten éneklés által térít meg.119 

 

Czeglédy Sándor összeállította azoknak a műfajoknak a sorát, melyekről Méliusz 

említést tesz.120 A felsorolás alapját az Arany Tamás ellen írott könyv fenti idézetén 

kívül az 1561-62-es debrecen-váradi (Confessio Debreceniensis, Confessio Catholica) 

és a II. Helvét Hitvallást elfogadó 1567-es debreceni zsinat (Articuli Maiores) cikkelyei 

szolgáltatták. 

 Fentebb idézett könyvében a következő műfajokat határozza meg: dícséretek, 

zsoltárok, antifónák, Pater noster, Credo, Gloria. A psalmusokon a recitált, bibliai 

zsoltárverseket érti, tehát nem a zsoltárok hagyományos éneklését, hanem annak 

előadásmódját kifogásolja, amikor ezt írja: „a zsolozsmát, prímát, vecsernyét, 

ordétással, diskantolással, sípolással” tartják meg. Ugyanilyen természetes szigorral szól 

a latin nyelv ellen is. A graduál egyes tételeinek felsorolása is igazolja, hogy Méliusz 

gyakorlatában még a régi egyház szertartási énekeinek rendje élt. A dicséreteken kívül 

az összes felsorolt műfaj megtalálható a katolikus szertartásrendben, tehát Méliusz a II. 

Helvét Hitvallás énekléssel kapcsolatos tiltásait teljesen figyelmen kívül hagyta: nem a 

műfajok, hanem a latin nyelv használata és a gondolatban való éneklés ellen érvel. 

Ráadásul Debrecenben sokáig megvolt a feltétele annak, hogy a diákságból kórust 

szervezzenek az istentisztelet graduális részeihez. Ez a gyakorlat még száz év múlva is 

élt Debrecenben. Az ok, hogy ily hosszú ideig elfogadott maradt, Czeglédy Sándor 

szerint annak volt köszönhető, hogy Méliusznál másodlagos kérdés jelentett az, hogy a 

gyülekezet részt tud-e venni az istentisztelet minden énekes részében vagy sem. A 

Debrecenben és Váradon tartott zsinaton megfogalmazott Debreceni Hitvallás (1562) 

egyértelműen rögzíti, hogy az éneklésnek oktató funkciót szán, s ezért ilyen 

szempontból egyenértékű, hogy a gyülekezet énekli vagy hallgatja azt: 

 
                                                
119 KISS Áron, 1881, 546. 
 
120 CZEGLÉDY Sándor,1967, 365-67. 
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A szentek gyülekezetében szivvel-lélekkel, valamint a gyülekezeten kivül is 

szivből, hit által isten kegyelmével való éneklését mind a hallgatók, mind magok az 

éneklők épülete és oktatása tekintetéből helybehagyjuk, mint az isteni tisztelet 

részét az egész szentirással együtt.121 

 

Ugyanez a zsinat bővebben tájékoztat a szertartási énekekről: 

Mert hallgatással senki sem taníthat és építhet a gyülekezetben. A 

szimbólumokat az etinterrát és a többi szent éneket (cantica) énekeljük. 

 

Az 1567-es Articuli Maiores szerint: 

A hitformát, imákat, vagy angyali énekeket, antifonákat (visszhangzatokat) 

kegyesen énekelni lehet. 
 

A szimbólumon és a hitformán a niceai és az Athanasius- féle hitvallást, a többi szent 

éneken az újszövetségi canticumokat, az angyali éneken a Gloriát kell értenünk. 

Kálmáncsehi graduáljának tartalomjegyzéke alapján imák alatt a Miatyánkot, a 

collectat, a benedicamust és a litániát gondolhatjuk. Valószínű, hogy énekelték a Kyrie, 

az Agnus Dei tételeket, a collectát és a közgyónást is.  

 Méliusz énekléssel kapcsolatos tevékenysége teljes: az elméleti alapoktól a 

gyakorlati megvalósításig vezetett. Megfogalmazta, mintegy kőbe véste a református 

éneklés himnológiai alapelveit, vezető szerepet játszott az első magyar református 

énekeskönyv (1562) kiadásban, s ő maga is írt énekeket.   

 Méliusz énekeiből négyet ismerünk.122 A De nativitate Christi (kezdete: 

Mindnyájan örüljünk hív keresztyének) kezdetű karácsonyi dicséret a Váradi 

énekeskönyvben (1566) jelent meg, melynek versfőiből kiolvasható: Melius fecit in 

Debrecen. Ugyanitt található a Cantio de passione et resurrectione (kezdete: Csudálatos 

nagy bölcsesség) ének is, Surrexit Christus nótajelzéssel. Az 1569-es debreceni 

énekeskönyvben jelent meg, de hosszúsága miatt aztán elmaradt a későbbi 

kiadványokból. Címe: Az úrvacsora osztogatása idején énekelt isteni dicséret (kezdete: 

Sokszor kellene erről emlékeznünk), versfője: „Somogi Peter mester az 

urvacsioraiairil”, nótajelzése: Virgo Dei genitrix. 1570-ben önálló nyomtatványként 

                                                
121 KISS Áron, 1881. 
122 RMKT, 1912,107-133. 
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jelent meg az Igaz Szentírásból kiszedetett ének, nótajelzése: A Hunyadi János éneke 

nótájára, hosszú versfője tartalmazza szerzőjének nevét is: „Melius Peter Horhii akki 

cenáltam”. 

 

 

Összegzés: 

A magyarországi zsinatok végzései és a protestáns énekekönyvek előszavai 

természetesen ugyanazokat az énekléssel kapcsolatos nézeteket fogalmazzák meg, mint 

a reformáció általános alapelvei. Az éneklés célja, hogy általa a gyülekezet aktívan részt 

vehessen az istentiszteletben. Ennek eszköze az anyanyelvű éneklés. Mindezek mellett 

megállapítható, hogy a magyarországi énekléssel kapcsolatos elvárások a reformátori 

követelmányek sajátos adaptációja is. A legfeltűnőbb különbség a források 

nyelvezetében tükröződik, melyből nagy elszántáság olvasható ki és nyoma sincs a 

lutheri türelemnek.123 A zsinatok, előszók a liturgia zenei átrendezését nem követelik, 

de semmilyen halasztást nem tűrnek az anyanyelvvel kapcsolatosan. A római egyházról 

kritikus, olykor gúnyos hangvétellel nyilatkoznak, de elvetnek minden protestáns 

szélsőséget is. Ugyanakkor a magyar reformált egyház felé fokozott elvárást mutatnak, 

mert az anyanyelvű éneklésben nem csak a gyülekezet részvételének biztosítását látják a 

liturgiában, hanem fontos tanító-térítő szerepet szánnak neki. 

 

 

 

 

 

 
                                                
123 A magyar evangélikus gyülekezetek használatára 2005-ben jelent meg az Evangélikus istentisztelet – 
Liturgikus könyv. Előszavából ugyanaz a türelem és elfogadás mutatkozik  az 1986-os Agendához 
ragaszkodó hívők felé, mint ahogy Luther sem sürgetette a változások bevezetését, hanem megengedte, 
sőt egyes elemeiben támogatta a régi egyház formai jegyeinek továbbélését, s a hívők belátására bízta a 
változások  elfogadását. Az új liturgikus könyv célja a lutheri örökség megtartása, mely az evangélikus 
egyház vezetői szerint eltért az eredeti reformátori útmutatásoktól. Törekszik az istentiszteleti formákat az 
alkalmakhoz rendelni úgy, hogy a közösség minden tagja megértse a változások teológiai alapját és célját. 
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3 HUSZÁR GÁL ÉNEKESKÖNYVE (1560) 
 

3.1 Előzmény: Gálszécsi István énekeskönyve (1536, 1538) 
 

Magyarországon Ausztriát, Spanyolországot és Csehországot megelőzve, már 1473-ban 

létrejött az első nyomda. A mohácsi vész utáni kényszerítő helyzet miatt azonban a 

magyar nyelvű könyvek nagy része külföldön, Bécsben és Krakkóban, jelent meg.124 

Krakkóban, a sziléziai származású Jeromos Vietor műhelyében készült el. Gálszécsi 

István énekeskönyve az első magyar protestáns énekeskönyv, egyúttal az első magyar 

hangjegyes nyomtatvány.125 Vietor metszett fadúcos és öntött kottákat, s ún. két fázisos 

mozgó hangjegynyomást alkalmazott.126  A könyv csak töredékekben, könyvtáblákból 

kiáztatva maradt fenn: az előszó, tíz ének többé-kevésbé hiányos dallammal és egy 

ismeretlen ének záró versszaka. Az énekeskönyvhöz valószínűleg egy káté-rész 

csatlakozott, s ez valószínűsítheti, hogy elsősorban tanító és nem liturgikus célzattal 

készült. Beosztása Luther-énekekkel kezdődik, tehát német mintát követ, de ez a 

szerkezet a későbbi magyarországi énekeskönyvekre nem jellemző. Sajnos, az 1536-os 

és 1538-as kiadásból megmaradt töredékek alapján nem lehet megállapítani, hogy az 

énekeskönyv hány dallamot tartalmazott. 

 Ez az énekeskönyv töredék nem csak fontos zenetörténeti emlék, hanem az 

irodalomtörténészek 1536-tól, megjelenésének évszámától datálják a magyar irodalom 

reneszánsz és reformáció korszakának kezdetét.127  

 

„KEGYES ÉNEKEKRŰL ÉS KERESZTYÉN HITRŰL VALÓ RÖVID 

KÖNYVECSKE, GÁLSZÉCSI ESTVÁN MESTERTŰL SZERKEZTETETT” 
 

„Az  nagyságos Perényi Péternek, Abaúj vármegye örök ispánjának” szóló ajánlás 

tartalmazza a reformáció énekléssel kapcsolatos alapigazságait:  

                                                
124TIMKÓ György, 2008, 79. 
 
125 RMNY 18. ( Krakkó, 1536), 24. (Krakkó,1538) 
 
126 VARJAS Béla, 1969, 659. 
 
127 HORVÁTH Iván, 2007, 236. 
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…a Szentírásból szerzík egynéhány íneket, közsígnek tanításáírt, mert Szent 

Pálnak Mondása szerint, ennek okáért szüksígesek ceremóniák és ínekek az 

szentegyházban, hogy tudatlanokat taníthassanak és inthessenek fílelemre, 

hütre és hálaadásokra. (…) 

Ne láthassék tehát senkinek magyar nyelven való íneklés az szentegyházba 

szidalmazandónak lennie, mert értetlenek bennünk semmit mübennünk nem 

cselekednek, de az értettek münket gerjesztenek fílelemre, hütre és egyéb 

kegyes indulatokra. 

 

A dallam és a szöveg rekonstrukciója, a töredékek egybevetésével többnyire sikeres.128 

Ez alapján kitűnik, hogy Gálszécsi mintaként Luther énekeinek dallamát ill. szövegét 

használta. Fogalmazásuk, verselésük, formájuk még a XVI.sz-i költészet átmeneti 

stílusát mutatja. A darabos fordítás okát az olvasók felé maga Gálszécsi fogalmazza 

meg. Rámutat, hogy teljesen tapasztalat híján van, mivel az ő  munkája előtt még nem 

jelent meg hasonló (énekes?)  könyv. Habár saját tehetségét nem tartja sokra, mégis 

hivatása szerint él vele: 

  

… hogyha az igíknek írásában vítkeztem volna valahol, ezírt senki meg ne 

háborodjík, oka ez, mert nincsen semmi könyv ezrűl nálunk; más, hogy az 

első dolgom, dicsírtessék az Isten belűle…ű, mint szerető atya adott fiának 

egy kevés kincset nem elásásírt, hanem kereskedísírt… 
 

A dallam-és szótagszám különbségekből adódó nehézségek áthidalására a virgulálás 

technikáját javasolja: 

 

Az ínekben néhol több ígík vadnak, hogynem mint az első versnek nótái 

volnának, azért ilyen módot tartsatok, hogy az hol ez történendik, tehát egy 

nótán teljesítsétek azokat be, ezt penig, hogy inkább eszetekbe vehessítek, 

könnyebbségnek okáírt minden íneket megvirguláltam.129 

 

                                                
128 BREDÁR Gyula, 1965, 255-263. 
 
129 H.HUBERT Gabriella,2000, 292. 
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Az ,,egy nótán teljesítsétek azokat be",  úgy értendő, hogy több szótagot kell ugyanarra 

a hangjegyre énekelni. A szótagszám különbség kiegyenlítésének másik lehetősége, 

hogy a melizmát hangokra szétbontva illesztjük a szöveghez. A töredékből kitűnik, 

hogy ahol a szótagszám  kevesebb mint a hangok száma, Gálszécsi az egy szótagra jutó 

több hangjegyet melizmaként összevonja. 

 Az 1536-os kiadás szöveg- és dallammintáiról, forrásairól és azok megjelenési 

helyéről Ecsedi Zsuzsa készített összefoglaló tanulmányt.130  

 

Hallgasd meg, hív ember, élő Istennek Tízparancsolatját    (RPHA 0492) 

(címe: A Tíz Parancsolatnak Magyarázása) Szövegének és dallamának mintája Luther, 

Dies sind die heiligen Zehn Gebot kezdetű éneke (Erfurt:1524). Csak itt jelent meg. 

 

Mi hiszünk az egy Istenben (Credo-ének)      (RPHA 0910) 

A Debreceni és Váradi énekeskönyvekből 1635 után kimarad. Szövegének és 

dallamának mintája Luther, Wir glauben all an einen Gott (Walter, 1524.Nr.35.) Az első 

hét sorban Gálszécsi még egyeztetni tudja a magyar fordítás szótagszámait a német 

mintához, de a nyolcadik sor vége átcsúszik a kilencedikbe. Ezzel az összevonással 

kialakult nagy sor nem más, mint az első sor változata. Gálszécsi éneke, ha nem is 

követi pontosan a mintadallam formáját, ezzel a megoldással zártabb lesz, s az utolsó 

sor kóda-szerűen csatlakozik hozzá. Szövegösszefüggés szempontjából hasonló a 

második és harmadik sor öszekapcsolása is. A szótagszám különbségeit egyszerű 

virgulálással és a melizmák feloldásával hangolja össze: 

 

                                                
130ECSEDI, 2000, 283-304. 
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Jézus Krisztus, mi, mi üdvösségünk, ki mirólunk (Úrvacsora-ének)  (RPHA 0672) 

Szövegének mintája, Luther Jesus Christus unser Heiland, der von uns kezdetű éneke. 

Dallama nem csak az előbbire, hanem a cseh forrásból ismert Jesus Chistus nostra salus 

cantiora is emlékeztet. Csak az énekeskönyv két kiadásában jelent meg. 

 

Dícséretes és áldott legyen a mi Urunk (Úrvacsora-ének)    (RPHA0260) 

Mintája: Luther, Gott sei gelobet und gebenedeie. Csak itt jelent meg. 

 

Hív keresztyének ne féljetek: a megigazulásról és a keresztségről  (RPHA0541) 

Dallamának mintája Luther Ach Gott, vom Himmel sieh darein kezdetű éneke. 
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Mi édes Atyánk, kérünk tégedet : a bűnbocsánatról    (RPHA0909) 

Mintája a Gelobet seit du, Jesu Christ kezdetű karácsonyi leise.Töredék. 

 

Adj békességet nekünk mi Urunk (könyörgés)    (RPHA2006) 

Szövegintája Da pacem Domine antifóna, és LutherVerleih uns Frieden gnädiglich 

kezdető éneke. Töredék 

 

No örüljünk, mi, hív keresztyének  (Húsvéti ének )      (RPHA 1089) 

Mintája: Luther, Nun freut euch, lieben Christen gmein. Csak itt jelent meg. 

 

Pokoltól és örök kárhozattól- explicit (Úrvacsora-ének)   

 (RPHA 1179) 

Mintája: ismeretlen.Töredék. 

 

 

                             
ÁBRA 3  

 

Krisztus a mi bűneinkért meghala (Húsvéti dicséret)    (RPHA 0782) 

Gálszécsi töredékesen fennmaradt éneke könnyen kiegészíthető Huszár Gál 

énekeskönyvének dallamának segítségével. Gálszécsi hangbetoldásokkal és a melizmák 

feloldásával Luther izoritmikus 7-es sorait 9-11 szótagra is kibővíti, és a sorok tartalmi 

tagolása sem sikeres: 
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3.2 Huszár Gál énekeskönyvének morfológiája és zenei jelentősége 
 
 
Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre131 az 1602-ben, Debrecenben megjelent énekeskönyvének 

Praefatiojában132 ír egy általa összeállított Catalogus Scriptorum Ungaricorum ab 

E.A.SZ.U. collestus adhuc manu scriptus című gyűjteményről. Ez a kéziratos lista a 

Magyarországon és külföldön addig megjelent, általa ismert magyar kiadványokat 

sorolja fel. A katalógus sajnos elveszett, de tartalmának nagy része olvasható  

énekeskönyve előszavában, melyben  konkrét utalást találunk Kálmáncsehi reggeli 

szertartási gyűjteményére  és Huszár Gál énekeskönyveire is:133 

 

Kalmancsehi Marton Mester (itilem hogy azt hivjak vulgo Santa Mártonnak) 

az keresztyéni gyüleközetben való reggeli Énekléseket, mellyeket Prímáknak 

hínak, Magyarra fordította, az Psalmusokkal egyetemben. Vadnak ebben. 

Hymnusok, Antiphonak, Psalmusok Responsoriumok, Versiculi, Precationes, 

seu Collectae & Benedicamus in octavo. 

(…)Huszár Gal bocsátot ki Isteni Dicsireteket es Psalmusokat, azok közül 

valogattakat, mellyek ez időben az jámbor atyafiaktul szöröztettenek, anno 

1560. in octavo, cum dedicatoria Epistola ad Petrum Melium. 

(…)Ezen Huszár Gal az keresztyéni gyülekezetben való isteni dicsireteket, es 

imatsagokat, ki bocsatta in quarto ket részben, Comiatin laktaban 1574.  
 

Újfalvi jelzi, hogy látott egy negyven év előtti, más elrendezésű és kisebb terjedelmű 

énekeskönyvet: 

Ez ideiglen csak ez it való Typographiában-is egy néhányszor nyomtattatot 

ki ez Énekes könyv, mely az Graduallal az Templomban szokot vitettetni. 
                                                
131 Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre sárospataki diák, majd ugyanott collaborator,  1589-től Nagybányán 
rektor. 1591-től Wittenbergben majd Heidelbergben tanul. Bejárja Svájcot, Hollandiát, Franciaországot és 
Angliát és 1596-tól már  rektor Debrecenben. Lelkész és esperes Debrecenben és később Váradon is. 
Puritán hatásra a püspöki tiszt megszüntetését követelte a reformátori egyházban, ezért 1610-ben 
kiközösítették és 1612-ben bebörtönözték. 1616 utáni sorsáról nincs adat. Legjelentősebb műve az 1602-
ben kiadott halottas énekeskönyve: In exequiis defunctorum: Halott temetéskorra való Énekek és 
ugyanakkor az általa bővített debreceni énekeskönyv előszava. 
 
132 BHA, XXXVIII. 
 
133 SCHULEK Tibor, 1957. 
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Találtam ollyanra-is az mely, de csak igen rövideden, ez elöt negyven 

esztendővel nyomtattatot. De velem hogy netalam ilyen rendel, büseggel, és 

tisztán nem. 

 

Az előszó fenti kiemelései évtizedekig találgatások tárgyát képezték a szakirodalomban, 

sőt érvek és ellenérvek sorakoztak fel Újfalvi adatainak helyes értelmezése körül.134 A 

kérdésekre végül is a választ két, Németországban talált töredékesen ill. egészében 

megmaradt énekeskönyv adta.  

 A wolfenbütteli könyvtárban ő rzött 1566-os Váradi énekeskönyv kötéstábláiból 

kiáztatott debreceni énekeskönyv lapjain135 a debreceni nyomda Huszár Gál 

Debrecenből 1562-ben való távozása utáni betűtípusai ismerhetők fel. Nagy a 

valószínűsége, hogy ez lehet az az énekeskönyv, amire Újfalvi úgy emlékezik, mint 

„akit előtt negyven esztendővel előtt nyomtattatott”.  

A töredék énekei: 

Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek   

Hallgass meg minket nagy Úr Isten  

Keresztyének kik vagytok, Istent kérjük   

O mindenható Isten, ki az te kegyességedből   

Tekénts reánk immár nagy Úr Isten a mennyekből  

Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról 

 

A másik, a zene- és irodalomtörténészek által oly sokat vitatott, de ismeretlen 

énekeskönyv, amely nemcsak bizonyította Újfalvi adatainak helyességét, hanem értékes 

újdonságokkal bővítette a XVI. század zenéjéről és irodalmáról eddig alkotott 

ismereteket, Huszár Gál 1560-as megtalált énekeskönyve.136 

 A ma ismert, szinte teljesen épségben maradt egyetlen példányát Borsa Gedeon 

fedezte fel 1975-ben a stuttgarti Württembergische Landesbibliothekban, a volt királyi 

könyvtárban. A katalóguscédulán ez állt: CHERETEC. Huszár Gál e kiadványának 

                                                
134 bővebben  Borsa Gedeon kísérő tanulmányában a BHA XII. kötetéhez. 10-11. 
 
135 SCHULEK Tibor, 1970, 120. 
 
136 Huszár Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicheretec, Óvár-Debrecen 1560, RMNY 160 S 
146 a. hasonmás kiadás:Budapest 1983, BHA 13. 
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egyetlen ismert példánya a régi nyomtatványok külön gyűjteményében, a HBF 3048 

jelzet alatt található. 

 0Az énekeskönyvben magyar és német nyelvű kéziratos bejegyzések is 

olvashatók. Régi tulajdonosa hallhatott a cseh-morva testvérekről, de nem ismerte sem a 

magyar, sem a cseh nyelvet, mert ezt írta az előzéklap verso oldalára: „Ein schönes 

Böhmisches Gesangbuch”.  A magyar nyelvű bejegyzések alapján feltételezhető hogy 

mielőtt német tulajdonosához került volna, Magyarországon már használták. 

 Az énekeskönyv első 184 levele Huszár Gál énekeskönyve, melyhez Kálmáncsehi 

1561-ben befejezett, 40 levélnyi „Reggeli éneklések” liturgikus dallamai 

csatlakoznak.137 

 Címlapjának szövegét és a mottót olvashatjuk az 1566-os váradi, Huszár 1574-es 

és valószínűleg a többi XVI. századi debreceni énekeskönyv, valamint bővített 

formában az 1593-as bártfai énekeskönyv elején is: 

A Keresztyéni 

Gyülekezetben 

VALÓ ISTENI DI- 

CHERETEC 

 **************************** 

PSALMO CXLIX. 

Dicheretet mondgyatok az Istennec 

a Szenteknec Gyülekezetiben. 

 

M.  D.  LX. 

Az ajánlás „Melios Peternec a döbrötzöni perdecatornak” szól, akinek, mint „szerelmes 

szolgatársánac”, Huszár Gál művét ajánlja. A bevezetésből az is kiderül, hogy a 

dallamok válogatója, és nyomtatás alá rendezője Huszár Gál volt: 

aminemű isteni dicséreteket és psalmusokat ez időben való jámbor atyafiak a Szentírásból 

szerzettenek, ezek közül ím egynéhányat kiválogatta, és a te neved alatt kibocsáttám… 

 

Végül meghatározza az ajánlás írásának helyét és idejét: 

 Ovarat írta Márciusnak 1. napján. M. D. LX. 

 Huszár Gál az Ovári Magyar Prédikátor 

                                                
137BHA, XIII. 
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 Az énekeskönyv megjelenésének helyére és időpontjára vonatkozólag annyit 

bizonyosan meg lehet állapítani, hogy a könyv három szakaszban került kinyomtatásra: 

Magyaróvár – Kassa – Debrecen. Huszár Gál Kassáról valószínűleg 1560 végén 

érkezett Debrecenbe, de nyomdáját már hamarabb elküldte. A várost 1562-ben 

nyomdafelszerelésével együtt elhagyta. 

 A kancionálé igen népszerűnek bizonyult, mert két év után újból ki kellett 

nyomtatni. Valószínűleg, hogy az Újfalvi által 1602-ben említett negyven esztendővel 

azelőtti énekeskönyv ez a második kiadás lehetett. 

 A kották öntött gót stílusú jelek, a bécsi Hoffhalter-műhelyből származnak. Az 

öntött kottajelek száma nem volt túlságosan sok: mintegy három tucatnyi. A hangjegyes 

öntvényeket ugyanúgy állították elő mint a betűöntvényeket, és ezért az elemek között a 

vonalrendszer megszakad. Az egyenetlen nyomdakép ellenére a dallamok világosan 

olvashatók. Ennek a technikának óriási előnye az, hogy a betűk újra felhasználhatók 

más kották nyomtatásához, szemben a fametszettel. A kevés könyvdísz nyomtatásához 

Huszár Gál fametszetet is alkalmazott. A tipikusan fekete alapú és puttóval díszített 

metszet a Nádasdy féle sárvár-újszigeti nyomdából származik. Például az Ó, 

Mindenható Isten kezdetű könyörgés első Ó betűje.138 

 A 184 levélnyi első rész 109 éneke közül 49-nél áll kotta, míg a második rész 56 

darabja közül, ha le is vonjuk a 14 prózai imádságot, és így csak 42 énekelhető darabot 

véve alapul, 18 előtt található kotta. A 67 dallam lejegyzésére összesen 258 sornyi 

kottát használ, melyekből 2 két, 25 három, 28 négy, 7 öt, 3 hat és 2 hét sorban 

helyezkedik el. A dallamok közül 25 dicséret, 22 zsoltár parafrázis, 2 halottas.   

 Huszár Gál énekeskönyve kilenc fejezetből áll, melyek címei és a hozzájuk 

tartozó énekek száma a következő: 

1. A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt (4 ének) 

2. A prédikáció után való könyörgések (13) 

3. Az Úr Istennek való hálaadás és könyörgés, hogy az ő tőle kibocsátott 

Evangéliummal bennünket építsen: kit akkor szoktunk énekelni, mikor a 

község az ő prédikációra összegyülekezik (21) 

4. Halott temetéskor való éneklés (6) 

5. A Krisztus születéséről való dicséretek (14) 

6. A Krisztus feltámadásáról való dicséretek (8) 
                                                
138 SOLTÉSZ Zoltánné, 1961, 45-46. 



88	  
	  

7. A Krisztus mennybemenéséről (2) 

8. A psalmusokból való isteni dicséretek (37) 

9. A Krisztus vacsorájáról (1) 

 

Az énekeskönyv 109 éneket tartalmaz, melyek közül csak kettőt ismerünk korábbról. 

Gálszécsi István 1536-ban és 1538-ban megjelent, töredékeiből jól összeállítható 

énekeskönyvében található a „Mi hiszünk az egy Istenben…” és a ”Krisztus a mi 

bűneinkért…” kezdetű Luther-ének. Ezt a két dallamot leszámítva, Huszár Gál 

kiadványában összesen 107, nyomtatásban először megjelent énekkel találkozunk. 

Borsa Gedeon tanulmányában végigkövette az énekek további XVI. századi 

megjelenését, és arra a következtetésre jutott, hogy a későbbi énekeskönyvek átlag 92,4 

%-ban adták tovább Huszár Gál gyűjteményének anyagát.139  

 A zsoltárok Huszár Gál ez énekeskönyvében javarészt leghátul kapnak helyet, de 

század többi kiadványában egyre előrébb kerültek: 1566-ban és 1574-ben a prédikáció 

előtti és utáni  hálaadás és könyörgés után, míg 1569-ben és 1590-ben az énekeskönyv 

elején találhatók. Ezt a sorrendet őrzik a református énekeskönyvek a mai napig is. A 

temetési énekek viszont egyre hátrább csúsztak, míg 1598-ban Újfalvi szerkesztésében 

önálló kiadványban jelentek meg. 

 Nem a gyülekezeti éneklésre szánt énekek közt, hanem mintegy függelékként, a 

zsoltárok után található a Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed  kezdetű ének. Borsa 

Gedeon kísérő tanulmányában az antilutheránus tartalmú ének betoldását Méliusz 

hatásának véli és nem annak, hogy Huszár Gál evangélikus hitét feladta volna.140  

 Az énekeskönyv tartalmaz három karácsonyi dicséretet, melyhez közli a teljes 

latin szöveget is: Dies est laetitiae - Nagy örömnap ez nekünk és a  Puer natus in 

Bethlehem - Gyermek születék Bethlehemben  kezdetű cantiokat, valamint a  Grates 

nunc reddamus – Hálát adjunk mindnyájan sequentiát.   

 Huszár Gál a Dies est laetitiae egyes versszakaihoz latin nyelvű magyarázatot fűz, 

melyekben a szűzanyaságról és Krisztus ember voltáról ír. A latin nyelv és az utalások 

nyilvánvalóvá teszik, hogy a szövegértelmezések a lelkésznek és nem a gyülekezet 

számára készültek. A második versszakban előforduló „iuvencula” szót így fordítja: 

                                                
139  Borsa Gedeon kísérő tanulmánya a BHA XII. kötetéhez, 17-19. 
 
140 u.o. 22. 
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Iuvencula, azaz fiatalka lány, szülésre alkalmas szűz, héberül „alma”, Ézsaiás 7:  

Íme, a szűz fogan és fiút szül. 141 

 
A harmadik versszak Mária sértetlenségét az üveghez hasonlítja, melyről ezt írja: 

Hasonlat Mária sértetlen szüzességéről, amelyből Isten Fia mégis valódi 

emberi természetet avagy húst öltött magára, Nestorius véleményével 

ellentétben. Krisztus születésének módja, illetve az emberi természet szűztől 

való felöltésének módja ugyanis meghaladja a természet rendjét .142 

 

A negyedik versszak „forma speciosa” kifejezését így magyarázza: 

44. zsoltár. Az emberek fiainál feltűnőbb szépségű – ez helyesen 

vonatkoztatható egyrészt Krisztus testi alakjára, másrészt az evangélium 

szolgálatára.143 

 

A latin cantio magyar fordítása, a Nagy örömnap ez nekünk dicséret. Az előtte lévő 

magyarázattal a gyülekezet számára is megfogalmazza az előbbieket: 

Mivel a latin nyelv báját a magyar nyelv fogalmazásmódja vagy sajátsága 

versben nem mindenütt képes utolérni, úgy láttam jónak, hogy ennek a régi 

éneknek csak a tartalmát adjam vissza valamiképpen a mi nyelvünkön. Ez 

ugyanis magában foglalja a Krisztusban meglévő két természet kegyes és 

kifejezett hitét és az Istenszülő sértetlen szüzességének a hívek általi örök 

megvallását.144 

 

                                                
141„ Iuvencula, id est, adolescentula, virgo idonea partui, Haebraice alma, Esaiae 7. Ecce virgo concipiet, 
partui (pariet) filium.” 
 
142„ Similitudo de virginitate mariae illaesa de qua tamen filius Dei vere humanam naturam seu carnem 
assumpsit, contra Nestorium. Modus enim nativitatis Christi, seu assumptae humanae naturae ex virgine, 
naturalem excedit cursum” 
143 „Speciosus forma prae filijs hominum, quod tum de forma Christi corporali, tum de ministerio 
Evangelij recté intelligitur.” 
 
144 „Cum Latinae linguae venustatem phrasis seu proprietas Hungarici sermonis in carmi ne no ubique 
possit assequi, placuit sensum tantum quodammodo huius veteris cantici lingua nostra referre. piam enim 
et expraessam continet nature utriusquein Christo fidem, perpetuam illaesae virginitatis Deiparae fidelium 
confessionem.” 
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Jól érezte, hogy az ének tartalma magyarázatra szorul, mert a későbbiekben sem a saját 

1574-es, sem más protestáns énekeskönyvekbe nem került be ez az ének. Hasonlóan a 

Puer natus in Bethlehem és a Grates nunc reddamus fordításai a helvét irányt mutató 

énekeskönyvekben nem jelentek meg a továbbiakban, csak a lutheránus vonalat 

követőkben: Bornemissza énekeskönyvében, és a Bártfai énekeskönyvben.  

 Huszár Gál énekeskönyvének zenei jelentőségét az adja, hogy ez az első hazai 

protestáns énekeskönyv, amelyből minden későbbi, ilyen jellegű, református és 

evangélikus kiadvány ered mind a mai napig. A XVIII. századig ezek között egy sem 

akad, amely a hazai dallamokat is közölte volna a népénekeknél. Mindössze háromféle, 

kottákkal nyomatott kiadvány ismeretes: 1574. évi Huszár–féle kiadás, a második az 

1636-ban Gyulafehérvárott megjelent és a többiektől eltérő neumatikus kottákat 

tartalmazó Öreg Graduál, a harmadik a több kiadásban is napvilágot látott lőcsei 

evangélikus énekeskönyv. Sajnos mindhárom csak a graduális, tehát mindenek előtt 

csak a lelkipásztor és a kórus által használt, többségében középkori eredetű szertartási 

szövegekhez kapcsolódó, Európában általánosan ismert dallamokat közöl. A 1574. évi 

Huszár–féle kötet második, a gyülekezetekben a hívek által énekelt szövegeket 

tartalmazó részéhez, valamint az összes többi XVI–XVII. századi nyomtatott, magyar, 

protestáns énekeskönyvhöz nem készültek kották. Mintegy féltucat dallam kottája 

először XVIII. századi protestáns énekeskönyv–kiadásokból voltak eddig legkorábbról 

ismeretesek. Ilyen például az „Erős várunk nékünk az Isten” kezdetű zsoltár, amelynek 

legkorábbi dallamlejegyzése eddig az 1693. évi Illyés–féle katolikus énekeskönyvből 

maradt fenn, míg református kiadásból csak még ennél is félévszázaddal későbbről. 

További kéttucat dallam többsége még ennél is újabb keletű lejegyzésekből ismert. 

Akad azonban néhány, amelyek dallamáról létezésükről csak nótahivatkozások adtak 

hírt. Ilyen pl. Szegedi Kis István Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből vagy 

Dévai Bíró Mátyás Minden embernek illik kezdetű éneke.  

 Huszár Gál a megfelelő zenei képzettséggel rendelkezett, hiszen olyan dallamokat 

is megjelentetett, amelyeket más transzpozícióban jegyzett le vagy nem találunk korábbi 

forrásokban. Mégis számos hibát találunk a dallamok nyomtatásánál, pedig már a 

kortárs német, cseh és lengyel énekeskönyvek szinte tökéletesek kottaképet adnak. Ezek 

a hibák viszonylag egyszerűen javíthatók. Sokszor helyezi rossz vonalra a kulcsokat, a 

dallammenet alapján a hiányzó ¨- jel helyét is könnyen meg lehet állapítani és a 



91	  
	  

nyomdász többször sort tévesztett. A bizonytalan helyek igazításában segítség még a 

későbbi forrásokkal való összehasonlítás. 

 A kottaképről általánosan a következőket lehet megállapítani: 

- Lejegyzéshez Huszár Gál ötvonalas rendszert használ, többnyire alt és 

tenorkulccsal.  

- Menzurális hangjegyeinek ritmusértékei: brevis, semibrevis, minima, 

finálisban néha longa 

- A  b-t sem előjegyzésben, sem akcidenciaként nem alkalmazza, valószínűleg 

hiányzott fontkészletéből. Ezért a dór és eol dallamok éneklésekor óvatosan 

kell bánnunk a tritonusszal. 

- A hangjegysorok alatt nem áll semmiféle szöveg, kivéve az Erős vár a mi 

Istenünk, az Ó Úr Isten tekents hozzánk, az Úr Isten irgalmazz nékem, a 

Keresztyéneknek Istene és a Hallgasd meg Atya Isten kezdetű zsoltároknál.  

- A dallamot és a szöveget a kancionál részben folyamatosan szedte, a 

graduál részben a soroknak megfelelően 

- A dallamsor végét nem jelöli függőleges vonallal, a sor utolsó hangja 

mindig brevis. 

- Hiányozhatott fontkészletéből a záróvonal, ismétlőjel és a szünetjelek is. Az 

alla breve jelet is csak öt, német eredetű ének elején látjuk, hanghosszabító 

ponttal nem találkozunk. 

 

Az énekeskönyv két részből áll: első, terjedelmesebb rész a kancionále, vagyis 

népénekeskönyv, míg a második, kisebb terjedelmű rész a graduále, vagyis szertartási 

szövegek és dallamok gyűjteménye. A tulajdonképpeni énekeskönyvhöz minden előszó 

nélkül csatlakozik a mindössze öt ívre terjedő rész. A kötet végén még két himnusz és 

egy ének található. Címe: 

A Keresztyeni 

GYÜLEKEZETBEN VA- 

LO REGVELI ENEKLE- 

sek, mellyeket Primaknac hijnak, az Kal 

manchehi Marton Mestertől Ma- 

gyarrá forditatot Psalmusoc- 

kal egyetembe 
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A hét napjaira összeállított reggeli istentisztelet liturgikus dallamait tartalmazza. 

Szerkezetük:  himnusz, antiphona, két zsoltár, responzórium, versikulus, két prózai 

imádság, Benedicamus.Az utolsó két részben egy-egy zsoltár és a Benedicamus 

elmarad, az utolsó háromból pedig hiányzik a responzórium és a versikulus is. 

 A fenti beosztás láthatóan a római luturgia zsolozsmarendjét követi, azzal az 

alapvető különbséggel, hogy annál szabadabb formában és magyar nyelven. 

 A zsoltárok szövege a cím szerint Kálmáncsehitől145 származik, akinek más 

irodalmi alkotásáról nem tudunk. Többnek szövege már ismert volt a Batthyány 

Graduálból és az Eperjesi Graduálból, de a szöveg-szerző társítás csak az énekeskönyv 

megtalálása után vált lehetségessé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁBRA 4 Himnusz Kálmáncsehi Prímarendjéből 

                                                
145 Kálmáncsehi Sánta Márton 1525-től a krakkói egyetem magyar bursájának seniora. Hazatérte után, 
mint katolikus pap, Gyulafehérváron iskolaigazgató, majd érsek lett. Az 1540-es években már protestáns 
eszméket vall, 1551-től Debrecenben lutheránus lelkész, majd a helvét irány követője. Mozgalmat indít az 
úrvacsora és a szertartások szabadabb kezelése, valamint az oltárok eltávolítása mellett. 1557-re a teljes 
tiszántúli egyházkerület püspöke,  ugyanebben az évben meghal. 
 
 



93	  
	  

3.3 A kottaképek olvasási kérdései és nyomdahibák 
 

● Az előjegyzés (¨) elmaradása 

Az énekeskönyv nem alkalmaz sem ©, sem ¨ előjegyzést, így néhány esetben pótolni 

szükséges azokat. Hiányuk nem okoz nehézséget, hiszen a kis hangterjedelmű, 

többnyire dór, eol vagy mixolíd dallamokról van szó. Az alábbi korrigálás csak a 

legfontosabb javításokat mutatja be, a késöbbi források alapján könnyen javítható a 

többi hiányosság is. 

 

Mindenható Úr Isten  

 
A könyörgés lejegyzése nyilvánvalóan hibás. A dallam két ¨ előjegyzéssel vagy szoprán 

kulcsban olvasandó, ritmusa az első sor szerint javítható. 

 
 

Erős vár nekünk az Isten 

Elmaradt az előjegyzés a 46. zsoltár elejéről is: 

 

stb. 
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Boldog az férfiú 

 

 
 

A zsoltár olvasási gondja megoldódik, ha az egész kottaképet alt kulcsban olvassuk b 

előjegyzéssel, az utolsó hat hangot egy szekunddal magasabban. Mindezt erősíti az, ha 

da Todi himnuszának német dallamát146 (Warumb strebt diese welt…) összevetjük 

Huszár Gál énekeskönyvének dallamával. A dallamok két első sora szinte teljesen 

megegyezik, tehát joggal korrigálható Huszár Gál hibás kottaképe még akkor is, ha a 

két utolsó sor semmilyen hasonlóságot sem mutat.  

 

 
                                                
146   Karl Severin MEISTER, 1862, 348.sz. 
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● Az „una nota…” szabály 

A ¨ szerepe a dallamalkotás szempontjából meghatározó jelentőségű. A többnyire 

hexachordokból építkező dallamok csak ritkán lépik túl egy hanggal a hat hangnyi 

keretet. A középkori „una nota super la semper est canendum fa” szabálya szerint ilyen 

esetben a hetedik hang, mint  fa hang, vagyis a hexachordum molleból kölcsönzott  ¨ 

hangként viselkedik. Ezt a ¨-hangot a korban soha nem jelölték, hanem mint jól ismert 

fordulatot alkalmazták a gyakorlatban. 

 Huszár Gál énekeskönyvében néhány dallam e szabály alkalmazásával sokkal 

gördülékenyebbé válik.  

 

Krisztus megfeszítették 

 

 
Az 1744-es Kolozsvári énekeskönyvben ennek a dallamnak a trochaikus variánsa így 

indul:147 

 
 

 

 Ezért indokolt Huszár Gálnt a ¨-hang éneklése: 

 

 
 

 

 

 

                                                
147 RMDTI. 70. II.  
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Emlékezzünk mi keresztyén népek 

Az  dór dallam a hexachordum naturaleban mozog, azt csak egy hanggal lépi túl. A 

harmadik sor f-h bővített kvartnyi hangterjedelmét így a ¨-hang könnyen énekelhetővé is 

teszi: 

 
 

● Hangnemet meghatározó ¨ és #  

Jövel Szent lélek Isten tarts meg 

 
Az invokáció mintája az Ades pater suprime kezdetű fríg hangnemű himnusz 

négyszólamú feldolgozásának tenor szólama. A Melodiae Prudentianae(1533) c.  

kargyűjteményben a dallam e-fríg hangnemű:148 

 

 
ÁBRA 5  

                                                
148 http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/music/faber.html  
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Huszár Gál énekeskönyvében kvarttal magasabbra transzponálva jelent meg, ezért 

szükséges a  ¨  alkalmazása a dallam zárlatában, illetve előjegyzésként. A későbbi 

kiadások az első sor végén is megtartják a fríges fordulatot, de egyik sem alakítja át az 

utolsó sor ritmusát az eredetinek megfelelően: 

 
 

Keserves szívvel Magyarországon 

Az utolsó motívum fisz-hangja, mint a G-mixolíd vezetőhangja szerepel, amit az 1744-

es Kolozsvári énekeskönyv zárlatával való összevetés is megerősít.149 A fisz-hang, mint 

vezetőhang, egyúttal segít elkerülni a dallamban lévő bővített kvart hangközt. 

 

 
 

 

● Izoritmikus sorok 

Felséges Isten mennynek földnek Ura 

 

 

                                                
149 RMDT I. 90. 
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Tinódi sapphikus dallamának izoritmikus sorai alapján indokolt a második dallamsor 

ritmusának korrigálása. Az első dallamsor inkább variáns, mint hanghiba.  

 

 

 
ÁBRA 6  

 

 

 
 

 

Adjunk Hálát mindnyájan 
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Az dicséret későbbi variánsaiban is megtartja a harmadik sor kezdetének jambikus 

lüktetését:150 

 

 
 
 
               

         

● Téves kulcshasználat 
 
Dávid prófétának imádkozásáról 
 

 
 

Boldogok azok kik Istent félik 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
150 RMDT  I.85. 
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Jer temessük el ez testet 

 
 

● Motívumok elcsúszása a vonalrendszerben 

Jövel Szent Lélek Úr Isten 

-

 
Az invokáció későbbi variánsait az 1744-es kolozsvári és debreceni énekeskönyvek ¨ 

előjegyzéssel, g-dórban közlik. Ez alapján is indokolt a fisz-hangok éneklése és a dallam 

második felének szekunddal mélyebben való értelmezése:151 

 

 
  

 

 

                                                
151 RMDT I.  7.I-IV. 



101	  
	  

Buzgó szívvel te fiaid 

 
  

A dicséret a Juste judex himnusz magyar variánsa. A mintadallam 1555-ben megjelent 

kiadása alapján a zárlat könnyen a helyére kerül:152 

 

 
 
 

 

● Téves kulcshasználat és motívum-elcsúszás együtt 

Idvezlégy örök Úr Isten 

 

                                                
152 ZAHN, 3683. 
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Huszár Gál az 1574-es énekeskönyvében ugyan téves kulccsal, de kottaképében 

helyesen nyomtatta a dicséret utolsó sorát,153 amely megmutatja, hogy az ének nem dór, 

hanem ion hangnemű: 

 
 
 
 
 

 
 

ÁBRA 7 Huszár Gál helyreállított nyomdája a Debreceni Református Kollégiumban 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
153 RMDT.I.128.I.  
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3.4 A virgulálás technikája 
 
 
Gálszécsi István 1536-os, sajnos csak töredékekben megmaradt énekeskönyvének 

bevezetőjében ezt írja: 

 

Az ínekben néhol több ígík vadnak, hogynem mint az első versnek nótái 

volnának, azért ilyen módot tartsatok, hogy az hol ez történendik, tehát egy 

nótán teljesítsétek azokat be, ezt penig, hogy inkább eszetekbe vehessítek, 

könnyebbségnek okáírt minden íneket  megvirguláltam.154 

 

Számunkra érthetőbben ez azt jelenti, hogy ha a szöveg szótagszámához a szükségesnél 

kevesebb hang járul, akkor a dallamot Gálszécsi „megvirgulálta”, azaz a hangok számát 

megszaporította. 

 A szó eredeti jelentése és alkalmazása mutathat rá leginkább a virgulálás 

funkciójára. A virga latin szó (a.m. vessző), ami a gregorián lejegyzésben szinte a 

leggyakoribb neuma neve is. A neuma alakja valóban emlékeztet a vessző írásjelére. 

Szillabikus dallamok magasabb hangjait ábrázolja, akár „ex parte post” vagy „ex parte 

ante”.155 A dallammenet szempontjából ez annyit tesz, hogy mélyebb vagy magasabb 

hang egyaránt követheti a virgával ellátott hangot. Tehát a gregorián lejegyzésben a 

virga utalhat egy magasabb vagy átmenő hangra:  

 

 

                                                
154 RMDT I.202. 
 
155 Dom. CARDINE Eugene, 1968, 10. 
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Ugyanezzel a neumajellel találkozunk	  recitáló hangoknál is a punctumok helyén, ahol a 

virga nem hangmagasságot, hanem hangismétlést jelöl: 

	  
  

A gregorián műfajok részben vagy egészében recitált dallamaiban a szótagok és 

hangjegyek számának összeillesztése általánosan elfogadott gyakorlat volt. A 

legrugalmasabb hangszaporító eljárás a zsoltárrecitálás, amiben a megadott 

dallamformulára bármilyen hosszúságú szöveg énekelhető. Hasonló módon tud 

alkalmazkodni a szöveg szótagszámához egy egyszerűbb neumatikus forma is. Az ú.n. 

mottóantifónák ugyanígy „virgulálhatók”: 

 

 
 
 

Az eljárás életképességét számos korabeli énekünk megerősíti. A Hoffgreff 

gyűjteményben az Asvérus királyról szóló história 11(8+3) szótagú sorai közül pl. a 

második sor hangszaporításra kényszerül: 
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A szöveg dallamhangokkal való összeillesztés nem csak azt a problémát veti fel, hogy 

kevés a hang, hanem ugyanilyen nehézséget okoz az is, ha a szöveg szótagszámához 

képest túl sok a hang. Az énekköltőnek mindkét problémát egyszerű és hatékony 

eszközzel kell kezelnie, hiszen a cél az énekelhetőség. 

 

● Több szótag mint dallamhang 

♪ A Jer mi kérjünk Szent Lelket      (RPHA 0654, RMDT.I.127.) 

Az ének dallama tulajdonképpen csak a virgulálás, a hangösszevonások és hajlítások 

átgondolt alkalmazásával értelmezhető. Jól látható a virgulálás technikája, de további 

tanulságok vonhatók le, ha mindezeket összehasonlítjuk mintájával, a Nun bitten wir 

den heiligen Geist kezdetű XII. századi német dallammal. A magyar dallam szótagszám-

problémáinak megoldásra igen egyszerű eszközt alkalmaz: többlet szótagszám esetében 

az apróz és átmenő hangokat told be, kevesebb szótagszám esetén viszont az apró 

ritmusértékek összevonja: 
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A dallamsor minden lehetőségét kihasználva, az eredeti ritmusképlet teljes feloldásával 

még két szótagszámnyi hosszabbodás is egyszerűen megoldható:   

 
 

 

A fenti hangszaporító és hangösszevonó gyakorlatot más dallamok is alkalmazzák. Az 

egyszerű hangismétlésre több megoldás is kínálkozhat, de csak az adott dallam 

metrumának és a magyar nyelv hangsúlyviszonyainak követése eredményez jó 

megoldást. 

 

♪ Atya Isten tarts meg minket     (RPHA 0104, RMDTI.117.) 
 
 

 
 
 
♪ Tekints reánk immár      (RPHA 1368, RMDTI.86.) 
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Átmenő hangok beiktatása is lehetőséged ad hangszaporításra: 

♪ Hallgasd meg mostan felséges Isten (RPHA 0497, RMDTI.110/IV..) 

 
 

vagy:   
 
 
Az 1744-es Kolozsvári énekeskönyv sokkal kézenfekvőbb megoldást kínál azzal, hogy 

nem a hangok számát szaporítja, hanem a szótagszámot csökkenti: miképpen 

megfogadtad  helyett miképpen fogadtad szöveget énekel.156 

 

♪ Felséges Isten, mennynek földnek Ura       (RPHA 0411) 

Első látásra sokszor nehéz eldönteni a virgulálás helyét, mert több hang is ad erre 

lehetőséget. Látszólag mind a három brevis alkalmas a felezésre, de a bővítési 

lehetőséget a sapphói sor pontosan kijelöli: w h h w w    h h w h w w  A középen lévő, a sor 

ritmusát meghatározó daktilus nem sérülhet, a sormetszet helye is meghatározott. Csak 

az első brevist tudjuk megduplázni, még akkor is, ha ez egymás után négy egyforma 

hangot eredményez: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
156 RMDT I. 110/IV.  
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● Több dallamhang mint szótag 
	  	  
♪ Jer dicsérjük az mái napon   (RPHA 0640, RMDTI.66.) 

Átmenő hangos hajlítások, melyek rendszerint apróbb értékek, egy szótag alatt való 

megszólaltatásával a dallam könnyen alkalmazkodik a rövidebb szövegsorhoz. 

Egyszerű megoldás a virgulált hangok összevonása: 

 

 
 

 

♪ Tekints reánk immár nagy Úr Isten  (RPHA 1368, RMDTI.86.) 
 

 
 

 

♪ Krisztus az mi bűneinkért meghala    (RPHA 0782, RMDTI.131.) 

Gálszécsi István Luther, Christ lag in Todesbanden énekének fordítása szép példája a 

hang-, és szótagszám egyeztetés gyakorlatának. A bar formájú mintadallam ismétlődő 

első sorát Huszár Gál kiírja, aminek nyilván az az oka, hogy a szöveg és a dallam 

összehangolása túllépi a virgulálás adta egyszerű megoldások lehetőségét. A kotta 

szerint nem csak hangismétléssel, hanem átmenőhangok betoldásával és melizmák 

feloldásával is lehet a szöveget énekelhetővé tenni:157 

 

                                                
157 az ének további szöveg-dallam egyeztetéséről bővebben: KARASSZON Dezső,1995,189-195. 
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Habár Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében bőven található a szótagszám és a hozzá 

kapcsolódó dallam közti különbségekből adódó probléma, azonban több közülük 

egyszerű sajtóhiba. 

 Szótagkimaradást találunk a Jer temessük el ez test(et) kezdetű ének első sorában 

vagy a Christus feltámadott első versének utolsó sorában: „Csak ő  nekünk (az) Atya 

Istennél” Néhányra a  Váradi énekeskönyvben (1566)  találjuk a megoldást: Hogy 

panaszolkodik tizedik versében lévő „szomjozni” már így jelenik meg később: 

„szomjuhozni”. 

 Szavak maradtak ki az Erős vár nékünk az Isten lutheri dallam második 

versszakában,ahol ez olvasható: „Ha kérded hogy ki legyen az, Seregeknek Ura…”. 

Erre az öt hangnyi szöveghiányra a Váradi énekeskönyvben találjuk a választ: „ha 

kérded hogy ki legyen az, Jézus Krisztus az, Seregek Ura…” 
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4 HUSZÁR GÁL ÉNEKESKÖNYVE DALLAMAINAK 
EREDETE 

 

4.1 Luther és a német reformáció dallamai  
Luther énekei HG Forrás 

Christ lag in Todes Banden (var.) ♪ Krisztus a mi bűneinkért  Walther,1524/ 
Gálszécsi 

Wir glauben all an einen Gott(var.)    Mi hiszünk az egy  Istenben Walther,1524/ 
Gálszécsi 

Nun bitten wir den Heiligen Geist 

(var.) 

♪ Jer mi kérjünk Szent Lelket 
   Hallgass meg minket  

Wittenberg,1525 

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort   ♪ Atya Isten tarts meg minket 

   Adj békességet Úr Isten 

Babst, 1545 

Vater unser im Himmelreich  ♪ Mi Atyánk …, kik vagyunk 

   Mi Atyánk …,te fiaid 

Lipcse, 1539 

Aus tiefer Not  ♪ Keresztyéneknek Istene Walther, 1525 

 

Ein feste Burg ist u ♪ Erős várunk nékünk az Isten Klug, 1529 

Wir glauben all an einen Gott 

(komp.) 

♪ Jer dicsérjük ez mái napon 

♪ Jövel Szent Lélek Úr Isten 

Walter, 1524 

Ach Gott, vom Himmel  ♪ Ó Úr Isten tekints hozzánk 

♪ Emlékezzél meg Úr Isten 

Erfurt, 1524 

további német énekek   

Puer natus – Ein Kind geboren Gyermek születék Bethlehembe München, 1586       

Dies est laetitiae   Dicséretes ez gyermek Weisse, 1531 

Christus wahrer Gottes Sohn 
(Patris sapientia) 

♪ Mindenható Úr Isten, szívünk Weisse 1531 

Herr Christ, der einig Gotts Sohn 
(Ave rubens rosa) 

♪ Hallgasd meg Atya Isten Erfurt, Enchiridion, 
1524 

Warumb strebt diese welt 
(Cur mundus militat) 

♪ Boldog az férfiú Neuss, 1625 

Der Tag bricht an und zeiget / 
Es sprach Christus 
(Ave fuit) 

♪ Aki akar üdvözülni 
♪ Aki veti segedelmét 

Weisse,1531   
Triller,1555 

Gottes Namen sollt ihr loben 
(Juste judex) 

♪Buzgó szívvel te fiaid 
  Benned bíztam Uram Isten 
  Örök Isten figyelmezzél 

Triller, 1555 

Kehrt euch zu mir 
(Conditor alme siderunt) 

 Adj üdvösséges kimúlást Weisse, 1531  
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Gelobt sei Gott im höchsten 
(Surrexit Christus hodie) 

(A) Krisztus mennybe 
felméne…Atyjával 

Weisse, 1531 

 

Luther és a német dallamok megjelenése Magyarországon teológiai valamint gyakorlati 

szempontból is egyértelmű és indokolt. Wittenbergeben Melanchthon és Luther köré is 

sok magyar tanítvány sereglett. A magyar énekírók közül Lutherrel közvetlen 

kapcsolatban állt Gálszécsi István, Farkas András, Batizi András, Dévai Bíró Mátyás, 

Szegedi Kiss István is. Luther házában lakott Dévai Bíró Mátyás, akit hazatérte után a 

„magyar Luther” névvel  illettek. Szkhárosi Horváth András a 2. zsoltár fordításába két 

versszakot Lutherről be is told: 

„De Luther Márton kárt tőn Pápának, 

hogy megjelenté vétkét Rómának, 

és el hirdeté mind ez világnak,  

immár nincs haszna a sok búcsúnak.” 

„A szerzetesek, kik ezt nem tudják,  

a Luther Mártont csak szidalmazzák, 

A jámborokat csak háborgatják, 

Nagy vakságokat mert ők nem látják.” 

Menschen sind, mers eben / 
Grüst senstu, Maria 
(Ave gerarchia) 

A keresztyénségben igaz vallás  Corner, 1621 

Erstanden ist uns Jesus Christ 
(Christus surrexit) 

Krisztus (ím) … ő szent 
vére… 
Krisztus (ím) … ki értünk… 
Krisztus (ím)  … nekünk 

Triller, 1555 

Der Tag vertreibt  
(O aurora lucidissima) 

Akik bíznak az Istenben Horn, 1544  

Nun Lasst uns den Leib begraben 

(Mandamus istud nunc homo)  

Jer temessük el ezt testet 
Az Istennek jóvoltáról 

Walther, 1551 

Erstanden ist uns Jesus Christ 
(Christus surrexit hodie) 

Krisztus ím feltámada…szent 
vére 

Triller, 1555 

Gelobt sei Gott im höchsten… 
(Surrexit Christus hodie) 

(A)Krisztus… . megbékéltetne Weisse,1531 

Es ist ein kindlein uns geborn 
(Natus est hodie) 

Úr Isten veletek keresztyének Leisentritt, 1567 

Erhalt Hegenwalt:  „Erbarm  dich 
mein, o Herre Gott” 

Az Úr Isten irgalmazz nekem Walther, 1524 
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Gálszécsi dallamai közül csak kettő élt tovább Huszár Gál énekeskönyvében. Ennek oka 

elsősorban az, hogy az éneklést még virgulálással sem sikerült gördülékennyé tenni. A 

fordítás igen nehézkes: a sorok szótagszámai felborulnak, a kötött izoszillabikus sorok 

heteroszillabikussá lazulnak, a sorok tagolását gyakran nem követi a szöveg tartalmi 

tagolása, rímeket Gálszécsi nem alkalmaz még ott sem, ahol a minta rímel.  

 

♪ Krisztus a mi bűneinkért meghala     (RPHA 0782, RMDTI.131.) 

Mintája: Christ lag in Todesbanden(Walter, 1524)158 

 

• Mi hiszünk az egy  Istenben     (RPHA 0910 , RMDTI.6.) 

Mintája: Wir glauben all an einen Gott (Walter, 1524)159 

A Credo-éneknek nincs nótajelzése, de szövege alapján nyilvánvaló, hogy Gálszécsi 

dallamára kell énekelni. A debrecenei és Váradi énekeskönyvekből 1635 után kimarad. 

Huszár Gál énekeskönyvének további Luther dallamai többnyire közvetlen átvételek. 

Némelyik továbbra is nehezen egyezteti a magyar szöveg szótagszámát a német 

eredetivel és dallami variálással is él, egy pedig a kompilálás eszközét alkalmazza: 
 

♪ Atya Isten tarts meg minket                       (RPHA 0104 , RMDTI.117.) 

Adj békességet Úr Isten                          (RPHA 0058 , RMDTI.116.) 

 

Mintája: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort  (Babst, 1545)160 

A „Da pacem Domine in diebus nostris” antifóna változata. Luther ezt az énekét 

gyermekeknek szánta, szövege a pápától és a töröktől való megszabadulásért könyörög. 

Különleges magyar vonatkozása, hogy Cordatus Konrad zwickaui lelkész 1541-ben 

külön kinyomatta a törökök ellen Magyarországra induló német katonáknak.161 

 

♪Jer mi kérjünk Szent Lelket     (RPHA 0654 , RMDTI.127.) 

Hallgass meg minket nagy Úr Isten     (RPHA 0503, RMDTI.127) 

Mintája: Nun bitten wir den Heiligen Geist 

A fordító hangkettőzésekkel, betoldásokkal, összevonásokkal és variálással próbálja 

magyar nyelven is énekelhetővé tenni Luther dallamát: 
                                                
158 ZAHN, 7012/a 
159 ZAHN, 7971. 
160 ZAHN, 350. 
161 PAYR Sándor, 1927, 6.  
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♪ Jer dicsérjük ez mái napon     (RPHA 0639, RMDTI. 66.) 

Mintája: Wir glauben all an einen Gott (1525) 

Batizi András éneke a kompilálás technikájával készült Luther német Credo-jának 

alapján:  
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♪ Mi Atyánk ki vagy mennyegben, kik vagyunk    (RPHA 0905 , RMDTI.133.) 

Mi Atyánk ki vagy mennyegben,te fiaid               (RPHA 0906 , RMDTI.133.) 

Mintája: Vater unser im Himmelreich162  (Lipcse, 1539) 

 

♪ Erős várunk nékünk az Isten     (RPHA 0392, RMDTI.125) 

Mintája: Ein feste Burg (Klug, 1529) 163 

Az ismétlőjel utáni melizmát a magyar fordítás feloldja és megváltoztat néhány hangot 

is. Az egyes hiányzó szavakat a Váradi énekeskönyv pótolja.164 

 

♪ Keresztyéneknek Istene        (RPHA 0732) 

Mintája: Aus tiefer Not (Walter, 1525) 165 

A magyar dallam megegyezik Luther 130. zsoltárával, a dallam korai megjelenése.  

 

♪ Ó Úr Isten tekints hozzánk          (RPHA 1139, RMDTI.135,136.) 

 

♪ Emlékezzél meg Úr Isten      (RPHA 0365, RMDTI.114.) 

(Egy ritmussal rövidebb versekbe szereztetett) 

Mintája: Ach Gott, vom Himmel sieh darein (Erfurt, 1524)166 
                                                
162 ZAHN, 2561 
163 ZAHN, 7377  
164Váradi énekeskönyv (1566), 163. 
165 ZAHN, 4437. 
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Luther 12. zsoltárparafrázisa. Az Ó Úr Isten tekints hozzánk könyörgés  egy ¨ 

előjegyzést kíván. A dallam izometrikus annak ellenére, hogy a 6. és 7. sorban aprózás 

történt.  

 Az Emlékezzél meg Úr Isten… mindegyik sora nyolc szótagos, virgulálásra nincs 

szükség, ezért kevesebb „egy ritmussal”. Ehhez az énekvershez a későbbi források 

nótajelzései más dallamot kérnek.167 

 

 

 
 

 

♪ Úr Isten irgalmazz  nekem     (RPHA 1436, RMDTI. 139.) 

Mintája: Erhalt Hegenwalt,  „Erbarm  dich mein, o Herre Gott” 51. zsoltárparafrázisa.168   

A német vers heteroritmikus, a magyar viszont virgulálással bővíti az első két sort, és 

utolsó sora az eredetinél rövidebb egy hanggal: 

 

 

                                                                                                                                          
166 ZAHN, 4431. 
167 RMDT I. 114.sz.szövegjegyzet 
168 Karl Severin MEISTER, 1862, 156.old. 
 



116	  
	  

 
 

 

Luther dallamai önálló alkotások zenei, verselési és poétikai szempontból is.169 A 

Huszár Gál énekeskönyvében lévő többi német dallam viszont mind gregorián dallam 

német variánsa.170  

 A német ajkú cseh-morva testvérek Michael Weisse által készített 

énekeskönyvéből (1531) hat dallam került át a magyar anyagba. A Mindenható Úr Isten 

(Patris sapientia) sequentia Huszár Gálnál nem az eredeti latin dallam magyar variánsa, 

hanem a német dallam hangszerinti átvétele. Weisse énekeskönyvéből való az Aki akar 

üdvözülni / Aki veti segedelmét (Ave fuit prima salus) és A Krisztus mennybe 

felméne…Atyjával (Surrexit Christus hodie) kezdetű dallam is. A Surrexit Christus 

hodie dallama a Franus kancionálban mint  tenor szólam található, azonban a minta 

Weisse énekeskönyvéből származik.  

 A Dicséretes ez gyermek /Nagy örömnap ez nekünk (Dies est laetitiae) karácsonyi 

ének, a későbbi magyar források dallamformáját figyelembe véve, szintén a cantio 

német változatát veszi át. Az általánosan ismert Conditor alme siderum adventi himnusz 

                                                
169 Luther költői és zenei tehetségének ismertetése túlmutat e dolgozaton. Hatását a magyarországi 
protestáns énekköltészetre ilyen szempontból bemutatja és értékeli pl.: PAYR Sándor, 1928, 19-42. 
 
170 a dallamok gregorián kapcsolatáról lásd e dolgozat „Középkori sequentia, himnusz és cantio 
dallamok” c. fejezetét. 
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is megtalálható Weisse énekeskönyvében, de mint  temetési ének dallama. Huszár Gál is 

ebben a funkcióban használja, tehát a kapcsolatot a német forrással itt a szöveg adja.  

 Az A keresztyénségben igaz vallás a hitben (Ave gerarchia) dicséret171 latin 

eredetije cseh és magyar forrásból is ismert, de Huszár Gál a német változatot 

alkalmazza. 

 Triller énekeskönyvéből (1555) Huszár Gál variált formában vesz át két éneket. A 

Juste judex sequentia kevés eltérést mutat, de a Christus surrexit cantio erősen variált, 

és formailag bővült változatát magyar megfelelője még tovább variálja. A 1524-es 

erfurti énekeskönyvből hangszerinti átvétellel került Huszár Gáléba az Ave rubens rosa 

cantio rövidített, német változata.  

 A kevert nyelvű éneklés lehetőségét mutatja a Puer natus in Bethlehem …unde 

gaudet cantio a későbbi müncheni énekeskönyvben(1586).  

 1625-ből ismert a Cur mundus militat himnusz, mely erősen variált, de jól 

összevethető formában található Huszár Gálnál.  

 

 

Mérleg:  

Huszár Gál énekeskönyvében összesen 26 német ének hangszerinti vagy variált 

átvételével találkozunk. Az énekversek arányát tekintve 25%, vagyis az 1560-ban 

nyomtatásban megjelent énekek egynegyede. Nyilván egyéni megítélés kérdése, hogy 

ez a szám sok vagy kevés, azonban semmiképpen sem mondható „szerény 

részesedésnek”.172

                                                
171 Ez utóbbi teljes változata Corner 1651-es énekeskönyvéből ismert: Karl Severin MEISTER1862, 15. 
  
172 RMDT I. 99. 
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4.2 Antik minták 
 

Sapphikus énekek Szótagszám Sorok 
öszetétele 

 

♪ Mennynek és földnek nemes teremtője 11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 

○ Szükség megtudnunk idvességnek dolgát 11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 

   Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben  11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 

Jambikus énekek    

♪ Jövel Szent Lélek Isten 7, 7, 7, 7  Mel.Prud. 

Phalekoszi énekek (nj. Vitamus faciunt)    

○ Mely igen jó légyen az egyenesség 11, 11  Spangenberg 

  Mikoron a Szent Dávid megismeré 11, 11   

  Minden hív keresztyének meghalljátok 11, 11   

  Minden népek örülvén tapsoljanak 11, 11   

 

Az 1375-ben alapított bécsi egyetemen tanító humanista tudósok az antik és kortárs 

szerzők műveinek kiadásával, valamint a klasszikus stúdiumok bevezetésével a szellemi 

életnek új irányvonalat mutattak. Konrad Celtis (1459-1508), a legnevesebb bécsi 

humanista, inspirátora volt egy korszakalkotó gyakorlati zenepedagógia kompozíciós 

példatárnak. Celtis tanítványa, Petrus Tritonius(1465-1525), mestere ösztönzésére 

négyszólamú kartételeket komponált  Horatius ódáira  és epodosaira 19 féle mértékben.  

 Tritonius metrikus-akkordikus ódakompozíciói hozzájárultak annak a népszerű 

formának a létrejöttéhez, amely a német korál ill. a protestáns egyházi népének 

kialakulására is nagy hatást gyakorolt. Az antik ódatételek éneklése kívül esett a 

templomi istentiszteleten, azokat főleg a nyelvi és a verstani – poétikai órákon 

gyakorolták. Helyüket idővel latin humanista ódák genusai váltották fel. Tritonius 

Melopoiae művét 1507-ben adták ki, melynek teljes címe így kezdődik: 

„Zeneszerzemények, azaz négyszólamú énekek hősi, elégikus, lírai és egyházi énekek 

huszonkét nemére… szótagok és verslábak természete és időmértéke szerint 

szereztettek…”173 A huszonkét genus azt jelenti, hogy a gyűjteményben ennyiféle vers 

                                                
173 „Melopoiae sive Harmoniae super XXII genera carminum heroicum, eligiacorum, lyricorum et 
ecclesiasticorum hymnorumper Petrum Tritoniumet alios doctos sodalitatis litterariae nostrae musicos 
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és versszakfajtával (genus) találkozunk. Az egyes tételekre több különböző, de a 

megfelelő metrumban íródott szöveget is el lehet énekelni. A cím fontosnak tartotta 

kiemelni, hogy a kötet négyszólamú tételeket tartalmaz, ugyanis a korban csak a 

többszólamú feldolgozást tartották művészi értékűnek.  

 Az antik ódák, főleg Horatius ódáinak éneklése, rendszeres volt a szerzetesi és a 

világi gyakorlatban egyaránt, de virágkorát a humanizmus idején érte el. A többszólamú 

eljárás könnyen áttekinthető és elsajátítható: a szöveg ritmikáját jól megragadó cantus 

firmus tenor szólamhoz minden díszítő figurát mellőző homofon kíséretet írtak. A 

könnyen énekelhető és tanítható tételek pedagógiai előnyeit hamar felismerték. 

 Az ódákat a latin-német iskoladrámákban felvonások végén, ritmikus mozgással 

kísérve adták elő, szinte ugyanolyan funkcióval és megjelenítéssel, mint a görög 

drámákban. Celtis Konrád 1501-ben mutatta be Miksa császár előtt a Ludus Dianae c. 

színművét és ódái kiadásának előszavában ez áll: 

 

...a császár által a poétika és a matematika tanulói számára 1501-ben alapított 

kollégium vezetőjeként….színdarabokat készített s azokat tanítványaival 

karénekek és táncok kíséretében nyilvánosan előadatta.174  

 

Az 1500-as évek első felének ódagyűjteményei175 közül több is ismert zeneszerzők 

nevéhez fűződik. Pl. Martin Agricola: Melodiae Scholasticae (1530?, 32 ódatétel és 6 

motetta), Clemens non Papa: Souter Liedekens (Antwerpen,1540,  németalföldi 

zsoltárok) stb. Henricus Loritus Glareanus (1488-1563) Dodekachordon (Basel,1547)176 

című művében külön fejezetet szentel a horatiusi ódakompozícióknak. A jó tenor 

dallam egy-egy típusát, amely önmagában is megállja a helyét, példával illusztrálja. A 

különböző hangnemekben írt dallamok variálásával szemlélteti, hogy miként kell 

követni a szöveg tartalmi változásait. Egy dallamtípust tetszés szerint változtat, és az 
                                                                                                                                          
secundum naturas et tempora syllabarum et pedum compositae et reglatae, ducta Chunradi Celtis feliciter 
impressae.” 
 
174 „…collegio poetarum et mathematicorum ab imperatore anno 1501 condito praepositus,……summa 
diligentia colendo scaenicus ludos composuit, quos harmoniis et saltationibus cum discipulis publice 
egit.”,  in LIPCSE 1937. 
 
175 részletes felsorolásunk és tartalmuk leírása: CSTK 1967, 35-40. 
 
176 LIPCSE, 1888, 
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egyforma mértékű tenorokhoz hasonló tartalmú szövegeket rendel. A szövegkifejezés 

érdekében strófánként improvizatikus előadást ajánl, lehet változtatni a dallam 

lüktetésén, sőt egyszólamú előadást is megenged. A szabad előadáson túllépve a taktus 

és a menzura is változhat. 

 A humanista antikizáló énekköltés mintái nem görög, hanem latin költők versei: 

Horatius, Vergilius költeményei, Martialis epigrammái, majd később Prudentius, 

Boetius művei. Mindegyikőjük közül azonban Horatius volt a megújuló ódaköltészet 

legnagyobb hatású inspirálója. A humanizmus az antik ódáknak nem csak tartalmi 

hangvételét, hanem azok gazdag metrikus formakészletét is mintának tekintette. Ehhez 

nagyban hozzájárult a római egyház kultúraátmentő és a folyamatosságot biztosító 

szerepe is, amit természetes módon segített az egyház és a közélet latin nyelvhasználata.

 A XVI. század első felében megjelent iskolai használatra szánt ódagyűjtemények, 

fent csak vázlatosan ismertetett tartalma azt mutatja, hogy a poetica oktatása 

Németországban igen magas szintre emelkedett. A tanításnak ez az eszköze több 

készséget is fejlesztett egyszerre.  

 A Németországban Luther tanaival ismerkedő hallgatók teológiai tudásuk mellett 

a liturgiához, valamint az oktatáshoz kapcsolódó zenei ismeretekkel és zenei anyaggal 

megrakottan tértek vissza hazájukba. Hatásukra Európa protestáns oktatási 

központjaiban különböző tartalmú iskolai használatra szánt énekeskönyvek jelentek 

meg. Pl. az 1571-ből származó legrégebbi svéd iskolai szabályzat szerint, melyet a finn 

iskolák is alkalmaztak, a zenei oktatás a németországi kritériumokhoz hasonlított. 

Elsődleges célja a istentisztelet énekeinek és az ünnepek többszólamú tételeinek napi 

gyakorlása volt.177 1582-ben jelent meg a Piae Cantiones178 énekeskönyv a finnországi 

Turku város katedrális iskolája részére. A 74 latin nyelvű templomi és iskolai ének nagy 

része egyszólamú. A többszólamú letétek Európa más vidékeiről származnak: pl. a Dies 

est laetitia Csehországból. A kórustételek közt megtalálható Spagenberg phalaecusi 

                                                
177 “Then ordning som behöffues til songen j Kyrkionne, skola Scholemestarenar icke förgäta, uthan 

altijdh lata tilskicka wissa Officiales, Horistas, Rectores, Lectores, Versiculorios, etc. hwilke sigh ther på 
j tijdh öffua, så at the magha warda j sakenne ferdighe. Sammalunda och Cantores in figuratiuis, når 
någor stoor högtides dag tilstundar. Tesse skola icke heller oöffuade framkomma.”  in Eileen Hadidian , 
1978. 

 
178 teljes címe: Piæ Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum, in 
http://www.spielleut.de/facs_piae_cantiones.htm 
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ódája is, de szövege más: Gaudete, gaudete, Christus est natus karácsonyi cantio. Az 

énekeskönyvet finn nyelven 1616-ban adták ki Stockholmban. 

          

ÁBRA 8   Phalaecusi ódatétel a Piae Cantiones c. finn iskolai énekeskönyvben (1582). 

 
A német gyűjtemények nagy számához és igényes tartalmához képest Magyarországon 

ebben az időszakban csak egy hasonló kiadványról van tudomásunk. Az erdélyi 

Brassóban a kultúra és a vallás ügye szorosan kapcsolódott az iskola intézményéhez. 

Így jelent meg itt 1548-ban az oktatási célokat szolgáló kiadvány, Honterus179 Odae 

cum harmoniis c. gyűjteménye.  

 A 40 levélnyi terjedelmű könyvecske szöveges részében elsősorban Horatius, 

Vergilius költeményei találhatók, összesen 32 darab. A függelék 21 harmonikus ódát 

tartalmaz, mely 16 versfajta tanítására és gyakorlására szolgált. Szerzőjük ismeretlen, 

stílusukban nem mutatnak egységes képet. Korábbi gyűjteményekből négy ismerős: 

Tritonius és Glareanus tételei.180 Glareanus és Tritonius dallamai nótajelzésként gyakran 

szerepelnek. Pl. a Maecenas atavis nótajelzés 1574-ben az Úr Isten ki a mennyben 

                                                
179 Honterus János (1498-1549) Bécsben szerzett magisteri fokozatot, majd a reformátori tanok iránti 
érdeklődése Regensburgba, Baselbe vezette, ezt követően Krakkóban tanult és tanított. Teljes könyvtárral 
és nyomdai felszereléssel érkezett vissza Brassóba. Erdély lakossága addigra már megismerkedett a 
lutheri tanokkal. 1544-ben városi lelkésznek választották, s még ugyanabban az évben megnyílt a 
protestáns és humanista szellemben újjászervezett iskola is. Honterus célja az intézmény főiskolai szintig 
való eljuttatása volt, ezért saját földrajzi-térképészeti, csillagászati könyveket és ódagyűjteményt is 
kiadott.  Honterus iskolai szabályzatában külön foglalkozik az ifjúság zenei nevelésével. 
 
180 CSTK 1967, 76. 
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lakozol, a Vitam quae faciunt pedig a Minden hív keresztyének magyar szöveget is 

kapja. Huszár Gál 1560-as énekeskönyve a sapphói és phalaecusi genusok dallamaira 

összesen 8 énekverset közöl.181 A metrikus dallamokat általánosan tanították Európában 

és sokkal valószínűbb, hogy a Németországban tanult diákok, lelkészek hozták ő ket 

magukkal, mintsem hogy Honterustól kerültek volna át a gyakorlatba.  

 Időben következő hasonló zenei emlékünk Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre (~1596-

99) iskolai énekeskönyve. Honterus kiadványával ellentétben nem tartalmaz kottát, de a 

tartalomjegyzéke 127 latin és 49 magyar éneket sorol fel. Újfalvi énekeskönyve, 

wittenbergi és heidelbergi tanulmányainak megfelelően, elsősorban német protestáns 

iskolai énekanyagot tartalmaz. 

 Magyarország történetének ebben a viharos időszakban nem működtek már 

egyetemek: az 1367-ben alapított pécsi, a rövid ideig működő budai és a Mátyás-király 

által alapított pozsonyi universitas is lassan felmorzsolódott. Ezzel párhuzamosan szerte 

Európában a megerősödő polgárság és államigazgatás, valamint a felekezeti tagolódás 

új értelmiségi réteg képzését igényelte. Mivel a magyarországi állapototok nem tették 

lehetővé az egyetemek működését, egy új típusú iskolarendszer próbálta a nyugati 

felsőfokú iskolákhoz hasonló, ugyanakkor szűkösebb ismeretekkel ellátni diákjait. 

Ezeket az iskolákat a felekezetek tartották fent. A hallgatók tudományos fokozatot nem 

kaptak, ezért legtöbbjük határon túl folytatta tanulmányait. 

 A magyar zenei oktatás színvonaláról az egyetlen teljes magyarországi forrás, 

Szalkay Lászlónak a sárospataki plébániai iskolában 1490-ben készült jegyzetei 

tanúskodnak.182 A mester, Kisvárdai János, európai szintű elméleti tudást adott át 

növendékeinek. A lejegyzett anyag nemcsak zeneelméleti, hanem aritmetikai, filozófiai 

és grammatikai ismereteket is tartalmaz. Mivel az első protestáns prédikátorok és 

lelkészek katolikus iskolarendszerben tanultak, zenei képzettségük és elméleti tudásuk 

megközelíthette Szalkay Lászlóét. Az 1526-os mohácsi vész megroppantotta az állam és 

az egyház szerkezetét: odaveszett a király, a nemesség java és az értelmiség, vagyis a 

papság vezető rétege. A csatában meghalt az esztergomi érsek, Szalkay László is. A 

papság ily nagy számbeli csökkenése az oktatás minőségének azonnali zuhanását 

eredményezte, vagyis az egységes és magas szintű tudásanyag átadásának folyamata 

                                                
181 a dallamokról részletesen lásd e dolgozat „Mértékes dallamok” c. fejezetét, 132. 
 
182 Dobszay László részletes elemzése Szalkay László diákkori jegyzetéről: MZT I., 150-164. 
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1526 után megszakadt. A protestáns lelkészek második generációja már nem 

rendelkezett olyan szintű zenei alapképzéssel, melyre külföldi tanulmányaik során új 

ismereteket építhetett volna. A Wittenbergből vagy Európa más egyetemeiről hazatérő 

diákok így sem a polifonikus tételek, sem a többszólamú ódaéneklés gyakorlatát nem 

tudták az iskolai oktatás eszköztárában meghonosítani. 

 A másik ok, amiért az ódaéneklés gyakorlatát nem hasznosították az oktatásban, 

felekezeti vonatkozású. Ezen a ponton meg kell különböztetni az evangélikus és 

református egyház zenéhez és zenéléshez való viszonyát.  

 A lutheránus, elsősorban szászok lakta városokban a zenei képzés és zenei élet 

igen aktív, igényes képet mutat. Templomi énekkarok latin és német nyelvű polifon 

kórusműveket tartottak repertoárjukon, képzett orgonisták, karnagyok irányították nem 

csak az énekes, hanem a hangszeres együttesek munkáját is. Ez a gazdag zenei élet azért 

jöhetett létre, mert a szász városok szorosabb kapcsolatot tartottak fenn az anyaország 

lutheránus egyházával, mint magyar hittársaikkal. A liturgia zenei szolgálatát külföldiek 

vagy külföldön tanult muzsikusok látták el.  A befogadó réteg mindezt igényelte, s 

megteremtette hozzá az anyagi és szellemi hátteret is. Pl. Brassó iskolájának könyvtára 

számos zenei kiadványt őrzött, többek közt Willaert 7-, Vecchi 6- és Lassus 5 szólamú 

motettagyűjteményét.183 Nem véletlen, hogy legelső, többszólamú tételeket is 

tartalmazó magyarországi gyűjtemény az evangélikus Eperjesi Graduál (1635-50).  

 A kálvini irány ennek teljes ellentéte, mivel fölösleges hívságnak tartotta azokat 

az énekeket, melyek „csak mulattatásra és a fülek gyönyörködtetésére készültek”, azok 

„sem az egyház méltóságához nem illenek, sem Istennek tetszők nem lehetnek.”184  

 A latin nyelvre és verselés tanítására a református kollégiumokban nagy gondot 

fordítottak, de mindezt prózában gyakoroltatták, s így a református iskolai oktatásból 

sajnálatosan kimaradt az ódaéneklés. Az énekeskönyvek néhány metrikus dallamának 

tenor ill. discant szólamra utaló nótajelzése ugyanakkor azt jelzi, hogy a többszólamú 

éneklés, ha nem is általánosan, de mégis továbbélt. Még 1636-ban is Geleji Katona 

István fontosnak tartja hosszan értekezni a „Pápistaságnak eme néminémű 

maradványi”-ról a szerkesztésében megjelent Öreg Graduál előszavában: 

                                                
183 CSTK 1967,67. 
 
184 KÁLVIN János, 1536, 175. 
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Az szájjal és szóval való ditsőitésnek- is két nemei vagynak; Mert az avagy 

Figurás, avagy pedig Simplex…Ez is-én magában nem otsárlom, mert igen 

szép mesterséges, boͤlts találmány, az hét Deáki Arsok koͤzoͤtt egygyik, de az 

templumokhoz és az Isteni szólgálathoz szintén ollyan illetlenek, és 

haszontalannak alitom és állato(m) lenni, mint az szerszámos musicát vagy 

orgonázást. Okát egygyiket ezt adom, mert ez sintsen semmi lelki éppuͤletre, 

hanem vagyon tsak valami testi gyoͤnyoͤrkoͤdtetésre… erre nézve minden 

éneklések tsak magyarázás és értelem nélkuͤl való vintzogás, és tsak a 

viszketoͤ fülekenek vakargattatásokra, s-kedvek toͤlt sziveknek 

gyoͤnyoͤrkoͤdtetésekre, s ne(m) penig a tanuló elméknek éppítetésekre való.185  

 

A homofon éneklés gyakorlata különös módon él tovább a népi emlékezetben. 

Szászcsáváson, a mintegy 900 főt számláló erdélyi kis településen, a mai napig őrzik a 

többszólamú éneklés hagyományát. A falusi énekkar tagjai minden kottaolvasási 

ismeret nélkül tudják az ötszólamú éneklés elveit. A szólamokat szüleiktől tanulják, de 

ismeretlen dallamokat is képesek ezzel a technikával énekelni. A tenorpraxist követő, 

oktáv-, terc- és szext párhuzamban mozgó „kórusművek” orgánum- vagy fauxbordon 

hangzásra emlékeztetnek, de a hármashangzatok alaphangja adja mindig a basszus 

szólamot. Az adatközlők elmondása alapján a szerkesztés elvére a fauxbordone 

transzpozíciós eljárására emlékeztető, pontos szabályok vonatkoznak. A kórus 

repertoárján zsoltárok, történelmi énekek, népdalok szerepelnek.186 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁBRA 9 A phalaecusi óda Honterus gyüjteményéből (1548).

                                                
185 H. HUBERT, 2004, 428. 
 
186 SZABÓ Csaba, 1977, 109. 
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4.3 A históriás énekek 
 

Huszár Gál Mintadallam Forma  
♪  Felséges Isten mennynek, 
földnek     Ura    

Tinódi: Dávid és 
Góliát 

sapphikus  

♪ Dávid prófétának imádkozásáról        Tinódi: Jázon 12(6+6) új? 
 

○ Irgalmazz Úr Isten immáran 
énnékem     

Kákonyi: Cyrus 12(6+6)  
 

♪ Hálaadásunkban rólad 
emlékezünk   

Székel: Tóbiás 12(6+6) 
tagolt forma 

 

♪ Régen ó törvényben Elezeár históriája Balassi-strófa variált 
○ Megszabadultam már én az testi 
haláltól 

Elezeár históriája Balassi-strófa variált 
 (más) 

♪ Minden embernek illik ezt 

megtudni 

Szegedi:  Historia alkaioszi (11)   új 

   Jer dicsérjük az Istennek Fiát Minden embernek  redukált 
alkaioszi 
10(4+6) 

új 
nótajelzés 

   Fényességes tengernek csillaga Minden embernek  redukált 
alkaioszi 
10(4+6) 

új 
nótajelzés 

○Mind ez világnak ím esze veszett  nj. Jámbor házasok 

/ Sok királyoknak 

 
10(5+5) 

 

 

 

A Mátyás király udvarában gyakran megforduló Galeotto Marzio (1427-1497), Janus 

Pannonius barátja, feljegyzéseiben azt írja, hogy ott vitézi énekeket hallott. Johannes 

Cuspinianus (1473-1529), a Dunai Társaság költő-orvos tagja, Miksa osztrák császár 

magyarországi követe és akinek köszönhetően  Mátyás Corvináiból néhány külföldre 

került, megemlíti, hogy Kinizsi, Báthori István, Hunyadi János és Mátyás király vitéz 

dolgairól hallott énekeket. Istvánffy Miklós (1538-1615), Bonfini nemzeti történetének 

folytatója, Zách Kláráról szóló énekről tud. A magyar történelem e híres alakjainak 

megénekelt tettei lehettek a század közepén nagy számmal megjelenő históriás 

dallamok előképei. Mindezek azonban az oralitás szintjén maradtak, s ezért formájuk 

több variálási és improvizálási lehetőséget is megengedhetett. Mivel a dallamokat nem 
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jegyezték le, nem is tekinthetők a későbbi deákos stílusú, nyomtatásban megjelent 

históriás énekekkel azonosnak.187 

 A históriás énekek népszerűségét elsősorban Magyarország történelmi helyzete 

indokolta. A Habsburg és török szorításában élő országnak szüksége volt lelkesítésre, 

nemzeti tudatának erősítésére, érzelmi kapaszkodókra. A török elleni hadakozás nem 

csak az ország, hanem a kereszténység védelmét is jelentette az iszlám előretöréssel 

szemben. A katolikus hittel szembeni protestáns térhódításából adódó feszültségek 

feloldására a bibliai históriák tanulságai jó lehetőséget adtak. A reformált egyházak a 

híveket bibliaolvasásra biztatták, az istentiszteletek magyar nyelven folytak, a 

gyülekezet magyarul énekelt, ami az anyanyelvi irodalom nagy számú megjelenésének  

igényét is maga után vonta. 

Tinódi Lantos Sebestyén (~1510-1556)188 így határozta meg énekeinek befogadó 

közönségét és célját: 

 

Ez jelenvaló könyvecskét szörzeni nem egyébért gondolám, hanemhogy az 

hadakozó, bajvívó, várak, városok rontó és várban szorult magyar vitézöknek 

lenne tanúság üdvességes, tisztösségös megmaradásokra, az pogán 

ellenségnek mi módon ellene állhassanak és hadakozjanak.189  

 

A XVI. században a krónika, história, históriás ének rokon értelmű szavak, melyek  

minden versben elbeszélt történetet jelentenek. A verses epika műfajába tartozó 

históriás énekek témájuk szerint három csoportot alkotnak: szerelmes ének, „isteni 

dicsíret” és „vitézsígről való ének”. Az egyes témák funkciója ugyan eltérő, de mégis 

egymással keveredve vannak jelen. A szerelemről szóló széphistóriák 

gyönyörködtetnek, a bibliaiak tanítanak, míg az egyéb történetekről szóló históriák 

tudósítanak és példájukkal lelkesítenek. Tartalmuk mindig hitelességre törekszik, ezért 

általában megjelölik a forrást is: szerzőjük jelen volt az esemény megtörténtekor vagy 

szemtanú beszámolójára támaszkodik. Még a széphistóriák esetében is mindig írásos 

                                                
187 az énekmondók eredetéről és szerepéről bővebben: SZABOLCSI Bence, 1959A, 19-38. 
 
188 Tinódi Lantos Sebestyén (~1510-1556) a XVI. századi magyar epikus költészet képviselője, 
énekszerző, lantos. Munkásságának jelentősége az 1541 és 1552 közti magyarországi események 
történelmi hűségű leírása.  
 
189 SZAKÁLY Ferenc,1984.  
 



127	  
	  

forrást neveznek meg, melyek inkább a res ficta típusába tartoznak. A res gesta 

hivatkozások a leghitelesebbek, melyek alapja általában a Biblia, hiszen annak szövege 

és a levont tanulságok megkérdőjelezhetetlenek. Tinódi így ad bizonyságot énekeiről a 

Cronica előszavában: 

 

Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamissat bé nem írtam, az 

mi keveset írtam, igazat írtam. 

 

Nem csak a költő és krónikás becsülete követeli az igazmondást, de katolikus és a 

protestáns egyház is tiltja a fikciót. Bornemisza 1574-ben erős szavakkal kárhoztatja az 

„álnokul költött fabulákat”, de lakodalmakban „szép históriákat és isteni dicséreteket az 

lantosok énekelhetnek”.190  

 A históriás énekek formája a nyomtatásban való megjelenéssel együtt alakult: 

szerkezetük már a latin négy soros mintát követi. A legkisebb egység, mely formai 

szempontból ismételhető és variálható, a strófa. Ez az architektonikus szerkezet 

jellemző az európai műzenei formák nagy részére és a népzenére is. Sok közülük 

akrosztikont tartalmaz, és az utolsó versszakban utalást a szerző személyére vagy a 

keletkezés körülményeire, időpontjára. 

 A XVI. sz. irodalmának legjellemzőbb sajátossága az énekes előadás. A 

sokstrófás szövegek éneklése önmagában hordozza a zenei variálás és rögtönzés 

lehetőségét, a sorok rugalmas alkalmazkodását a szöveg hosszához, tagolásához, mivel 

a vers és előadója ugyanaz: Tinódi, Ilosvai, Enyedi György, Moldovai Mihály stb. Ez 

azt is jelenti, hogy az előadás személyes hangja, szuggesztivitása megadja azt a 

többletet a befogadónak, ami a versekből esetlegesen hiányzik: a csiszolt rímeket és 

formát vagy a művészi kifejezést. 

 A históriás énekek a gyakorlatban, a más országbeli hírmondókhoz hasonlóan, 

bizonyosan hangszerkísérettel szólaltak meg. Ugyan semelyik kiadvány nem utal 

hangszerhasználatra, de a kísérettel való éneklésről egyéb leírásokból tudunk. 

Valószínűleg nem csak akkordokat, hanem magát a dallamot is játszották, bizonyára a 

népi gyakorlathoz hasonlóan, változatosan díszítve. 

                                                
190 BORNEMISZA Péter , 1574. 
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 Szabolcsi Bence összeállította az 1485-1645-ig terjedő időszak forrásaiból a húros 

hangszerekre vonatkozó utalásokat.191 Sajnos az idézetek sora nem hosszú, de 

mindegyike szól a lantosokról is, egy-egy pedig a cigányzenészek „czimbáliom” 

játékának szépségéről és a kobozról is ír. Úgy említik a lantot, mint kísérő,  nem pedig 

mint önálló hangszert s éppen ezért nem  is szabad  párhuzamot vonnunk az akkori 

virágzó európai lant irodalommal. Magára a játék módjára semmilyen leírás nem utal és 

ráadásul a források sokszor nem tesznek különbséget a lantos és a hegedűs szavak 

használatában.  

 Szabolcsi a kíséret gyakorlatának megjelenését mindenképpen műzenei hatásnak 

tartja, szemben az egyszólamú népi előadásmóddal. Valószínűsíti, hogy a húros 

hangszerek Magyarországon a XIV-XVI. századi vegyesházi királyok reneszánsz 

udvarában jelentek  meg először, mivel a korábbi adatok csak fúvósokat említenek. 

Kezdetben csak a nemesek, főpapok gyönyörködtek hangjukban, majd a történelemhez 

igazodva megtalálták új funkciójukat és az egész közösség szolgálatába álltak: nem csak 

mulattattak, hanem krónikások, prédikátorok énekének kísérőjeként tették létüket még 

hitelesebbé. 

 A ma ismert közel 200 históriás ének szinte teljes egésze nyomtatásban jelent 

meg,192 s csak 5%-át ismerjük kéziratos forrásból. Csekély azoknak a históriáknak a 

száma, amelyekről csak könyvtári lajstromokból vagy egyéb utalásokból van 

tudomásunk. 

 A históriás énekek első periódusát 1476-1540 közé tehetjük. Legkorábban 1476-

ban keletkezhetett a verstanilag szépen csiszolt Szabács viadala és ekkor jelent meg 

nyomtatásban Krakkóban (1538) első bibliai históriánk,  Farkas András szkíta–magyar 

históriája. Ide tartozik még a ferences szerzetes Csáti Demeter éneke Pannónia 

megvételéről (1526), és Pálfi István széphistóriája (1539) Petrarca Decameronjának 

100. novellája alapján. 

 A históriás énekek második korszaka szorosan kapcsolódik a kolozsvári 

nyomdához. Az összesen 47 éneket tartalmaző Tinódi Cronica-ján (1554) és a Hoffgreff 

Cantionalján (1556) kívül nem is jelent meg más összeállítás. A szinte egy időben 

kiadott két gyűjtemény kiegészíti egymást: a Cronica történelmi eseményekről ad hírt, a 

Hoffgreff énekeskönyv pedig ószövetségi históriákat mond el. 

                                                
191 SZABOLCSI Bence, 1959B, 111-112. 
192 ORLOVSZKY Géza, 2007. 
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 Tinódi Lantos Sebestyén Kolozsvárott a Hoffgreff nyomdában 1554 márciusában 

megjelent Cronica c. művét az irodalomtörténészek az első magyar megszerkesztett 

verseskötetnek tartják. A versek a kor műfajai közül egyértelműen a história műfajába 

tartoznak, hiszen kötetbe foglalt soruk a XVI. századi magyarországi események hiteles 

krónikája.  

 A 22 „tudósításból” mindössze három az, amely nem megtörtént eseményeket ír 

le, hanem szövegük tanító jellegű. Az akkori Magyarország történelmi helyzetének és 

feladatának szempontjából egyértelmű, hogy a török elleni hadakozásra való lelkesítés 

párhuzamba állítható az ördög (ördög = legfőbb ellenség = török) és a kereszténység 

közti küzdelemmel, tehát a testi harc nem más, mint a lelki harc metaforája.  

 Irodalmi helyén azonban messze túlmutat a Cronica zenetörténeti jelentősége. 

Tinódi 22 dallama valóban csekély szám Európa háborútól mentes többi országában 

ugyanabban az időszakban megjelent gyűjtemények, s a kinyomtatott canzonák, 

chansonok, madrigálok, motetták, misék sokaságához képest. Mégis Tinódi az első 

magyar zeneszerző, akinek műve, még ha számuk oly kevés is, de a „magyar zene első 

megszólalása”. Maguk a versek nem kiemelkedő színvonalúak, önállóan nem mindig 

állják meg helyüket, azonban az őket hordozó dallamok színesek, élők és feledtetik a 

szöveg hiányosságait. Nem a szövegek, hanem a dallamok élnek tovább, sőt, új, aktuális 

tartalmú versekkel a liturgiába is átemelődtek: 

 

Valóban, a dallam szárnyat adott ezeknek a zökkenő verssoroknak, a dallam 

költészetté emelte a rímes krónikák hosszadalmas históriáit, költővé a 

krónikást. A dallam mindennek a kulcsa, maga az életrehívó szó…193 
 

A dallamok olvasását nehezíti, hogy a Cronicát metszett falemezekkel nyomtatták, és a 

kulcsok valamint a ¨ használata is több problémát vet fel. A kottakép, a fekete 

semibrevisek és minimák, német mintát feltételeznek. 

 Szabolcsi Bence értelmezését alapul véve az énekek hangnemi szempontból is 

igen változatos képet mutatnak: a 10 eol, 2 dór, 3 fríg, 2 mixolíd mellett a kötetben 7 

ionnal találkozunk, a nem tisztán líd hangneműeket is az utóbbihoz számítva. A ion 

                                                
193 „Tinódi zenéje”, in  SZABOLCSI Bence, 1959C, 43. 
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dallamok a szubdomináns, az eol dallamok a párhuzamos hangnemet, míg a modálisak 

más modálist  érintenek.194 

 Tinódi dallami izometrikusak és izoritmikusak, bariton fekvésben mozognak, 

összességében A és g1 közt. Soraik betűvel jelölve AB+CD, ahol a B legtöbbször 

félzárlaton hagy nyitva, közülük csak egy három soros és egy sapphikus forma. A 

dallamépítkezésre a hangterjedelem teljes kihasználása, motívumvariálás, 

motívumismétlés, szekvencia-szerű szerkesztés jellemző és feltűnően sok a skálamenet. 

 A Fráter György halálát leíró história az összes Tinódira jellemző 

dallamszerkesztési technikát összefoglalja: 

                       
ÁBRA 10  

 
Szabolcsi Bence tanulmányában részletesen ír a Tinódi- dallamok ritmusformáiról. A 

Cronica-ban megjelent 22 dallamhoz még kapcsol egy, a Heltai Cancionale-ban (1574) 

megjelent variánst is. Tinódi dallamainak sorai az  h h h   h w   és   a  h h h   h w  

w. pentapodikus ritmusképletek különböző kombinációiból állnak, amely alapján 

Szabolcsi összesen 9 formatípust különböztet meg.195 Ezt a képletet szláv eredetűnek 

tartja, mivel a szlovák-morva dallamkincsben igen gyakori. A magyar irodalomban is 

közkedvelt ez a család, sőt népzenénkben is fel-felbukkan. Szabolcsi osztályzása 

szerinti XV-XVI. századi dallamokhoz több szöveg is kapcsolódik mind a katolikus és 

mind a protestáns gyakorlatban, és a dallamok a későbbiekben továbbvariálódnak. 

Tinódi pentapodikus dallamai Szabolcsi Bence osztályozása szerint: 

I: 1-4.sor:   h h h  h w   h h h  h w    

II: 1-2.sor:   h h h  h w   h h h  h w  h h h  h w  w.   

                                                
194 Lantos Szabó István Tinódi lantjának hangolását, valamint a diezisek és az „una nota…”-szabályt  
figyelembe véve korrigálja Szabolcsi Bence értelmezését. Erről bővebben: Lantos Szabó István, Tinódi 
lantja, avagy hogyan hangzanak a CRONICA dallamai, in LANTOS SZABÓ István, 2010, 601-606. 
A jelen dolgozat a históriás énekekkel metrikai szempontok szerint foglalkozik, a  dallami és hangnemi 
kérdések nem befolyásolják alapvetően a dolgozat téziseit,ezért az általánosan bevett Szabolcsi-
értelmezést használja.  
  
 
195 „Tinódi zenéje”, in SZABOLCSI Bence, 1959C ,48-51. 
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III: 1-3.sor:   h h h  h w   h h h  h w  h h h  h w  w.  
IV: 1.sor:       h h h  h w   h h h  h w   

 2-4.sor:   h h h  h w   h h h  h w  h h h  h w  w. 
V:      1.sor:      h h h  h w   h h h  h w  h h h  h w  w.    2.sor: h h h  h w  h h h  h w  w.  
VI: 1-2.sor:   h h h  h w   h h h  h w       3.sor: h h h  h w  h h h  h w  w. 
VII: 1-3.sor:  h h h  h w   h h h  h w      4.sor: h h h  h w  h h h  h w  w. 
VIII:  1-2.sor:   h h h  h w   h h h  h w  h h h  h w  w. 
IX: 1-4.sor:   h h h  h w   h h h  h w  w.     
     
Tinódi dallamainak többsége kimunkált, rögzített formát mutat, amely a dallam és 

szöveg kapcsolatának szempontjából a dallamot helyezi előtérbe, utat engedve ezzel a 

formailag megegyező szövegekhez tartozó dallamok cseréjéhez.  

 Hoffgreff énekeskönyvében kevesebb hasonlóan letisztult dallam található. Ilyen 

pl. Csükei István éneke,196 mely Tinódi kedvelt pentapodikus formáját mutatja. 

Kezdete: 

 

 
 

Batizi András 4 soros éneke az Istenfélő Zsuzsannáról, melyben mindegyik sor felező 

kétütemű tizenkettes, 4+2 //4+2 tagolású. Ez a típus a leggyakoribb az énekeskönyvben. 

Kezdete: 

 

 
 

Kákonyi Péter Asverus királyról szóló históriája 11-es sorokból áll, amelyek három 

üteműek és 2x4+3 összetételűek. Kezdete: 

 

 
 

                                                
196  SZABOLCSI Bence, 1959B, 140. 
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A Cancionale dallamainak  zenei anyagát tekintve  visszatérő sorszerkezetet egy mutat 

(A B C A), a legtöbb versszak azonban  következetesen A B C D , egy-egy dallam 

pedig A A B C,  A B C B,  A B B C ill.  A B C és  A A B összetételű. A Hoffgreff- 

énekeskönyv dallamai 4 sorosak, de Farkas András éneke (Jersze emlékezzünk az örök 

Istenek…) inkább 3 nagysorból áll. Található köztük két bar formájú strófa is (Biai 

Gáspár: Krónikákot régiekről; Névtelen: Illik emlékeznünk…), míg a Eleazar papról  

szóló história (Névtelen:Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben…)  ú.n. Balassi típusú.  

 A leggyakoribb a 12(6+6), a két fajta összetételű 11-es (8+3 és 5+6), míg jóval 

kevesebb a 13-as (3x4+1), és a 14-es (3x4+2) szótagszámú sorokból álló versszak, 8 

szótagból álló viszont csak egy van (Régen ez vala…). 

 A históriás énekek ambitusa autentikus, szubtonális VII. fokkal bővítve, 

összességében VII-9-ig terjed A modális hangnemek közül a kis tercesek részesülnek 

előnyben (eol:5, fríg:3, dór:4), a nagy terceseket 6 dallam képviseli ( ion:4, mixolíd:2 ).  

A Régen ó törvényben (Eleazar) kezdetű história dallama később különösen népszerű 

lesz, variánsával a magyar protestáns és katolikus énekek között egyaránt 

találkozunk.197   

 
 

A Hoffgreff- énekeskönyv énekeinek nagy részében a szöveg és dallam kapcsolata igen 

laza, az utóbbi inkább vázlat, esetleg utólag került alkalmazásra. Egyes históriákban a 

szótagszám és a dallam hangjainak száma egymással divergál. Nyilvánvaló, hogy az 

ilyen típusú dallamokat virgulálás nélkül lehetetlen megszólaltatni. Pl. Névtelen 

Babiloniabeli Bél-ről szóló történetében a 9-10-10-12 szótagszámú sorokhoz 3x8-10 

dallamsor társul: 

                                                
197 RMDTI. 18. sz. dallam jegyzete 
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Valamivel egyszerűbb a szótag- és dallamhangok számát egyeztetni, ha csak egy 

hangnyi az eltérés. A virgulálás technikája recitáló, tagolás nélküli 12-es szakasszá 

formálja pl. Dési András énekének második sorát (Nagy sok szent írásokat…): 

 

 
 

A dallamok felépítését vizsgálva feltűnő a recitáló szakaszok folyamatos jelenléte. Ez, a 

népzenéből is ismert vonás, egyértelműen bizonyítja, hogy a dallamok előadása csakis 

rubato-parlando lehetett. Szép példa erre Szkhárosi Horváth András éneke. Kezdete: 

 

  
 
 
Szabolcsi Bence összeállította az 1460 – 1641-ig keletkezett históriás és a közvetve 

vagy közvetlenül hozzájuk kapcsolódó dallamok táblázatát, amelyben részletesen 

foglalkozik a ritmusformákkal is.198 Eszerint 246 szöveghez csak 42 dallamot ismerünk 

közvetlenül, 38-at nótajelzésekből és az irodalmat versformák sokasága gazdagítja. 39 

különböző formatípust vesz számba: a középkorból a latin himnusz-, és a bar formát, 

későbbről a metrikus dallamok, majd a Balassi-vers bizonyos formáját. Megállapítja, 

hogy a legnépszerűbb a 11-es (4+4+3) és a szimmetrikus 12-es (6+6), majd a 13-as 

(3x4+1; 7+6) és a 14-es, 10-es, majd a Balassi - strófa.199 

                                                
198 SZABOLCSI Bence, 1959B 118-132. 
 
199  u.o. 135. 
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 A fenti típusok közül a deklamáló 12-esnek népzenei párhuzamát is megtaláljuk. 

Kodály Zoltán: Árgirus nótája200 c. tanulmányában részletesen foglalkozik a sortípussal. 

Ennek a népi 12-es sornak van egy metszet nélküli változata, melyre a szöveg 

folyamatos, deklamáló előadásmódja jellemző. A históriás énekek közül ilyen pl. a 

Tóbiás- dallam: 

 

 
 

A históriás énekek második korszaka a Hoffgreff- énekeskönyv kiadásával lezárult, és 

ezt követően egyre kevesebb bibliai história látott napvilágot. Többük új szöveget 

kapott és mint gyülekezeti énekek éltek tovább.  Bornemisza Péter 1582-ben megjelent 

énekeihez az 1540-es 50-es évekből talált megfelelő dallamot, és Huszár Gál 

énekeskönyvében is több históriás eredetű vagy rokonságú dallamot találunk.

                                                                                                                                          
 
200 KODÁLY Zoltán, 1974, 79-90. 
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Ø  Históriás énekek dallamai Huszár Gál énekeskönyvében 

 

♪ Felséges Isten mennynek, földnek Ura    (RPHA 0411, RMDT I.138)
  
1-3.sor: 11(5+6),  5 

Tinódi Dávid és Góliátról szóló história dallama, két hangnyi eltéréssel. Egyike 

legrégibb sapphikus dallamainknak. 

 

♪ Dávid prófétának imádkozásáról       (RPHA 0242, RMDTI.23.)   

1-4.sor:  6(4+2) +  6(4+2) 

Szabolcsi Bence a későbbi énekeskönyvek nótajelzései alapján úgy vélte, hogy az ehhez 

a szöveghez tartozó dallam Tinódi: Jázon és Médea c. széphistóriájának ismeretlen 

dallama. Forrásának Illyés Soltári énekek c.1693-as gyűjteményét nevezi meg.201  

 A Dávid prófétának imádkozásáról zsoltár nótajelzése az 1566-ös Váradi 

énekeskönyvben is „ad notam Iasonis”. Ennek a Váradi énekeskönyvnek, habár 

dallamot nem tartalmaz, Huszár Gál 1560-as énekeskönyve a mintája. Huszár Gál 

énekeskönyvében meglévő zsoltárdallam teljesen más, mint amire Szabolcsi Bence 

hivatkozik. Verselése ennek a dallamnak is szimmetrikus 12-es, többnyire 

izoszillabikus, izorímes. Az időben közeli, 1566-os nótajelzés alapján nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy Huszár Gál énekeskönyvének dallamában találjuk meg a 

Tinódi história eddig ismeretlen melódiáját.  

 

○ Irgalmazz Úr Isten immáran énnékem    (RPHA0590, RMDTI.23.)      

1-4.sor:  6(4+2) +  6(4+2) 

Nótája a „Cyrus Éneke”, Kákonyi Péter 1549-ben írt históriájára utal. Dallamát 1744-

ből ismerjük kottás formában.202  

 

 

 

 

 

                                                
201 SZABOLCSI Bence, 1959C, 53. 
 
202 RMDT I. 23/ II. 
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♪ Hálaadásunkban rólad emlékezünk    (RPHA, 0478, RMDTI.15.)     

1-4.sor:  6(4+2) +  6(4+2) 

Dallamának mintája Székel Balázs Szent Tóbiásról szóló históriája(1546).203 A 

Hoffgreff- énekeskönyvben található históriás dallam ritmusa azonban a 12(6+6)-os sor  

tagolás nélküli változata.  

 

♪ Régen ó törvényben     (RPHA 1193, RMDTI.18.)
     
Balassi strófa (6+7,6+7,6+6+7) 

A Hoffgreff - énekeskönyvből Elezeár históriája dallamának variált alakja. A nyolcadik 

zsoltár parafrázisának dallama új variánssal gazdagítja a históriás típusba tartozó énekek 

számát. 

 

○ Megszabadultam már én az testi haláltól   (RPHA 0870, RMDTI.18.) 

Balassi strófa (6+7,6+7,6+6+7) 

Első kottás megjelenése az 1791-ben megjelent debreceni halottas énekeskönyvben 

található. Első sora az Elezeár-dallam, viszont ritmusa erősen romlott. 

 

○ Mind ez világnak ím esze veszett   (ad Jámbor  házasok meghallgassátok) 

         (RPHA,0948)  

1-4.sor: 10(5+5)    

Szkhárosi Horvát András 2. zsoltárra készült parafrázisának dallamát sajnos nem 

ismerjük. A nótajelzések és dallamvariánsok szövevényes útját végigkövetve Csomasz 

Tóth Kálmán feltételezi, hogy a nótajelzés valójában Csükei István Illyés prófétáról 

szóló históriás énekét ill. variánsát takarja.204 Formája és ritmusa alapján valóban 

könnyen énekelhető a Sok királyoknak dallamára. 

  

♪ Minden embernek illik ezt megtudni              (RPHA 0957,RMDTI.755.lap) 

Jer dicsérjük az Istennek Fiát            (RPHA 0639, RMDTI.46.) 

Fényességes tengernek csillaga             (RPHA 0417, RMDTI.46.) 

11(5+6)+11(4+7)+11(4+7)+12(4+8)  

                                                
203 RMDT I. 15. 
 
204 RMDT I. 12.sz. jegyzet  
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A nótajelzések sűrű cserélődésében gyakran nehézkes a dallamok felbukkanását és 

vándorlását követni. Egy későbbi nótajelzéshez tartozó, eddig ismeretlen dallam 

megjelenése Huszár Gál énekeskönyvében új dallami-szövegi összetartozásokat tár fel a 

históriás énekek körében. 

 Az 1593-as bártfai énekeskönyvben Dévai Bíró Mátyás Minden embernek illik ezt 

megtudni kezdetű káté-énekének nótajelzése” Ím egy szép históriát”. A szövegkezdet 

mögött Szegedi András205 Debrecenben 1574-ben megjelent históriája áll. A zsidó-

magyar sorspárhuzamot bemutató, oktató tartalmú vers eredeti címe: „De expugnatione 

urbis Ierusolimitanae”.206 Az utolsó versszak szerint keletkezési helye és ideje Telegd 

(Bihar megye), 1553.  

 A históriás énekek szövege dallamukkal együtt született, s így valószínű, hogy az 

1560-as könyörgés is eredetileg históriás dallam volt. Szegedi András énekéhez az 

ismert forrásokban nincs más nótajelzés, tehát Huszár Gál énekeskönyve Szegedi 

András históriás énekének eddig ismeretlen dallamát tartalmazza.   

 Zenei anyaga A B C D, az egyik leggyakoribb forma a históriás énekek közt. A 

könyörgés 11 szótagból álló izoszillabikus sorokból épül, sormetszetek 4 szótag után 

következnek. (A könyörgés többi versszakának utolsó sora szintén 11 szótagos.) A 

dallam szerkezetét vizsgálva szembetűnő a hangszaporítás gyakorlata. Huszár Gál 

énekeskönyvében „Faelix namque decoris notaiara” utasítás áll, s valóban a 

hangtöbbletek megszüntetésével határozottan kivehető a módosult alkaioszi alapképlet.  

Huszár Gál énekeskönyvében a könyörgést „azon notara” követi a Jer dicsérjük az 

Istennek Fiát és a Fényességes tengernek csillaga kezdetű ének, melyek metruma  

10(4+6) sorösszetételűre redukálódott. Ebből a módosult alkaioszi képletből állnak 

Tinódi: Hadnagyoknak tanuság históriájának dallamsorai is. 

 A Minden embernek illik ezt megtudni könyörgés dallama variálódva és 10(4+6) 

sorösszetételben él tovább a protestáns énekeskönyvekben. Az 1777-es Kolozsvári 

énekeskönyv dallamának harmadik sora világosan mutatja, hogy Huszár Gálnak tenor 

kulcsot kellett volna használnia. A dallam énekelését a diézises váltóhangok lehetősége 

teszi természetessé. Szegedi András históriájának dallama nagy valószínűséggel az 

alábbi kotta szerint így hangozhat: 

                                                
205 Szegedi András kilétéről nincs közelebbi adat. Valószínű művelt deák-költő, forrása J. Flavius De 
bello Judaico c. műve, in  http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/1f0f/2167/236b#JD_RMNY0345 
 
206 RMKT V.(1545-1559), 153. 
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A közönség szívesen olvasta, énekelte a régi és aktuális históriákat, melyek ezután is 

megjelentek nyomtatásban is. A befogadó közönség igényelte a nemzeti nyelvű 

olvasmányokat, s a kéziratok az 1560-as évektől egyre több világi témájú éneket 

tartalmaztak. Ez a kialakulóban lévő új verses epika három témakört dolgozott fel: antik 

történelem híres eseményeit és szereplőit, szerelmi széphistóriákat valamint aktuális 

eseményeket és a nemzeti történelmet. Ennek megfelelően befogadója is három réteg: 

deákos műveltségű értelmiség, udvari környezet és a nemesség. 

 A históriás énekek két kiadója, a kolozsvári Hoffgreff halála után Heltai Gáspár és 

a debreceni Komlós András, ha eltérő módon is, de a közönség igényét szolgálták ki. 

Heltai olcsó, egy-két ív terjedelmű, kis alakú füzeteket kiadását kezdte el, melyek csak 

néhány éneket tartalmaztak. Ezek az énekek a magyar történelem hősi szakaszaiból 

vették témájukat, többször Tinóditól is. A népszerű kiadványokat összegyűjtve is kiadta 
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Cancionale azaz históriás énekeskönyv207 c. kötetben. Komlós András, Heltaival 

ellentétben, nem ragaszkodott a történelmi témákhoz, gyakorlatilag mindent kiadott, 

ami érdeklődésre tarthatott számot.A füzetek ily nagy népszerűsége újabb történetek 

megírására inspirálta a szerzőket. A nemzeti, bibliai témák háttérbe szorultak, s helyüket 

a széphistóriák vették át.  

 A históriák nyomtatásban való megjelenése nagy hatással bírt a befogadói rétegre. 

Az eddigi értelmiségi, udvari és nemesi rétegen kívül olyanok is bekerülhettek a 

műveltségnek e területére, akik eddig csak az oralitás szintjén kaptak ez irányú 

ismereteket. A széphistóriákban az Európában általánosan feldolgozott témákkal 

találkozhatott az olvasó: az antik kultúra és mitológia, valamint történeti 

hivatkozásokkal és irodalmi archetípusokkal. Mindezek ellenére a műfaj provinciális 

marad és a század végére már nem tud újat nyújtani közönségének. Helyét a szerelmi 

líra veszi át. Nyomtatásban továbbra is megjelentek s ponyva formájában eljutottak a 

közönséghez, hogy aztán visszatérve az oralitás útjára, elinduljanak a folklorizálódás 

felé. Tinódi és a Hoffgreff énekeskönyv dallamainak szövege vallásos tartalmú 

énekversekre cserélődtek, melyek segítségével néhány dallam a mái napig is 

fennmaradt. 

 

 
ÁBRA 11 Tinódi Cronicájának címlapja.

                                                
207 BHA,V. 
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4.4 Középkori himnusz, sequentia és cantio dallamok 
 

gregorián műfaj; kezdősor HG 1560 
himnuszok  
○ Conditor alme siderum   Adj idvességes kimúlást 
♪ Spiritus sancti gratia (var.)    Idvezlégy örök Úr Isten   
 ♪ Salve benigne     Boldog azok, kik Isten félik 
♪ Cur mundus militat    Boldog az férfiú 
♪ O venerabilis Kegyelmezz meg nekünk 
♪ Patris sapientia    Mindenható Úr Isten, szívünk… 
♪ Salve mater    Imádunk mi téged Szent Háromság 
♪ Felix namque decoris Minden embernek illik 
○ A solis ortus (var.) Nékünk születék 
♪ Veni redemptor (var.) Atya Isten tarts meg minket 
cantiók  
○ Dies est laetitiae Nagy örömnap ez nekünk 

Dicséretes ez gyermek 
○ Puer natus in Bethlehem Gyermek születék   
○ Dies iam laetitiae(var.) Ez nap nékünk dicséretes nap 
♪ Ave rubens rosa Hallgasd meg Atya Isten 
○ Surrexit Christus hodie (Az)Krisztus mennybe   felméne… 

Atyjával 
♪ O gloriosa 
 

Felséges Isten hozzád kiáltunk 
Úrnak szolgái 

○Iam cantemus hodie        Jer mindnyájan örüljünk 
Úr Istennek Szent Fia 
Krisztus Jézus születék 

♪ Modulisemus omnes    Jer dicsérjük és áldjuk                
○ O, aurora lucidissima Akik bíznak az Istenben 
♪ Christus iam surrexit …gaudeamus) Tekints reánk immár 
♪ Ave fuit prima salus Aki akar idvözülni 
○ Christus iam surrexit, alleluia Krisztus feltámada igazságunkra      
○ Christus surrexit (var.) Krisztus (ím) ... ő szent vére  

Krisztus (ím) … ki értünk 
Krisztus (ím) … nekünk 

○ Ave gerarchia (var.) A keresztyénségben 
sequentiák  
○ Grates nunc reddamus Hálát adjunk mindnyájan 
♪ Juste judex Buzgó szívvel te fiaid 

Benned bíztam Uram Isten 
Örök Isten figyelmezzél 

antiphona  
♪ Pueri Hebraerorum(var.)    Mindenható Úr Isten   
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Huszár Gál énekeskönyve gregorián hátterű dallamainak megjelenési formái: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintadallam HG 1560 Forrás 
Teljes latin énekversek   
Puer natus…unde gaudet Gyermek születék 

Bethlehemben 
München, 1586     
 

Grates nunc omnes reddamus Hálát adjunk mindnyájan Miskolci töredék 
Dies est laetitiae Nagy öröm nap ez nekünk 

Dicséretes ez gyermek 
cantio/cseh-
német 

Dallam kottával, nótajelzés 
nélkül 

  

Patris sapientia Mindenható Úr Isten, szívünk Weisse, 1531 
Christus iam surrexit (gaudeamus) Tekints reánk immár  Kolozsvár,1774 
Cur mundus militat Boldog az férfiú Neus, 1625 
Nótajelzések kikottázva   
Ave fuit prima salus Aki akar üdvözülni 

Aki veti segedelmét 
Weisse, 1531 

Modulisemus omnes Jer, mi dicsérjük áldjuk himnusz/cseh 
O venerabilis ( ismeretlen) Kegyelmezz meg nekünk  HG 1560 
 Tanulj meg te az úton elmenni  
Salve Mater ( ismeretlen) Imádunk mi téged HG 1560 
Felix  decoris  ( ismeretlen) Minden embernek illik  HG 1560 
Salve benigne rex Ladislae Boldogok azok kik Istent félik HG 1560 
Juste judex Buzgó szívvel te fiaid Triller, 1555 
 Benned bíztam Uram Isten  
 Örök Isten figyelmezzél  
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Nótajelzések kotta nélkül   
○Iam cantemus hodie Jer mindnyájan örüljünk Cant.Cath. 

1676 
 Úr Istennek szent Fia  
 Krisztus Jézus születék  
○Conditor alme siderum Adj üdvösséges kimúlást Weisse 1531  
○Az Hajnal (=O aurora 
lucidissima) 

Akik bíznak az Istenben cseh 

○O gloriosa    Úrnak szolgái  
Felséges Isten  

Cant.Cath. 
1676 

○Christus iam surrexit ( alleluia) Krisztus feltámada igazságunkra CC.1651  
○Surrexit Christus hodie  (Az) Krisztus mennybe 

felméne…Atyjával 
Weisse, 1531 

Variánsok   
○Dies iam laetitiae Ez nap nékünk dicséretes nap Franus, 1505 
♪Ave rubens rosa Hallgasd meg Atya Isten Erfurt, 1524 
○Ave gerarchia A keresztyénségben igaz vallás  Weisse, 1531   
♪Veni redemptor gentium Atya Isten tarts meg minket Luther 
 Mint kívánkozik a szarvas HG 1560 
♪Pueri Hebraerorum Mindenható Úr Isten,mi bűnös HG 1560 
○A solis ortus cardine Nékünk születék mennyei király CC. 1651 
♪Spiritus sancti gratia Idvezlégy örök Úr Isten HG 1560 
○Christus surrexit Krisztus (ím) ... ő szent vére… Triller, 1555 
 Krisztus (ím) … ki értünk…  
 Krisztus (ím)  … nekünk   
Kompilálás   
♪Lauda Sion Salvatorem Jövel Szent Lélek Isten Mel. Prud.1533 
○Ave virgo gloriosa Jer dicsérjük ez mai napon szekv./CC 1651 
♪Luther: Credo Jövel Szent Lélek Úr Isten Batizi András 
♪ Veni Sancte Spiritus Jer mi kérjünk Szent Lelket Luther 
○Natus est hodie Úr Isten veletek Kv 1744 
Ismeretlen   
○Ó, kegyes szűz Mária Hiszünk mind egy Istenben  
○Christus iam surrexit Hálaadásokkal énekeljünk téves nj. 
○Veni Spiritus alme tuorum 
avagy pedig Vitamus faciunt 

Mikoron a Szent Dávid megesmeré  
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„Nyelvet, hangot, ritmust, méltóságos magatartást a nagy római költészettől tanult”, írja 

„a keresztény himnuszköltészet remekei”-t tartalmazó kötetének előszavában Sík 

Sándor (1889-1963), a XX. századi katolikus magyar líra kimagasló egyénisége, kinek 

latin himnuszfordításai tartalmában és formájában az eredetivel egyenrangúak. Sík 

Sándor a himnuszok forrásainak felsorolásakor a tartalom meghatározójaként a római 

költészet mellett a Bibliát és a keresztény lelkiséget, valamint az új európai nemzetek 

friss szellemi lendületét tartja fontosnak.208 

 A himnusz, a sequentia és a cantio kötött verses szerkezete lehetőséget ad arra, 

hogy új szöveget kapcsoljanak a már bevett dallamokhoz. Többségük mértékes vagy 

hangsúlyos verselésű szillabikus-neumatikus dallam, melyek éneklését a középkori 

klasszikus verselésben megjelenő rímek még gördülékenyebbé teszik. 

Népszerűségükhöz dalszerű melódiavezetésük és strófikus formájuk is hozzájárult. 

 A római forma és a keresztény tartalom egységének megteremtése Szent Ambrus 

(340-397) nevéhez fűződik, kinek költeményei évszázadokon keresztül álltak követendő 

példaként: tömör teológiai tanítások nyolcstrófás, strófánként négy soros, jambikus 

lüktetésű, rím nélküli csiszolt formába öntve. Annak ellenére, hogy kevés számú 

költeményt tudunk teljes bizonyossággal a nevéhez kötni (Aeterne rerum Conditor, Iam 

surgit hora tertia, Deus creator omnium, Veni redemptor gentium és még 8-10, 

stílusjegyeiben hasonló vers), mégis ezek általános jellemzői a későbbi himnuszok 

fennmaradásának is kritériumai lehetnek. A strófikus forma, a rövid sorok és az 

egyszerű ritmus alkalmassá teszi őket a közös éneklésre. A nyolc versszakhoz később 

kötelezően hozzáillesztett doxologiával együtt is terjedelme nem hosszabb a legtöbb 

zsoltárnál, tehát könnyen beilleszthető a liturgia, főleg a zsolozsma menetébe. A másik, 

a kereszténység e szakaszában jóval fontosabb ok, a biblikus tartalom, illetve a teológiai 

tanítások sűrített, de költői megfogalmazása. E tulajdonságok érvényesülése tette 

lehetővé, hogy a középkori himnuszok megtalálják helyüket a reformáció gyülekezeti 

énekanyagában is: a hymni ambrosiani stílusában egyidejűleg jön létre az egyszerre 

való éneklés zenei biztosítása, életképessége a liturgikus használatban és a sola 

scriptura elvének megvalósulása. 

 A Régi Magyar Dallamok Tára I. kötetében Csomasz Tóth Kálmán a dallamokra 

vonatkozó jegyzetekben a múlt század közepén elérhető források lehető leggondosabb 

                                                
208 SÍK Sándor, 1997, 6. 
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felsorolását végzi. Ezen kívül vállalkozik a nótajelzések szövevényes útjának 

követésére. 

 Csomasz Tóth Kálmán forrásmegnevezései pontosak, azonban puszta felsorolásuk 

félrevezető, mivel tartalmuk nem mindig az adott földrajzi hely énekes anyagát tükrözi. 

Azt vizsgálva, hogy a jövevény dallamok hogyan kerültek Magyarországra rövid választ 

ad: 

Honnét jöhettek ezek a dallamok? ...kisebb részben német, vagy német-latin , 

nagyobb részben cseh huszita és lengyel protestáns forrásokból. Tanulságos 

megfigyelni, hogy az intézményes úton meghonosodott dallamok, kivált a 

bonyolultabb strófaszerkezetűek nem mutatnak különösebb emészthetőséget: 

csaknem változatlan alakban maradtak fenn a magyar gyakorlatban is. Ezzel 

szemben a cseh és lengyel oldalról kimutatható szépszámú inspiráció, vagy 

legalábbis rokonság képéből az derül ki, hogy a megtalált külföldi 

rokondallammal, vagy mintával szemben a magyar variánsban ne 

mutatkoznék jelentékeny önállóság… Ez egyfelől a hazai asszimiláló 

képesség erejének, másfelől azonban a feldolgozott jövevénydallam vagy 

jövevényforma átalakíthatóságának és emészthetőségének is bizonyítéka.209 

 

A fenti megállapítások mind igazak, de nem ebben az összefüggésben.  A cseh-morva, 

és magyar közös dallamokat nem szabad egymás variánsaként kezelni. A kapcsolatok 

latin és cseh- morva, valamint a latin és magyar énekek közt jönnek létre, amit a 

dolgozat a későbbiekben tételesen bizonyít.  

                                                
209 RMDT I. 97. 
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Ø  Teljes latin énekversek 

 

○ Puer natus in Bethlehem …unde gaudet / Gyermek születék 

 (RPHA2019, RMDTI.180) 

A Puer natus in Bethlehem cantio szövegének több folytatása ismert, a vers formája 

ismétléssel vagy refrénnel bővült.  A tíz versszakos, versszakonként kétsoros alapforma 

idáig ismert első magyar forrása Kájoni Hymnáriuma (1659-1677).210 A jelen énekvers 

ettől néhány részletben különbözik, így ez az idáig ismert legkorábbi szövegvariáns.211 

Későbbi nótajelzések discant dallamként jelölik, ami az Eperjesi Graduálban lévő 

Dávidnak ő  városában kezdetű kórusletét felső szólama.212 Ez a szólamanyag 

megegyezik az 1586-ban kiadott müncheni énekeskönyv egyik dallammával. Ebben a 

cantio nyelve érdekesen kevert: az „in Bethlehem” és az „Alleluja” félsorok helyén 

megad választható német szöveget is. A Huszár Gál énekeskönyvében lévő cantio 

éneklése hasonló módon, a latin-német minta szerkezetét követve képzelhető el: 

 

 

 
 

 

○ Grates nunc omnes reddamus / Hálát adjunk mindnyájan  

(RPHA 0481, RMDTI.183.) 

A latin szekvenciát Magyarországon az 1506-os Esztergomi és az 1635-ös Eperjesi 

Graduálból, kottás formában, magyarul az 1525-ös ú.n. Miskolci töredékből is ismerjük. 

Huszár Gál énekeskönyvében a sequentia teljes latin szövege után következik a magyar 
                                                
210 A variánsokat ill. parafrázisokat fordításukkal együtt Papp Géza vetette össze: RMDT II/ 66.sz. 
jegyzet 
 
211 A legfeltűnőbb különbség az utolsó versszak kezdete: „Az egy örök nagy Istennek”(Kájoni) és „Az 
egy örök szent Háromságnak”(Huszár Gál) szövegek közül nyilvánvaló a protestáns fordítás 
Szentháromság egységét nyomatékosító szándéka. 
  
212 BÁRDOS Kornél, 1957.220. 
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fordítás, melynek szótagszám különbségei könnyen egyeztethetők mindkét graduál 

dallamával.213 Az utolsó sor bővülését, a megnövekedett szótagszámnak megfelelően, 

az Eperjesi Graduálban és a Miskolci töredékben214 is recitáló hangok biztosítják: 

 

 
 

○ Dies est laetitiae/Nagy örömnap ez nekünk         (RPHA 1040,0258,RMDTI.64.) 

Dicséretes ez gyermek 

A német215 és cseh területen216 általánosan ismert XV. századi karácsonyi cantio előbb 

latinul olvasható, s csak ezt követi a két magyar ének. Dallamát Magyarországon 

legkorábban a Cantus Catholici(1674) közli.217  A cseh változat első két sorának zárlatai 

periodizálnak egymással, míg Weisse kiadásában a sorszerkezet egyszerű ismétlés. A 

későbbi magyar források is ez utóbbi változatot követik, így valószínű, hogy Huszár Gál 

forrása Weisse énekeskönyve lehetett. 

 

 

                                                
213 RMDT I. 550. 
 
214 DOBSZAY László, 1982, 105-112. 
 
215 ZAHN 7869.  és Michael WEISSE, 1531, Li. 
 
216 FRANUS, 266r. 
 
217 RMDT I. 64. 
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Ø  Gregorián dallamok kottával, nótajelzés nélkül 

 

♪Mindenható Úr Isten, szívünk retteg szüntelen (Patris sapientia)  

(RPHA 0979, RMDTI.62.)   

A dallam forrása Weisse 1531-es énekeskönyve.218 A latin himnusz eredeti 7+6 

szótagszámú sorszerkezete a német fordításban megmarad, míg a magyar verzióban a 

sorzáró melizmák részleges feloldásával 7+7-re bővül. A Cantus Catholici (1651) is 

tartalmazza ezt a himnuszt.219 Amennyiben feltételezzük, hogy ez utóbbi variáns már 

korábban is élt, a három dallam különbségei egyértelműen mutatják, hogy a minta nem 

latin, hanem a német fordítás: 

                                                
218 ZAHN 6283a sz. 
 
219 RMDT I. 61. 
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♪ Tekints reánk immár nagy Úr Isten (Christus iam surrexit exultemus)   

(RPHA 1368, RMDT.I.86.) 

Huszár Gál 1574-es graduál-énekeskönyvében a nótajelzés latin mintát jelöl meg: 

„Notaia, Christus iam surrexit gaudeamus et letemur”,220 de ez a cantio ismeretlen, 

kottája csak az 1744-es Kolozsvári énekeskönyvben található. A prédikáció előtti ének 

ionikus a maiore ritmusú első sora és a további daktilusok is a mértékes verselésű latin 

forrásra utalnak. 

 

 

                                                
220 HG 1574, XI/b 
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♪ Boldog az férfiu (Cur mundus militat sub vana gloria)  

(RPHA, 0195, RMDTI.188-190.) 

A későbbi katolikus és protestáns források Jacopone da Todi Cur mundus militat 

kezdetű himnuszához és fordításához (Mit bízik e világ…) dór és fríg hangsorú 

dallamokat társítanak.221 A Boldog az férfiu zsoltár nyomtatása nem olvasható könnyen, 

mert az f-h hangközök zavaró közelsége miatt a dallam énekelhetetlen. A kottakép 

értelmezése megoldódik, ha a magyar dallamot összevetjük a himnusz későbbi német 

változatával (Warumb strebt diese welt) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
221 RMDT I. 188-190. 
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Ø  Gregorián dallamok nótajelzéssel, kottával 

 

♪O venerabilis - Kegyelmezz meg nekünk nagy Úr Isten  

                           Tanulj meg te az úton elmenni     (RPHA, 0720, 1356,  RMDTI.46.) 

Huszár Gál 1574-es graduál énekeskönyvében a nótajelzés kiegészül: O venerabilis 

virginitas. Az így megadott kezdősor szerint az utalás egy Mária-énekre vonatkozhat, 

azonban ilyen kezdetű dallam nem került elő az idáig ismert forrásokból. 

 

Salve mater - Imádunk mi téged Szent Háromság   (RPHA 0577, RMDTI.43.) 

A kikottázott ének nem egyezik az ismert gregorián dallammal,222 viszont megegyezik, 

néhány eltéréssel, az Angyaloknak nagyságos Asszonya himnusz dallamával a Cantus 

Catholiciből (1651). Huszár Gál énekeskönyvében tehát mintegy száz évvel korábban 

megjelent egyik első népénekszövegünk dallama, Vásárhelyi András Cantiléna-ja a 

Peer-kódexből. Huszár Gál 1574-es graduál énekeskönyvében viszont ugyanennek a 

versnek a nótajelzése: Felix namque decoris ornamentum – avagy Fényességes 

tengernek csillaga.   

 

Felix namque decoris ornamentum – Minden embernek illik ezt megtudni  
 (RPHA 0957,RMDTI.755.old.) 

A dallam 5+6 tagolású, de a virgulálások összevonásával és az izoritmikus sorok 

formájából adódóan jól meghatározható betoldott hangok elhagyásával könnyen 

énekelhető rá a 4+6 tagolású előbbi, Imádunk mi téged Szent Háromság énekvers. A 

Felix namque decoris ornamentum eredeti dallama vagy szövege idáig még nem fellelt, 

de a nótajelzések váltakozása mutatják, hogy két önálló, de egy típusú, és ezért 

cserélhető dallamról van szó. 

 

Salve benigne rex Ladislae – Boldogok azok, kik Istent félik  

(RPHA 1207, RMDTI.124. ) 

A nótajelzés latin fordításának kezdő sorára utal. A Szent László himnusz középkori 

verseink közül a legfontosabbak közé tartozik, mivel ez az első eredeti, tehát nem 

idegenből fordított, magyar vers. A jelen dallamnak külföldi párhuzamai nincsenek, 

                                                
222 RMDTI. 43.a. 
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tehát a dallam is magyar. Ez a dallam a himnusz első megjelenése, mely verstani 

kérdések eldöntésében játszhat fontos szerepet.  

 

Ave fuit prima salus - Aki akar üdvözülni          (RPHA 0065,0074 RMDTI.59) 

                                    Aki veti segedelmét 

A két magyar ének mintája a Weisse gyűjteményében(1531) található. A Der Tag bricht 

an und zeiget fich223 kezdetű dór hangnemű dallam, tehát variánsa, az Aki akar 

üdvözülni kezdetű könyörgés, tenor kulcsban olvasandó. Ugyanez a német dallam 

néhány hang eltéréssel megtalálható Triller gyűjteményében (1555) is Es sprach 

Christus, des Menschen Sohn224 kezdettel, fölötte a következő megjegyzéssel: „Auff 

eine alte Meloden Ave fuit prima salus”. Habár a német dallam nem egyezik a latin 

cantióval,225 Huszár Gál nótajelzése mégsem hiba. Valószínűleg, a ma még ismeretlen 

dallamra való utalást, Triller-től csak átveszi. Mindkét magyar dallam ritmusa a Weisse 

énekeskönyvében lévő mintát követi: 

                                                
223 ZAHN, 324a 
 
224 ZAHN, 324b 
 
225 CANT.CATH. 19. 
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Modulisemus omnes – Jer mi dicsérjük áldjuk                      (RPHA 0649, RMDTI.60.) 

A dallamot cseh forrásból ismerjük. A Szabolcsi Bence által megjelölt226 ú.n. Nagy 

Kancionálon (1576) kívül tartalmazza a Franus kancionál (1506)227 is. Ez a korábbi 

variáns belső bővülés nélküli, a latin cantio szövegének eredeti négy soros formáját 

követi.  Az alábbi összehasonlítás az időben közelebbi 1576-os kancionál és a dallam 

első magyar, Cantus Catholici-ben megjelent változat228 alapján készült: 

 

 
                                                
226 SZABOLCSI Bence, 1950, 37-38. 
 
227 FRANUS, 297v. 
  
228 RMDT I.60. 
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Juste judex - Buzgó szívvel te fiaid             (RPHA , 0219, 0171, 1150, RMDTI.71, 72.) 

              Benned bíztam Uram Isten  

                     Örök Isten figyelmezzél         

Ezt a nótajelzést három énekvers kapta, melyből csak a Buzgó szívvel te fiaid kezdetű 

könyörgés kikottázott. A Juste judex dallamra utal Triller énekeskönyvében (1555) a 

„Gottes Namen sollt ihr loben” kezdetű ének.229 A latin himnuszt Szenczi Molnár 

Albert is jegyzi 1618-ban, úgy, mint ahogy „Magyarországon énekelni szokás”,230 tehát 

a gyakorlatban már meglévő, bevett dallamként említi. A dallamokat összevetve, 

egyértelmű, hogy Huszár Gál kottaképe a jelzett helytől szekunddal magasabbra 

csúszott. Az összehasonlításból az is kiderül, hogy Huszár Gál a német dallamvezetést 

tekintette mintának: 

   

 
 

 

                                                
229 ZAHN, 3684. 
 
230 RMDT/I. 71., Secularis Concio Evangelica,  Oppenheim, 1618, 102.l., a dallam fölött: „Illucescente 
Evangelio in Ungaria cantari solitus”  
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Ø  Nótajelzések kotta nélkül 

 

Iam cantemus hodie – Jer mindnyájan örüljünk  

                                     Úr Istennek Szent Fia    

                                     Krisztus Jézus születék(RPHA 0656, 1445, 0799, RMDTI.129.) 

A latin cantio,231 mint nótajelzés 1806-ig megmarad. Bizonyára Magyarországon és a 

közeli földrajzi területeken volt népszerű, de nem magyar eredetű dallamról van szó. 

Variánsa a középkori lengyel karácsonyi énekek közt található,232 de a cseh forrásokban 

is akad hasonló monoritmikus dallam.233 

 

 
 

 

O gloriosa – Felséges Isten hozzád kiáltunk (RPHA 0409, 1447,RMDTI.90,99,130.)

             Úrnak szolgái ♪ 

A nótajelzés dallama Kájoni: Cantionale Catholicum (1676) gyűjteményében234 

található. Külföldi megfelelője nem ismert. Az Úrnak szolgái kezdetű zsoltár a dallam 

második felében 1 ütemmel gazdagodott, s ezzel a 3+2 ütemnyi latin mintadallam 3+3 

ütemnyi szimmetrikus formává bővült. Ettől a belső bővüléstől eltekintve a 134. zsoltár 

hangjaiban teljesen követi latin cantiót, míg a Felséges Isten kezdetű zsoltár könnyen 

énekelhető a jelzett nótára: 

                                                
231 DOMONKOS Pál Péter, 1979, 237 l. 
 
232 Biblioteka Utworów Chóralnych, http://biblioteka.caecilianum.eu/?p=utwor&id=357 
 
233 FRANUS, 251 r, 269 v, 270 v, 271 r,- 294 v, 288 r. 
 
234 DOMONKOS Pál Péter, 1979,419.sz. 



155	  
	  

 
 

 

Christus iam surrexit, alleluia– Krisztus feltámada igazságunkra  

(RPHA, 0784, RMDTI.94.) 

A „Krisztus feltámadásáról való dicséret” későbbi forrása a Cantus Catholici(1651), a 

Huszár Gál énekeskönyvével megegyező szöveggel. Csomasz Tóth Kálmán a dallam 

típusa alapján huszita eredetet sejt.235 A dúr hármast körülíró és oktávra nyitó szerkezet 

valóban jellemző a cseh cantiókra.236 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
235 RMDTI. 94.sz. jegyzet 
 
236 Karl Severin MEISTER, 1862, 346. 
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O aurora lucidissima – Akik bíznak az Istenben (ad Az Haynal)  

(RPHA 0075, RMDTI. 119.) 

A himnusz dallama főleg Felvidéken és Erdélyben hajnalhirdető énekként is népszerű 

volt, erre utal a nótajelzés is. A Franus kancionálban az Virgo felix et serena szöveggel 

található,237 későbbi magyar forrása a Cantionales Catholicum (1676).  Weisse  

énekeskönyve is átveszi a népszerű dallamot.238 

 

 
 

  

 
ÁBRA 12 Az Ave virgo felix et serena dallama a Franus kancionálban. 

 

Surrexit Christus hodie – (Az) Krisztus mennybe felméne… Atyjával  

(RPHA 0806, RMDTI.120.) 

A magyar dicséret mintája Weisse énekeskönyvében a Gelobt sei Gott im höchsten 

thron kezdetű ének239 lehet. Népszerűségét bizonyítja, hogy Franus kancionálban 

(1505),240 Trillernél (1555)241 és később az Eperjesi Graduálban (1635)242 is mint tenor 

                                                
237 FRANUS,263.v. 
 
238 Michael WEISSE, 153, L II. 
 
239 ZAHN, 287. 
 
240 FRANUS, 335.r.  
 
241 ZAHN, 288. 
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dallam jelenik meg. Weisse dallama monoritmikus, jambikus lüktetésű. Érdemes 

összevetni a cseh és a magyar tenordallam kezdetét: 

 

 
ÁBRA 13 A Surrexit Christus hodie tenor dallam a Franus kancionálban 

 

Weisse énekeskönyvében243 az utolsó, rövid „alleluia” sora a magyar variánsban a 

szöveghez alkalmazkodva bővült. 

 

 
 

Conditor alme siderum – Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059, RMDTI.80/1.) 

A „Halott temetésekor való” ének az általánosan ismert ambrosiusi himnusz244 

dallamára könnyen énekelhető, de a dallam megtalálható Weisse énekeskönyvében is 

Kehrt euch zu mir… szövegkezdettel.245 

 
 
                                                                                                                                          
242 RMDT I. 120. 
 
243 WEISSE, 1531, D. XI. 
 
244 ANTIPHONARIUM 1912, 185.l.  német szöveggel: ZAHN 339.sz. 
  
245 ZAHN, 339. 
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Ø  Variánsok 
 
 
Christus surrexit –  Krisztus (ím) feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása 

                                 Krisztus (ím)  feltámada, ki értünk megholt vala 

                                 Krisztus (ím)  feltámada, nekünk örömet ada  

(RPHA 0792, 0786, 0794, RMDTI.68) 

A dicséret első dallama az 1774-es debreceni énekeskönyvből ismert,246 melynek 

mintája a Triller énekeskönyvében megjelent Erstanden ist uns Jesus Christ247 lehet. A 

magyar dicséret erősen variált változat, azonban dallamvezetésében, refrénes 

szerkezetében követi a német dallamot. Mindkét éneket érdemes összevetni a Christus 

surrexit hodie cantióval.248 A német és a magyar dicséret négy sorossá bővült és 

megtartotta a refrénes alapszerkezetet. A dallamvezetés az erős variálás ellenére is 

világosan mutatja a három dallam közti kapcsolatot. 

 

 

                                                
246 RMDT I. 69/II. 
247 ZAHN, 2460. 
248 Karl Severin MEISTER, 1862, 200. sz.  
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Dies iam laetitiae – Ez nap nékünk dicséretes nap (RPHA 0295, RMDTI.122) 

A karácsonyi ének dallama Magyarországon először a Cantus Catholiciben (1651) jelent 

meg, s a protestáns énekeskönyvek a mai napig tartalmazzák ennek változatait. A cseh, 

főként huszita énekanyagban találhatók hasonló refrénes dallamok, melyeket Csomasz 

Tóth Kálmán francia gyökerekre vezet vissza.249 Ám a magyar dicséret valóban hasonlít 

a Franus-kódexben250 (1506) lévő Dies iam laetitiae cantio formájára és 

dallamvezetésére.  Tehát a magyar cantióban nem valamelyik huszita dallam, hanem a 

nótajelzés gregorián dallama rejtőzik. A huszita énekes anyagból nem ismert megfelelő 

dallam, így a magyar dicséret önálló variánsnak tekinthető.   

 
 

 
ÁBRA 14 A Dies iam laetitiae cantio dallama a Franus kancionálban. 
                                                
249 RMDTI. 122. jegyzet 
 
250 FRANUS, 292r. 
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Ave gerarchia – Az keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017) 

Az Idvez légy Istennek Szent anyja… egyike első kottás anyanyelvű énekeinknek a 

Nádor-kódexből (1508).251 Gregorián forrása252 közös a Weisse(1531) 

énekeskönyvében253 található két sorral rövidebb  dallammal. A teljes gregorián 

himnusz melizmáinak feloldásával a dallam könnyen alkalmazkodik a magyar 

szöveghez. Corner 1651-es énekeskönyvében ugyanez az általános eljárás tette lehetővé 

a német szövegű éneklést. 

 
                                                
251 RMDT.I. 2.sz. 
 
252 Az összehasonlítás alapját képező gregorián dallam: FRANUS, 241r.  
 
253 ZAHN, 3294,  WEISSE,  A,4 b. 
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A solis ortus cardine – Nékünk születék mennyei király (RPHA 1066, RMDTI.181.) 

A dallam későbbi forrása a Cantus Catholici, de ennek variánsát, a református 

gyakorlatban ma is népszerű karácsonyi dicséretet az 1774-es debreceni énekeskönyv 

tartalmazza. A debreceni dallam harmadik sora kiválóan mutatja a melizmák 

szillabikussá válásának folyamatát, a negyedik sor pedig a melizmák törzs hanggá való 

egyszerűsödését: 

 
 

Veni redemptor gentium – Atya Isten tarts meg minket  

             Adj békességet Úr Isten  

(RPHA 0104,0058, RMDTI.117,116.)  

A magyar dallam megegyezik Luther, Erhalt uns Herr bei deinem Wort kezdetű 

énekével,254 amely egyértelműen a gregorián himnusz variánsa: 

  

 

                                                
254 ZAHN, 350. 
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Veni redemptor gentium - Mint kívánkozik a szarvas (RPHA 0996, RMDTI.142.) 

Kevés motivikus egyezést mutat a református énekek közt az ugyanilyen versformában 

íródott Elbémegyünk nagy örömmel… kezdetű dicsérettel (Db.1744). Ez utóbbi 

Csomasz Tóth Kálmán szerint lengyel dallammintát követ.255 Huszár Gál 

énekeskönyvének dallam azonban bizonyítja, hogy a versforma már 1560-ban elkészült 

a magyar dallam. A 42. zsoltár erősen variált változat, leginkább az első dallamsor és a 

zárlatok emlékeztetnek a latin mintára.  

 

 
 

 

Pueri Hebraeorum – Mindenható Úr Isten mi bűnös emberek  

(RPHA 0979,RMDTI.63.) 

A magyar gyónási ének a közismert antifóna kezdetben szoros, majd a gregoriánt erősen 

redukáló, sorokat összevonó változata: 

 

 
 

                                                
255 RMDT I. 142.sz dallamjegyzet 
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Ave rubens rosa – Hallgasd meg Atya Isten (RPHA 0492,126RMDTI.) 

A Franus kancionál256 szerinti dallam 5 soros formáját a német változat 4 sorosra 

redukálja. A magyar zsoltárparafrázis dallamvezetésében és formájában is a német 

változatot követi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ÁBRA 15 az Ave rubens Rosa cantio dallama a Franus kancionálban. 

 

                                                
256 FRANUS, 242 r-242 v. 
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Spiritus sancti gratia – Idvezlégy örök Úr Isten (RPHA 1404, RMDTI.128.) 

Az öt sorossá bővült magyar dallam elsősorban nem hangjaiban, hanem a jellemző nyitó 

kvint hangközzel és dallamvezetésében mutat hasonlóságot a latin pünkösdi 

cantióval.257 Huszár Gál 1574-es graduál énekeskönyvében az utolsó sor szekunddal 

mélyebben nyomtatott,258 így a zárlatban a hangnem váratlanul ion fordulatot kap. Ezt a 

hangnemet erősíti az 1651-es Cantus Catholiciben található variáns is,259 tehát az 1560-

as kiadás utolsó sora szekunddal mélyebben értelmezendő: 

 

 
 

 

Ø  Kompilálás 

 

Luther: Credo – Jövel Szent Lélek Úr Isten (RPHA 0702, RMDTI.7,66.) 

Luther Credo-jának dallamából ezzel az egyszerű technikával készült Batizi András 

könyörgésének dallama, melyet teljesen átsző német mintájának motívumépítkezése. Pl: 

 

 
 

                                                
257 ZAHN, 370b. 
 
258 HG 1574, CIII.b. 
 
259 RMDT.I.214.I . 
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Lauda Sion Salvatorem – Jövel Szent Lélek Isten (RPHA 0697, RMDTI.84.)  

Az invokáció dallama a Melodiae Prudentianae (1533) négyszólamú ódagyűjteményből 

való.260 A tenordallam első és harmadik sora a latin sequentia első sora:

 
 

 

Ave virgo gloriosa – Jer dicsérjük ez mai napon (RPHA 0640, RMDTI.66.) 

„A Christus születéséről való história” dallamát a Cantus Catholici közli először. 

Kezdete megegyezik az Ave virgo gloriosa sequentia261 hangjaival, s második sorában 

is feltűnő hasonlóság látható: 

 

 

            
 

 

 

 

                                                
260 ZAHN, 155.sz. 
 
261 RAJECZKY, 1982, II. 2.sz. 
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Veni Sancte Spritus – Jer mi kérjünk Szent Lelket  (RPHA 0654, RMDTI.127.) 

Az invokáció dallamának mintája Luther Nun bitten wir den Heiligen Geist kezdetű 

éneke, melynek gyökereit a szakirodalom a XII. századra vezeti vissza.262  

 

 
 

A dallam szerkezetében a Veni Sancte Spiritus et emitte coelitus… pünkösdi sequentia 

motivikus felépítése és tipikus fordulatai csengenek vissza: 

 

 
 

 

Natus est hodie - Úr Isten veletek keresztyének (RPHA 1444, RMDT.140.) 

Az éneket XVIII. századi kolozsvári és debreceni énekeskönyvekből ismerjük. Az 

Eperjesi Graduál egyik kórusa a „Nobis est natus hodie de pure virgine” feliratot viseli, 

szövege „Nekünk ez napon születék”. Ez a négyszólamú letét szinte hangról hangra 

megegyezik Johann Leisentrit 1567-ben kiadott gyűjteményében263 található kórussal, 

                                                
262 RMDTI. 127.sz. dallamjegyzet 
 
263 Johann Leisentrit (1527-1586)  német ellenreformátor. 1567-ben kiadott, Geistliche Lieder und 
Psalmen der Alten Apostolischer recht und warglaubiger Christlicher Kirchen  c. énekeskönyve 181 
dallamot tartalmaz, köztük protestáns eredetűeket is. 
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aminek a discantja a Nobis est natus cantio dallama.264 A magyar dicséret formájában 

követi a latin dallamot és felhasználja egyes motívumait is:  

 

 
 

 

Ø  Nem azonosított dallamok 

 

Sajnos a Hiszünk mind egy Istenben Credo-ének dallamát az Ó kegyes Szűz Mária 

alapján nem sikerült megfejteni. A nótajelzés a Peer-kódexben lévő Ó, kegyes Szűz 

Mária, te vagy szép, tiszta rózsa Mária-himnuszra utal.265 A Hálaadásokkal énekeljünk 

kezdetű dicséretet Christus iam surrexit nótája ismeretlen. A Mikoron Szent Dávid 

zsoltár nótajelzése két dallamot ad meg, melyből az egyik ismert: Vitam que faciunt. A 

Veni spiritus alme tuorum dallamot eddig nem sikerült azonosítani.

                                                                                                                                          
 
264 Karl Severin MEISTER, 1862, 36-37.sz. 
 
265"http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/040.htm" 
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Mérleg: 

Huszár Gál énekeskönyvének gazdag repertoárja 35 gregorián dallammal hozható 

közvetlen vagy közvetett kapcsolatba, mely dallamokhoz 45 magyar énekvers járul. 

Kompilálással szerkesztett és távoli variáns összesen 13 fedezhető fel, 3 latin 

mintadallam létezése csak nótajelzésből ismert. Nótajelzésük alapján 3 ének követ 

ismeretlen gregorián mintát. Utóbbiak kottáját közli Huszár Gál, s így ezeket első 

variánsnak tekinthetjük anélkül, hogy ismernénk latin szövegüket.  

 Az énekeskönyv anyagának arányait tekintve a 109 énekversből 45 énekvers, 

vagyis 41% éneklendő valamely gregorián hátterű dallamra.  

Az énekeskönyvben a magyar énekek gregorián dallamokhoz való kötődésének 

három szintjét találjuk, melyeket szoros vagy kötetlenebb kapcsolat jellemez.   

 

Ø Közvetlen átvétel: 6 dallam 

— a latin és magyar szöveg teljes átvétele: Dies est laetitiae, Grates nunc 

reddamus, Puer natus… unde gaudet 

— nótajelzések alapján: Jam cantemus, O aurora cantiók könnyen énekelhetők 

magyarul, mert szerkezetük egyszerű. Dallamuk szillabikus, izometrikus, 

formájuk egy zenei mondat, hangterjedelmük nem lépi túl az oktávot. 

Ø Kompilációk és önálló magyar távoli variánsok: 5 dallam 

  

Néhány ének a kompilálás bevált technikájával építi fel szerkezetét: Lauda Sion 

Salvatorem / Jövel Szent Lélek Isten,  Luther: Credo/ JövelSzent Lélek Úr Isten a Ave 

virgo gloriosa   /Jer dicsérjük ez mai napon , Natus est nobis hodie / Úr Isten veletek 

keresztyének. 

 

Ø Variánsok 

— Csak magyar forrásból ismert variánsok: 12 dallam. 

Huszár Gál vagy későbbi források kottaképe alapján jól felismerhető gregorián 

mintadallamot követő variánsok Ide lehet sorolni azokat a dallamokat, melyek ugyan 

kikottázottak, de a gregorián eredeti dallam létezésére csak a nótajelzés utal. Későbbi 

magyar forrás az Eperjesi Graduál (1635), a Cantus Catholici két kiadása(1651, 1676) 

és a XVIII. századi debreceni és kolozsvári énekekskönyvek. Legkorábbi variáns a 
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Salve benigne rex Ladislae  eredeti magyar himnusz, melyhez a Boldogok azok kik 

Istent félik zsoltárszöveg kapcsolódik.  Az önálló magyar távoli variánsokban meglévő 

fordulatok csak dallamvezetésükben emlékeztetnek az eredetire, a sorok szerkezetét 

nem követik. Pl. a Veni redemptor gentium himnusz kezdésére és építkezésére nagy 

mértékben emlékeztet a Mint kívánkozik a szarvas zsoltárparafrázis. 

 

— Cseh forrásdallamok: 2 dallam 

Közvetlen cseh kapcsolatot bizonyítottan két dallam mutat. A Modulisemus omnes  a 

Jer mi dicsérjük és áldjuk mintája, a Dies iam laetitiae cantio önálló magyar variánsa 

pedig az Ez nap nékünk dicséretes nap. A Váradi énekeskönyv (1566) az Ez nap nékünk 

dicséretes nap karácsonyi énekhez a Dies est laetitiae nótajelzést adja, ami 

nyilvánvalóan téves. Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében azonban a nótajelzés helyes: 

Dies iam laetitiae. Ez a cantio megtalálható a Franus kancionálban, a magyar dallam 

ennek nagyszerű variánsa. 

 

— Német közvetítő dallamok: 17 dallam   

17 gregorián dallam nem közvetlen variánsként, hanem közvetítő énekek útján jutott az 

énekeskönyvbe. Ezek a dallamok német közvetítéssel, mint Weisse, Triller és más 

énekeskönyvek egyes dallamainak magyar variánsai kerültek Huszár Gál anyagába. 

Fontos megállapítani, hogy ezeket a német gyülekezeti énekeket tekinti Huszár Gál 

mintának és nem azok gregorián eredetijét. A latin-német mintadallamok közül teljes 

átvétel 3, a többi 14 ének pedig a közvetítő dallamok magyar változatai.   
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4.5 A cseh-morva kapcsolat kérdése 
 
 
Huszár Gál énekeskönyvében hat ének megtalálható Weisse 1531-es énekeskönyvében 

is. Michael Weisse266 a lantzkroni és fulneki cseh-morva testvéri gyülekezet német ajkú 

tagjai részére készítette énekeskönyvét. Az énekeskönyv 157 éneket tartalmaz, tehát 

jóval terjedelmesebb, mint az összes addig megjelent német énekeskönyv, és az első 

olyan, mely végig a tartalma szerint tagolt. Az előszó értékes információkat közöl 

olvasóival az általa kiválasztott dallamok forrásáról és a fordításról. A korábbi 

feltételezésekkel ellentétben csak 16 dal esetén lehet cseh mintáról beszélni.267 Az 

előszó teljes terjedelmében: 

„Isten német közösségének és a lantzkroni és füllnecki keresztény testvériségnek 

kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Jézus Krisztustól. 

  Miután gyakran fordultatok kéréssel véneitekhez és lelkipásztoraitokhoz, 

és ezáltal elértétek, hogy benneteket, németeket is - ugyanúgy, mint a cseh 

testvéreket - ellássanak vallásos énekekkel, ezt a munkát pedig most rám 

ruházták, lehetőségeim szerint én is minden szorgalmamat erre fordítottam: 

elővettem a ti és a cseh testvérek régi kancionáléját, és ennek értelmét a 

megbízható Szentírás nyomán német  rímekre ültettem át, a szótagokat, szavakat 

és strófákat is úgy igazítva, hogy mindegyik szépen énekelhető legyen a hozzá 

tartozó dallamra. 

  Most alapos átolvasás, korrigálás és javítás után a testvérek vénei ezeket 

az énekeket is nyomdába adták kérésetekre, a mindenható Istennek és az ő 

igazságának dicséretére és dicsőségére, a ti vigasztalásotokra és az egész 

kereszténység tanulságául. Azt férfiasan bevallom, hogy nálunk ez másmilyen, 

és másmilyen is volt, mint amit ellenfeleink előadnak. Aki többet szeretne 

megtudni arról, miből és hogyan jött létre a mi egyesülésünk, az elolvashatja 

                                                
266 Michael Weisse a sziléziai Neisse-ből származik. 1504-től Krakkóban tanult, tehát 1488 körül 
születhetett. Később szerzetes volt Boroszlóban, valószínűleg 1520 előtt ment a cseh testvérekhez, és 
1522-ben vette át a landskroni és fulneki testvérközösségek vezetését, melyeket német bevándorlók 
alkottak. Minden bizonnyal elkísérte Johan Hornt öt utazásán, melyeket az 1522 és 1525 között 
Wittenbergbe tett, hogy megismerje Luthert és teológiai kérdéseket vitasson meg vele. Weissét 1531-ben 
a testvériség papjává szentelték. 1534-ben halt meg Landskronban. 
 
267 Konrad AMELN, 1957, 2-5.   
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tanításunkat, amelyet Zwickauban, a választófejedelem városában nyomtatásban 

megjelentettünk. 

 

Így hát legyen most hasznotokra ez a könyvecske, kedves testvéreim, és kérjétek Istent, 

hogy adja rá áldását.   Szolgátok, Michael Weisse”268   

 Az előszó a megrendelő személyén túl pontosan meghatározza a felhasználó 

csoportot: ”benneteket, németeket”. Az énekeskönyv célja tehát, hogy a gyülekezet 

német ajkú tagjai énekeskönyvet kapjanak kezükbe, „ugyanúgy, mint a cseh testvérek”. 

Valószínűleg Weisse itt a már megjelent cseh-morva testvérek cseh nyelvű 

énekeskönyveire gondol. A legfontosabb adat a készülő énekeskönyv forrásait határozza 

meg: „elővettem a ti és a cseh testvérek régi kancionáléját, és… német rímekre ültettem 

át”. A német források tehát latin nyelvűek voltak, és minden bizonnyal a cseh „régi 

kancionál” is. A fordítás hitelességét és a jó énekelhetőséget fontosnak tartotta, mert 

kihangsúlyozza: „a megbízható Szentírás nyomán német rímekre ültettem át, a 

szótagokat, szavakat és strófákat is úgy igazítva, hogy mindegyik szépen énekelhető 

legyen a hozzá tartozó dallamra.”  

 A német ajkú cseh-morva testvérek Michael Weisse által készített 

énekeskönyvéből (1531) hat dallam található Huszár Gál énekeskönyvében: 

Mindenható Úr Isten (Patris sapientia): hangszerinti átvétel  

Aki akar üdvözülni / Aki veti segedelmét (Ave fuit prima salus)   

A Krisztus mennybe felméne… Atyjával (Surrexit Christus hodie)  

A Dicséretes ez gyermek /Nagy örömnap ez nekünk (Dies est laetitiae)  

Adj idvességes kimúlást (Conditor alme siderum)  

A keresztyénségben igaz vallás a hitben (Ave gerarchia)269  

 

A dallamok mindegyike gregorián ének variánsa, tehát Weisse énekeskönyvéből nem 

került cseh vagy morva zenei anyag a XVI. századi magyar dallamok közé. 

 A dolgozat megkísérel választ adni arra kérdésre, hogy Csomasz Tóth Kálmán 

miért feltételezte, hogy a XVI. század magyar dallamanyagának kialakulásában nagy 

szerepet kaptak a cseh-morva dallamok. Csomasz Tóth Kálmán jogosan gondolt erre a 
                                                
268 Fordította Kopeczky Rita 
 
269 Ez utóbbi teljes változata későbbi német forrásból ismert (Corner, 1651) 
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lehetőségre. A cseh-magyar kulturális kapcsolat igen erős volt a két nemzet közt, hiszen 

pl. a cseh huszitizmus hatására indult el Magyarországon az anyanyelvű irodalom 

előretörése. Husz János, a prágai egyetem tanára fektette le a latin abc-ben nem szereplő 

cseh hangzók visszaadására a mellékjeles helyesírási rendszert, mely a magyar 

helyesírás fejlődését is előmozdította. A XV. század első feléből való a magyar nyelvű 

ú.n. Huszita Biblia, melynek fordítói valószínűleg Husz János tanítványai voltak a 

prágai egyetemen. A cseh humanista irodalomban gyakran megjelenik  Magyarország, 

mint a kereszténység védőbástyája és a cseh-magyar testvérnemzet motívuma. A 

reformáció idején a cseh és magyar anyanyelű irodalom kiadványai szinte egy időben 

jelentek meg: pl. Károli Gáspár teljes magyar bibliafordítása 1590-ben, a cseh Kralicei 

biblia pedig 1579-94 közt került nyomtatásra.270   

 A cseh-magyar kulturális kapcsolatok eszmetörténeti síkját azonban nem erősíti 

meg a vallásos énekek akár egyirányú, akár kölcsönös jelenléte. A huszitizmus erős 

magyarországi hatása okán joggal lenne várható, hogy népénekeink közt cseh-morva 

dallamok is felbukkanjanak.  

 Szomjas-Schiffert György XIX. századi cseh és morva népdalgyűjtemények, 

valamint a XVI. század zenei emlékeivel foglalkozó publikációk zenei anyagán 

keresztül a magyar, ú.n. új stílusú népdalok eredetét kutatja.271 A több száz cseh és 

morva dallam formai elemzése alapján egyértelműen megállapítja, hogy a visszatéréses 

forma általánosan jellemző mindkét nép dallamainak szerkezetére. Az általa vizsgált 

források egészen a XIV. századig nyúlnak vissza. Ezzel párhuzamosan sorba veszi a 

Régi magyar dallamok tára I. kötetének anyagát, amely alapján kiderül, hogy a XVI. 

század magyar énekanyagában mindössze hat visszatéréses szerkezetű dallam található: 

Sok csudák közül (Tinódi Cronica) 

Régen ó törvényben (Hoffgreff énekeskönyv; Eleazár dallam) 

Emlékezzél mi történék (Hoffgreff) 

Krisztus édes megváltónk (HG, 1574) 

Jó keresztyének kik vagytok (HG, 1574) 

Áldj meg minket Úr Isten (Lubelczyk Jakab: Dávid zsoltárai) 

 

                                                
270 Richard PRAŽAK, 1990. 
 
271  SZOMJAS-SCHIFFERT György,1978. 
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A hat visszatéréses dallam a Régi magyar dallamok tára I. kötetében lévő mintegy 250 

dallamnak 2,5%. Ez az arány oly kevés, hogy nem beszélhetünk sem általános cseh-

morva zenei hatásról, sem dallamátvételek nagy számáról. Az összehasonlító elemzések 

alapján Csomasz Tóth Kálmán feltételezései a magyar dallamanyag cseh-morva 

kapcsolatairól dallamszerkezeti szempontból sem nyertek igazolást. Huszár Gál 

énekeskönyve két visszatéréses dallamot tartalmaz: Régen ó törvényben és az Ave 

rubens rosa / Hallgasd meg Atya Isten kezdetű éneket.272 Ez utóbbi még nem szerepelt a 

Régi Magyar Dallamok I. kötetében  

 Csomasz Tóth Kálmán a Šamotulsky kancionál anyagát is összeveti Huszár Gál 

énekeskönyvének dallamaival. Az 1561-ben megjelent énekeskönyvet a cseh-morva 

testvérközösség püspöke, Jan Bahoslav szerkesztette. 450 himnuszt tartalmaz, melyek 

dallama nagyrészt világi eredetű, Bahoslav nevéhez valószínűleg nyolc dallam fűződik.  

 Csomasz Tóth Kálmán kilenc közös dallamot talált a két énekeskönyv anyagában: 

Emlékezzél mi történék (Hoffgreff énekeskönyvében is megvan) 

Jer mi dicsérjük, áldjuk (Modulisemus omnes dallam) 

Jer dicsérjük ez mai napon (Ave virgo gloriosa) 

Krisztus ma feltámada… mi bűnünket (Christus surrexit hodie) 

Adj idvességes kimúlást (Conditor alme) 

Krisztus feltámada igazságunkra (Christus iam surrexit alleluia) 

Jézus Krisztus szép fényes hajnal (O aurora lucidissima) 

Ez nap nékünk dicséretes nap (Dies iam laetitiae) 

Hallgasd meg Atya Isten (Ave ruben rosa) 

 

A Šamotulsky kancionálban meglévő, Csomasz Tóth Kálmán által helyesen variánsnak 

ítélt dallamok mindegyike, egy kivételével, gregorián mintára vezethető vissza. A 

Šamotulsky kancionál dallamai tehát ugyanúgy népnyelvű gregorián variánsok, mint 

Huszár Gál hasonló dallamai. A cseh-morva és a magyar énekek azonban  nem egymás, 

hanem közös gregorián alapdallamuk önálló variánsai. A kivétel, az Emlékezzél mi 

történék formája cseh felépítésű: ABCA. 

 Csomasz Tóth Kálmán a XVI. századi dallamrepertoár összetételével 

kapcsolatosan kiegészíti az általa egyértelműnek tartott cseh-morva szerepről 

mondottakat: 
                                                
272 cseh töredék 1541-ből, in Anna HAMADOVÁ, 1978. 
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„Valósággal feltűnő, hogy Luther és a német reformáció kezdetének 

énekköltészete még szövegek tekintetében is milyen szerény részesedéssel 

szerepel első énekeskönyveinkben és általában a régi magyar protestáns 

éneklésben. Weisse Mihálynak a német nyelvű cseh testvérgyülekezetek 

részére készített énekeskönyvében (Ein New Gesangbuchlein) a huszita 

énekek mérsékelt túlsúlya mellett tekintélyes számmal szerepelnek elsősorban 

korábbi latin-német, de lutheri énekek is.”273 

 

Weisse énekeskönyvének 6 latin-német dallama megváltoztatja Huszár Gál 

énekeskönyvének, és egyben a XVI. századi dallamok eredetét ábrázoló számarányokat. 

Huszár Gál anyagában, a Weisse és más énekeskönyvek, valamint Luther dallamait 

együttesen figyelembe véve, összesen 26 német dallam található. Nem hagyható 

figyelmen kívül az a tény, hogy pontosan ugyanennyi eredeti magyar dallamot 

szerkesztett énekeskönyvébe Huszár Gál. A számok azt mutatják, hogy a német és 

eredeti magyar dallamok aránya az énekeskönyvet kiegyensúlyozottá teszik. 

 A Régi magyar dallamok tára hatalmas adatbázis, tehát Csomasz Tóth Kálmán 

kutatásai nem terjednek ki a különböző forrásokban található azonos dallamok pontos 

összehasonlítására. Ez azt eredményezi, hogy a dallamok eredetére vonatkozólag 

gyakran feltételezésekre épít. A cseh-morva és magyar források nem a Csomasz Tóth 

Kálmán által felállított rendszer szerint kapcsolódnak egymáshoz. A nemzetközi 

gyakorlatban általánosan ismert gregorián dallamok anyanyelvi megfelelői a latin 

dallam egy-egy önálló variánsa, tehát ezek összevetésénél csak markánsan megjelenő 

hasonlóságok alapján lehet bármilyen eredetre vonatkoztató következtetést levonni.  

Határozott dallami egybeesések híján kijelenthető, hogy a cseh-morva dallamok szerepe 

a XVI. századi magyar vokális anyagban elenyésző, csak néhány dallam 

megtelepedéséről és nem stílusformáló szerepéről lehet szó. 

                                                
273 RMDTI.99. 
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5 HUSZÁR GÁL ÉNEKESKÖNYVE DALLAMAINAK 
METRUMA 

 
 

5.1 Mértékes dallamok 
 

Heterometrikus dallamok: 
 

Jambikus dallamok szótagszám műfaj; szerző forrás 
○ Jer mi dicsérjük, áldjuk 

   nj. Modulisemus 

13, 14, 20, 14 

13, 13, 13, 13 

himnusz CC1651 

Nagy Kanc. 
1576 

○Krisztus feltámada 
igazságunkra 
   nj.Christus iam surrexit, 
alleluia 

11,14 nj. ismeretlen 

cantio 

CC 1651 

○ Ember emlékezzél    13,14,16(Refr.) Batizi András NH 1769 

♪ Idvezlégy örök Úr Isten 

   Spiritus Sancti gratia 
(variáns) 

8, 9, 9, 9, 6 

8, 8, 8, 8, 8 

cantio HG 1560 

♪ Adjunk hálát mindnyájan 7,7,7,8,8,7,8 Huszár Gál  

♪ Úr Isten irgalmazz nekem 

   Erbarm dich mein 

8,9,8,9,9,9,9,9 

8,8,8,8,9,9,9,10 

  

Walther, 

1521 

♪ Erős vár nekünk az Isten 

   Luther:Ein feste Burg 

18,18,13,11,9 

15,15,10,11,7 

 HG 1560 

Trochaikus dallam    

♪ Tekints reánk immár 

   HG.1574: nj. Christus iam   
   surrexit, gaudeamus     
exultemus  et laetemur 

14, 10, 13 
 

nj. ismeretlen 
cantio 

HG 1560 

Pentametrum    

○ Mikor e széles világ 14-15, 14-16, 9 ismeretlen kartétel Kv.1744 
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A legrégebbi ismert magyar vers az 1300 körül keletkezett Ómagyar Mária- siralom, 

melynek latin eredetije a XII.században élt francia Geoffroi De Breteuil sequentiája. 

Azóta, hogy ezt a szövegében oly kifejező és drámai nyelvemlékünket először az 1920-

as években közreadták, számos irodalomtudós érdeklődésének került középpontjába. A 

legtöbb kérdés a sequentia latin eredeti, és a magyar fordítás verstani összevetése köré 

csoportosult. Szabolcsi Bence az irodalmi tanulmányok megállapításait igazolta és 

bővítette azzal, hogy a Siralom formáját és ritmusát274 a sequentia öt ismert dallamának 

segítségével próbálta megfejteni. Az említett megállapítások egybevetését és mérlegét 

Vargyas Lajos végezte el.275  Az összehasonlító elemzések szerint a fordítás nem 

követte szigorúan az eredetit: a trochaikus lejtés kisimul, a szótagszámok nem egyeznek 

mindenütt a latinnal és a sequentia-forma sem mindig következetes. Ugyanakkor a 

magyar fordítás érezhetően törekedett az ütembeli szerkezet, a strófaforma és a 

főiktusok elhelyezkedésének megtartására. Az első versszak: 

 

Planctus ante nescia   Volék sirolm // tudotlon, 
   −    υ   −  υ   −  υ −           4          +         3 
Planctu lassor anxia          Sirolmol // sepedik 
   −    υ   −  υ   −  υ −            3          +         3 
Crucior dolore.    Búol oszuk, // epedek. 
−    υ   −  υ   −  υ −            3          +         3 

 

A későbbi latin himnusz, sequentia és cantio fordítások sem próbálkoztak az 

időmértékes ritmus követésével, hanem a magyar nyelv ütemeiben gondolkodtak. A 

sormetszetek / megtartására való törekvés a klasszikus sor- és strófaképletű versek 

fordításánál jól követhető akkor is, ha a szótagszámok nagy ingadozást mutatnak is.276  

 

                                                
274 Az Ómagyar Mária-siralom dallama, in  SZABOLCSI Bence, 1972, 34-50. 
 
275 Vargyas Lajos Szabolcsi Bence és Horváth János elemzéseit egészíti ki saját véleményével. 
Részletesen: VARGYAS Lajos, 1952, 92-100. 
 
276  Pl. 1508-ból, a Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról ( Döbrentei-kódex 240-241, kritikai kiadása: 
RMKT I2 136-137), azaz a Vexilla regis prodeunt ambrosiusi himnusz fordítója az első versszakokban 
megtartja a metszetek helyét, de később ez elmosódik. Szótagszámban is nagy ingadozást mutat: 5 + 3 
helyett  4-9+3-5 
 
1. versszak: Királyi zászlók  terjednek! 6. versszak: Ó egyetlenegy reménységönk, Szent Kereszt, 

   Keresztnek titkja  fínletik,                   Idvözlégy, ez gyetrelemnek   idejin!  
   Kin testben, testnek  teremtője,                       Kegyeseknek béveh  igazságot, 
   Felfeszült Keresztfára.                        És bínösöknek tégy bocsánatot. 
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Ø  Jambikus dallamok: 

♪ Jer mi dicsérjük, áldjuk – nj. Modulisemus   (RPHA 0649, RMDT I.60.) 

A cseh forrásokból ismert Modulisemus omnes himnusz közvetlenül került 

Magyarországra, de önálló variánsokban élt tovább. Ismétléses belső bővülése nem 

zavarja a nagyformát, vágáns sorainak metszetei végig jól tagolják a sorokat.  

 

Modulisemus omnes // corde, voce, ore,  Jer mi dicsérjük, áldjuk // és felmagasztaljuk 

Concrepantes in laudem //  discanto et tenore,    Mindeneknek teremtőjét// az atya Úr Istent, 

In laudem salvatoris // Nostri redemptoris, Ki nem mi érdemünkből :ǀ: de az ő jóvoltából    

                    // könyörüle rajtunk, 

Jubilose dicentes // Cuncti Alleluia.  az ő szerető Szent Fiát // a világra küldé. 

 

♪ Idvezlégy örök Úr Isten        (RPHA 1404) 

A magyar könyörgés a Spiritus Sancti gratia sequentia erősen variált megfelelője. 

Ahogy a dallam fokozatosan elhagyja az ambrosián mintadallamot, a sorok ezzel 

párhuzamosan lazítják a forma keretét.  

 

Spiritus Sancti gratia    Idvezlégy örök Úr Isten, 

Apostolorum pectora    ki vagy foghatatlna fölségben, 

Implevit sua gratia,    az mennyei nagy dicsőségben,  

Donans linguarum genera.                angyaloknak nagy örömökben, 

                         és dicséretekben. 

  

○ Krisztus feltámada igazságunkra (ad Christus iam surrexit) 

 (RPHA 0784 , RMDTI.94.) 

Hasonló szerkezetű énekek a cseh-morva dallamanyagban találhatók.277 

 

 
 

                                                
277 RMDTI. 94.sz. dallamjegyzet 
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♪ Adjunk hálát mindnyájan        (RPHA 0062) 

A jambikus dallam első és utolsó sora erősen emlékeztet az Ades pater supreme ódára:    

 

 
 

○ Ember emlékezzél a szomorú halálról    (RPHA 0340, RMDT I.73.) 

Batizi András igen korai, 1546 előtti énekének sorai heterometrikusak, a bővülés a 

második sorban jól követhető: 

 

 
 

 

♪ Erős várunk nékünk az Isten     (RPHA 0392, RMDTI.125.) 

Luther zsoltárának heterometrikus sorait (18,18,13,11,9) az ismeretlen fordító redukált 

szótagszámú sorokkal (15,15,10,11,7) ülteti át magyarra. 

  

♪ Úr Isten irgalmazz nekem                (RPHA 1436, RMDT I. 139.) 

A német mintadallam278 hang-, és ritmusszerinti átvétele. Az egy szótagnyi redukció 

hangösszevonásból és nem hangelvételből adódik.  

 

 

                                                
278 ZAHN, 5851. 
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Ø  Trochaikus dallam: 

 

♪ Tekints reánk immár      (RPHA 1368, RMDTI.225.) 

Huszár Gál graduál-énekeskönyvéből tudjuk, hogy az ének latin mintája az eddig 

ismeretlen Christus iam surrexit, gaudeamus exultemus et laetemur cantio. 

 

Ø  Pentameter: 

 

○ Mikor e széles világ          (RPHA 0934, RMDT I.92.sz.) 

A dicséret későbbi kiadásokban az „Elegiacum avagy Pentametrum vers Discant 

Notaiara” jelzés kapta, ami alapján a dallam talán valamely kartétel felső szólama 

lehetett. Az ének ritmusában csak a sorkezdő és a metszet utáni daktilus utal a 

nótajelzésben meghatározott verselésre: 

 

 
 

A magyar nyelvű mértékes dallamok nehézkessége nem a fordítók és énekversírók 

képzetlenségéből vagy verselésben való járatlanságából adódik. A magyarországi latin 

oktatás Európa-szerte elismerésre tett szert. A diákok a legalsó osztályokban latin 

szavakat és Cato morális költeményeit  memorizálták, a második szinten Alexander de 

Villa Dei: Dorctrinale Puerorum c. verses könyvéből sajátították el a nyelvészetet és 

megtanultak folyékonyan latinul beszélni. A legmagasabb szinten pedig teológiai, 

asztronómiai és más szakkönyveket tanulmányoztak. A verselésben való gyakorlati 

jártasságukat ódagyűjtemények genusainak éneklésével, később csak skandálásával 

mélyítették el. Huszár Gál énekeskönyvében a fordítás minőségét nem lehet mindig 

értékelni, mivel a latin cantiókra utaló nótajelzések eredeti formája néhány esetben 

ismeretlen: Krisztus feltámada igazságunkra, Tekints reánk immár, Mikor e széles világ. 
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 A XVI. században Wittenbergben több száz magyar diák tanult, számosat közülük 

Melanchthon közvetlenül is tanított. Melanchthon, aki a latin és más nyelvek ismeretét 

erkölcsi kérdésnek tartotta,  a magyar diákokat asztalánál fogadta, s vasárnapi Biblia 

magyarázatát latinul tartotta nekik.279 

 Jóllehet az ókori nyelvekben kifogástalanul képzett protestáns énekfordítók 

jártasak voltak a görög és latin verselésben, de még nem volt annyi tapasztalatuk, hogy 

ismereteiket énekszövegek írásában jól alkalmazhatták volna. A kiváló latin verselési 

készség ellenére a magyar nyelvű mértékes ritmusok mégis idegenül döcögtek, 

szerzőjük vagy fordítójuk még csak nem is kísérletezett gördülékeny, szöveg- és 

dallamritmust összehangoló prozódiával. A választ az egészen a XVIII. századig tartó 

szemléletmód adja meg, mely szerint költőink a magyar és a nyugat-európai verselést 

egymástól különböző, össze nem egyeztethető, és az időmértékest egy magasabb szintre 

tökéletesített rendszernek látták.280 

 Az antik görög és latin költők formakészletétének átvétele mellett a nyugat-

európai verselés a század ebben a szakaszában elsősorban német mintadallamokon 

keresztül érkezett Magyarországra.  A nyugat-európai verselés is ugyanazokból az 

elemekből építkezik, mint az antik, de azokat nagy prozódiai szabadsággal kezeli.281 A 

magyar protestáns énekköltészet felgyorsította és dallamaival együtt befogadta nem 

csak a német, hanem később, a genfi zsoltárok fordításával a francia verselés formáit is. 

Pl. az új jövevényformák beáramlásának útvonaláról a Balassi Bálint verseinek ad 

notam jelzései alapján lehet tájékozódni, még akkor is, ha magukat a dallamok nem 

minden esetben ismertek.282 

 Huszár Gál énekeskönyve három magyar heterometrikus énekeket tartalmaz. 

Dallamaik nem szerepelnek más, későbbi forrás énekversei előtt nótajelzésként, külföldi 

megfelelőjük sincs, tehát a dallam és szövege kezdettől összetartozik. Verselésük 

ütemhangsúlyos, még akkor is, ha dallamaik ritmusa időmértékes jellegű.  
                                                
279  A latin általános használatát bizonyítja pl. az 1586-1589 közt Wittenbergben tanuló peregrinusok latin 
nyelvű búcsúztatóverseit tartalmazó Collectanae Varia c. kolligátum, mely a távozókat jókívánságokkal 
kíséri, dicséri a helyet, ahonnan elindultak és Pannóniát, ahová majd megérkeznek. in MÓRÉ Tünde, 
2010.  
   
280 HORVÁTH János, 1969, 86. 
 
281 A nyugat-európai versrendszerek jellemző formáiról és magyarországi hatásáról bővebben : u.o.101-
125. 
 
282 Balassi Bálint verseinek idegen eredetéről, a különböző irodalomtudományi nézetek összevetéséről 
bővebben: HORVÁTH Iván, 1982. 
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Szótagszámuk és sorösszetételük szabad, s nem mutat kötött formát. Ennek ellenére, a 

jambikus lüktetés, a refrénes strófaszerkezet (Ember emlékezzél…), az AAB forma 

(Mikor e széles világ…), a valamely kartételre utaló nótajelzés (…Discant Notaira) 

vagy Prudentius óda- tenorjának felbukkanása (Adjunk hálát mindnyájan…) idegen 

mintát sejtet a háttérben.  
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Kötött szerkezetek, izometrikus sorok 
 

Sapphikus énekek szótagszám sorszerkezet szerző;forrás 
♪ Boldog az ollyan ember 11, 11,11, 11 5+6  
   Boldog az illyen ember 11, 11,11, 11 5+6 Szegedi G. 
♪ Felséges Isten, mennynek, földnek Ura 11, 11, 11, 5 5+6 Tinódi 
♪ Mennynek és földnek nemes teremtője 11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 
Jambikus énekek    
♪ Jövel Szent Lélek Isten 7, 7, 7, 7  Mel.Prud. 
♪ Emlékezzél meg Úr Isten 8, 8, 8, 8, 8  Luther 
♪ Keresztyéneknek Istene 
♪ Ó Úr Isten tekints hozzánk 

8, 8, 8, 8, 8, 9, 7 
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 

4+4 Luther 
 

Trochaikus ének    
♪ Hallgasd meg Atya Isten 13, 13,13, 6 7+6 Erfurt,  1524 
Alkaioszi énekek    
♪ Imádunk mi téged Szent Háromság 10+10+8+10 4+6  
   Jer dicsérjük az Istennek Fiát 10+10+10+10 4+6 Batizi A. 
   Fényességes tengernek csillaga    
♪Légy irgalmas Úr Isten 10+10+10+10 4+6 ?Szegedi L. 
♪ Kegyelmezz meg (nj. O venerabilis) 10+10+10+10 4+6  
♪ Minden embernek illik ezt megtudni 4-5 + 6-8 4+6 virg.  

 ○ Hálát adunk teneked (nj.nincs) 10+10+10+10 4+6   
 

Nótajelzések és későbbi források alapján: 
 

Sapphikus énekek (nj. Saphicum carmen)    
○ Szükség megtudnunk idvességnek dolgát 11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 
  Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben  11, 11, 11, 5 5+6 Tritonius 
Phalekoszi énekek (nj. Vitamus faciunt)    
○ Mely igen jó légyen az egyenesség 11, 11  Spangenberg 
  Mikoron a Szent Dávid megismeré 11, 11   
  Minden hív keresztyének meghalljátok 11, 11   
  Minden népek örülvén tapsoljanak 11, 11   
Trochaikus énekek     
○ Jer mindnyájan örüljünk (nj. Iam 
cantemus) 

7, 7, 9 4+3 és 4+5 ? lengyel 

  Úr Istennek Szent Fia  7, 7, 9 4+3 és 4+5  
  Krisztus Jézus születék 7, 7, 9 4+3 és 4+5  
Jambikus énekek    
○ Gyermek születék Bethlehembe 8, 8  München,1586 
○ (A) Krisztus mennybe 
felméne…Atyjával 
  (nj. Surrexit…) 

8, 8, 8, 6  Weisse, 1531 

○ Akik bíznak az Istenben (nj. O aurora…) 8, 8, 8, 8 4+4 ?cseh 
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A középkori himnuszok protestáns liturgiában való továbbélésének feltétele annak a 

lehetőségnek a megteremtése, hogy azok anyanyelven szólaljanak meg. Ezen a ponton 

különbséget kell tenni az officium melizmatikus és szillabikus himnuszai közt. A 

melizmák feloldásával a fordítónak ugyan új eszköz áll rendelkezésére, de a dallamok 

szabad előadásmódja így is csak a schola képzett énekesei által volt lehetséges. A 

Huszár Gál énekeskönyvének függelékében lévő heti príma-rend himnuszai is ehhez a 

kategóriához tartoznak. Gyülekezeti éneklésre azonban csak a kötött formájú 

szillabikus, esetleg egy-két hangnyi melizmát tartalmazó himnuszok alkalmasak.  

 A magyar szöveg dallamhoz való igazításának elengedhetetlen eszköze a 

szótagszámlálás. Mivel a hosszú és rövid szótagok megkülönböztethetőek egymástól és 

a magánhangzók hosszúsága nem függ a hangsúlytól, a magyar nyelv  lehetőséget ad a 

quantitas-on alapuló verselésre is. Ez az eljárás a magyar verselési technika előtt új 

kaput nyitott, melyen keresztül elindult a nyugat-európai kötött strófaszerkezetek 

magyarországi beáramlása. A XVI. századra ugyan jellemző a fordítások nem 

kiegyenlített minősége, de a magyar verselés kötött formáinak kialakulásához ezek a 

fordítási kísérletek jelentették az első lépéseket.  A fordítások közt azok a legjobbak, 

amelyek az esetlegesen előforduló szótagszám különbségek ellenére megőrzik az 

iktusok helyét. 

 Huszár Gál énekeskönyvének nótajelzései és kikottázott énekei közt 

megtalálhatók az ódagyűjteményekből jól ismert sapphikus, iambicum dimetrum 

catalectum és a phalecusi genusok dallamai.283 Arra vonatkozó adat nincs, hogy milyen 

messzire jutott a brassói Honterus iskolai ódagyüjteménye. Nagyobb a valószínűsége 

annak, hogy a Huszár Gál énekeskönyvében lévő dallamok német forrásokból kerültek a 

magyar énekgyakorlatba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
283 CSTK, 1967, 211-234. 
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Ø  Sapphikus énekek: 

A Mennynek és földnek nemes teremtője kezdetű kikottázott könyörgés  Tritonius 

Horatius carmenjének szövegére írt sapphikus mértékű kartételének tenor dallama284 

Huszár Gál még két ének dallamát ajánlja a „Saphicum carmen notaiara”: 

 

♪ Mennynek és földnek nemes teremtője        (RPHA 0896, RMDT I.138)  

○ Szükség megtudnunk idvességnek dolgát   (RPHA 1348, RMDT I.138) 

○ Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben    (RPHA 0914, RMDT I.138) 

 

A magyar sorok metszetei nemcsak formai, hanem tartalmi szempontból is sikeresek. 

pl: 

Iam satis terrae // nivis atquae dirae  Szükség megtudnunk // idvességnek dolgát 

grandinis misi // pater et rubente  és az Istennek // tíz parancsolatját 

dexter sacras // jaculatus arces  hol megjelenti // hozzánk akaratját  

terruit // urbem.    bűn ellen // haragját 

 

A magyar dallamok közül sapphikus mértéket követ a Tinódi Siess keresztyén… kezdetű 

históriás énekének dallamára írt könyörgés valamint az 1. és a 31. zsoltár: 

 

♪ Felséges Isten, mennynek földnek Ura     (RPHA 0411, RMDT I.138) 

♪ Boldog az ollyan ember az Istenben             (RPHA 0203, RMDT I.123, 187) 

○ Boldog az illyen ember ez világon            (RPHA 0199, RMDTI. 123) 

 
                                                
284 ZAHN, 966. 
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Ø  Phalaecusi énekek: 

Johann Spangenberg (1484-1550) „Grammaticae latinae partes” (1546) c. 

gyűjteményében található M. Valerii Martialis (38~41-104) Vitam que faciunt kezdetű, 

klasszikus phalaecusi mértékű epigrammájára írt kartétel,285 melynek kezdősora Huszár 

Gál énekeskönyvében négy énekvers dallamának nótajelzése: 

○ Minden népek örülvén tapsoljatok   (RPHA 0963, RMDTI. 134) 

○ Minden hív keresztyének meghalljátok   (RPHA 0960)    

○ Mely igen jó legyen az egyenesség   (RPHA 0879, RMDTI.134) 

○ Mikoron a szent Dávid megismeré   (RPHA 0943, RMDTI. 134) 

 

Csomasz Tóth Kálmán nyolc különböző phalaecusi mértékben írt óda cantus firmusát 

közli tanulmányában, melyek 2-4 sor hosszúságúak, de köztük a Vitam quem faciunt 

szövegűek egyike sem kétsoros.286  A későbbi protestáns és katolikus források is a 

kétsoros Spagenberg-féle gyűjteményben lévő dallam variánsai.287 

A phalaecusi latin szöveg metszeteit gyakran követi a magyar is: 

Vitamque faciunt beatiorem,  Nincs harag ő köztük // nincs visszavonás, 

iucundissime Martialis, haec sunt. nincs szólás gyűlölség // sem háborúság.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
285 ZAHN, 12. 
286 CSTK, 1967,  330-332. 
287 RMDTI.134. 
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Ø  Jambikus sorok: 

A „Melodiae Prudentianae et in Virgilium magna ex parte nuper natae” (1533) 

gyűjtemény komponistái ̶  S. Forster és L. Hordisch ̶   a kiadványt iskolai használatra 

szánták: hórákra, részint a diákkórus templomi éneklésére, valamint ünnepi 

szereplésekre. A iambicum dimetrum catalectum genust illusztráló kartétel Prudentius 

Ades pater supreme kezdetű ódájának szövegére épül:288 

 

Huszár Gál énekeskönyvében a tenor dallama szinte végig azonos a kartétel szólamával, 

de a zárlat penultimája a német minta alapján b-re javítandó. Az eredetileg is jambikus 

lejtés Huszár Gál énekeskönyvében az anakreoni 7-es sor ritmusát veszi fel.  

♪ Jövel Szent Lélek Isten      (RPHA 0698, RMDTI. 84) 

 

Az ódagyűjteményekből már ismert strófaképleteken kívül az összetett ambrosián 

8(5+3) és a vágáns 13(7+6) sorok váltak igen kedveltté.289 Mindemellett 1. és 2 

ritmusmoduszból építkező monoritmikus sorokhoz is több, jól énekelhető énekvers 

kapcsolódik. 

 

 

 

 

 

                                                
288 ZAHN, 155. 
 
289 HORVÁTH János, 1969, 84. 



187	  
	  

Ø  Monoritmikus dallamok: 

A nótajelzések alapján középkori trochaikus és jambikus sorokból, azaz kizárólag 1. ill. 

2. ritmusmoduszból építkező dallamok a következők: 

○ Jer mindnyájan örüljünk     (RPHA 0656, RMDTI.129.)  

○ Úr Istennek Szent Fia     (RPHA 1445, RMDTI.129.) 

○ Krisztus Jézus születék     (RPHA 0799, RMDTI.129.) 

○ Puer natus in Bethlehem /Gyermek születék Bethlehemben  

         (RPHA 2019, RMDTI. 147.) 

○ (A )Krisztus mennybe felméne…Atyjával   (RPHA 0808, RMDTI.121) 

○ Akik bíznak az Istenben      (RPHA 0075, RMDTI.119)  

 
 

Ø  Ambrosián stílusú himnuszok: 

○ Atya Isten tarts meg minket     (RPHA 0104, RMDTI.117.) 

♪ Idvezlégy örök Úr Isten            (RPHA 1404, RMDTI.128) 

○ Adj idvösséges kimúlást           (RPHA 0059,RMDTI.78.) 

 

A Conditor alme siderum adventi himnusz dallamára írt magyar szöveg kiváló verselési 

késszségról tanúskodik:290   

 

Conditor alme // siderum,   Adj idvösséges // kimúlást, 

aeterna lux // credentium,    Úr Isten és el // nyugovást, 

Christe redemptor // omnium,   Testünk szerint jó // meghalást, 

exaudi praeces // supplicum.   Mind holtig adj // igaz vallást.  

 

 

 

                                                
290 HG 1574-es graduál-énekeskönyvében(CXLII b) a Conditor alme siderum himnusz neumatikus 
változatához készült fordításban az ambrosiusi 5+3-as sorképlet váltakozik 4+4-essel. Ennek oka 
egyértelműen az, hogy a melizmák elmossák az eredeti szigorú formát. HG 1560-as énekeskönyvének 
nótajelzése nyilvánvalóan a himnusz szillabikus változatára, ill. annak német megfelelőjére utal. 
„Mindeneknek teremtője, 
és híveknek megváltója, 
Krisztus Atyának szent fia, 
Hallgasd meg imádságunkat.” 
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Ø  Vágáns sorok: 

○ Jer mi dicsérjük és áldjuk (nj. Modulisemus)   (RPHA 0649, RMDTI.60.) 

A cseh származású cantio dallamok közül a vágáns formájú Modulisemus omnes 

közvetlenül kerülhetett Magyarországra, de önálló variánsban kapott magyar szöveget: 

 

Modulisemus omnes // corde, voce, ore,  Jer mi dicsérjük, áldjuk // és 

        felmagasztaljuk       

Concrepantes in laudem // discanto et tenore, Mindeneknek teremtőjét// az atya Úr 

        Istent,    

In laudem salvatoris // Nostri redemptoris,  Ki nem mi érdemünkből :ǀ: de az ő 

        jóvoltából // könyörüle rajtunk, 

Jubilose dicentes // Cuncti Alleluia.   az ő szerető Szent Fiát // a világra  

        küldé.   

 
Ø  Alkaioszi dallamok: 
 
♪ Minden embernek illik ezt megtudni ( nj.Felix namque decoris)  (RPHA 0957)  

○ Jer dicsérjük az Istennek fiát         (RPHA 0639, RMDTI.46.) 

○ Fényességes tengernek csillaga        (RPHA 0417, RMDTI.46.) 

 

A mintadallam heterometrikus sorai a kikottázott virgulálásokból adódnak. A szükséges 

hangszaporításokat mellőzve kirajzolódik az alapvetően alkaioszi ritmus, és „ugyan 

azon notara” könnyen énekelhetőek a könyörgések szövege is:  
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♪ Légy irgalmas Úr Isten                             (RPHA 0834,RMDTI.43.) 

♪ Imádunk mi téged Szent Háromság( ad Salve mater)     (RPHA 0577, RMDTI.43.) 

A himnuszforma magyarországi jelentkezése ennél korábbi, Várárheli András 

Cantilénájának is ez a nótajelzése. A latin himnuszdallam nem ismert, de a nótajelzés és 

a kottakép alapján feltételezhető, hogy Huszár Gál az eredetit, vagy annak variánsát 

közli.  

 

♪ Kegyelmezz meg (ad O venerabilis)       (RPHA 0720, RMDTI.46.) 

Új, heteroritmikus dallam. A nótajelzésben feltüntetett dallam eredetije nem ismert, de a 

sorösszetételből jól érzékelhető az alkaioszi mérték. Az előző dallamhoz hasonlóan a 

kottakép a latin mintadallamot, vagy variánsát adja vissza. 

 

○ Hálát adunk teneked örök Isten (nótajelzés nincs)    (RPHA 0484) 

Dallama ismeretlen, de világos sorösszetétele „Salve Mater”-típusra utal. 

 

Összegés: 

— az idegen mintadallamok fordítási problémái nem a képzetlenség, hanem a 

műfordítói gyakorlat hiányából adódnak és a magyar nyelv sajátosságaiban 

keresendő 

— a heterometrikus eredeti magyar dallamok irodalmunk középkori emlékei 

— a sormetszetek a legtöbb énekversben pontosan egybeesnek a szövegi 

tagolással, ami az énekszövegírók és fordítók kiváló formaérzékét igazolja  

— a szótagszámok egyezésénél fontosabb a sormetszetek megtartása 

— a szótagszám különbségek a forma sérülése nélkül is jól kiegyenlíthetőek a 

virgulálás technikájával  

— a sapphikus és phalaecusi ódadallamok, latin cantiók és himnuszok 

nincsenek kikottázva, ami ezek általános ismertségét és elterjedtségét jelenti  

— a 9 heterometrikus önálló dallam mellett a 17 önálló izometrikus dallam 

továbbá a 9 heterometrikus énekvers mellett a 28 izometrikus énekvers közti  
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arány egyértelműen mutatja az idegen mintájú rögzített sor- és 

strófaképletek megszilárdulását Magyarországon 
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5.2 Ütemhangsúlyos dallamok 
 

Heteroritmikus dallamok: 
 

HG 1560 szótagszám szerző forrás 
○ Úr Isten veletek                    
   ad Natus est hodie 

6, 8, 11, 8  ismeretlen K.1744, 
D.1774 

○ Hálaadásokkal énekeljünk 
   ad Christus iam surrexit 

9-12, 12-15       
 ismeretlen 

CC.1651 
új szöveg 

○ Hálát adjunk mindnyájan 
   ad Grates nunc 

12, 22, 14, 13 
 
13, 23, 15, 7 

 Miskolci 
töredék 

♪ Mint kívánkozik a szarvas 
   Veni redemptor ( var.) 

13, 11, 13 Chasse Miklós 
 

HG. 1560 

○ Jer dicsérjük ez mai 
napon 

13, 14, 13 Batizi András CC.1651 

○ Az keresztyénségben 
  ad Ave gerarchia  

13, 16, 13 
12, 12, 12 

 új szöveg 

♪ Tebenned bízom én 
Istenem  

9, 10, 9, 4 Tesseni Imre HG.1560 

○ Nékünk születék  
   ad Natus est nobis 

10, 11, 9, 9      
 ismeretlen 

CC.1651 

○ Könyörögjünk az Istennek 12,13,12,15 Huszár Gál HG.1560 
♪ Ó mindenható Isten 15,13,16,13 Szegedi Kis 

István 
új dallam 

♪ Jövel Szent Lélek Úr 
Isten,  lelkünknek…  

8, 7, 7, 8, 7, 6, 5 Batizi András  

♪ Jer mi kérjünk Szent 
Lelket 
   Hallgass meg minket  
   Keresztyének kik vagytok 
   minta: Luther: Nun 
bitten… 

7,9, 9, 14,5 
 
9,9,11,11-12, 5 
7,9,11,12,5  
 
9,9,11,10,5 

 
 
Szegedi Gergely 

HG.1560 
 

○ Mi hiszünk az egy 
Istenben 
   minta: Luther: Credo   

8,8,8,10,8,8,9,15,
17 
8,8,8,8, 8,8, 
8,13,11 

 Gálszécsi ék. 
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♪ Krisztus az mi 
bűneinkért 
   minta: Luther: Christ lag 

8, 9, 11, 8, 7, 8, 8, 4 
 
7, 7, 7,  7  ,7 ,7 ,7 ,4 

 Gálszécsi ék. 

 ○ Hiszünk mind egy 
Istenben     
    ad Ó kegyes szűz Mária 

7,7,8,12,9,9, 16,16  
Refr: 10, 8 

      
ismeretlen 

 

○ Ez nap nékünk… 
    ad Dies iam laetitiae ( 
var.)      

9,8,9,13,10, 
Refr:11,9, 11, 9 

 CC1651,  
Kv1744 

  

 

Bármely stílustörténeti korból származó vokális műfaj elemzése, legyen az népdal, 

műdal, vagy többszólamú anyag, nem elégedhet meg azzal, hogy ismerteti a dallami és 

ritmikai jelenségeket, hanem mindezeket együttesen is vizsgálnia kell. A 

többszólamúsággal foglalkozó szakirodalom részletesen tárgyalja a szöveg, az 

együtthangzás és a ritmus összefüggő rendszerét, s ennek alapján különbséget tesz a 

szöveg tartalmi és formai megjelenítése közt úgy, hogy annak tipikus vonásait 

korszakonként meghatározza. Így az antik strófa-, és sorszerkezetek megjelenése az 

egy-, és többszólamú vokális irodalomban a stílusismeret tárgykörébe tartozik. 

Az egyszólamú anyanyelvi énekléssel kapcsolatos dallamtörténeti tanulmányok 

sem választhatók el a ritmus, és kifejezetten az anyanyelv ritmusának vizsgálatától. A 

dolgozat szempontjából a magyar nyelv szerkezeti és ritmikai jellemzőinek ismerete 

azért fontos, mert választ adhatnak arra kérdésre, hogy vajon hogyan alkalmazkodtak 

korabeli szövegíróink az idegen dallamok által készen kapott formákhoz. 

Arany János (1817-1882) 1856-ban megkísérelte leírni a magyar nyelv 

ritmusának, azaz a „magyar nemzeti vers-idomnak” tulajdonságait.291 Megfigyeléseit 

dallammal együttélő szövegekre és szólásokra alapozta, melyeket a témával foglalkozó 

irodalmárok, nyelvészek egyrészt mérvadónak tartanak, másrészt további utakat 

keresnek.292 Arany János a következő szabályosságokra mutatott rá: 

— mondatainkat egyforma hosszúságú ütemekből rakjuk össze 

—  négy szótagnál általában nem kerülhet több egy csoportba (pl. „Bujdosik az 

/ árva madár, Egyik ágról / másikra száll”)  

                                                
291 ARANY János, 1856.  
 
292 részletes összevetés a témával kapcsolatosan kialakult nézetekről: BOGNÁR Péter, 2010, 601-606. 
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— a hangsúlyos szónak nem muszáj az ütem elején állni, de a hangsúlyos és a 

hozzátartozó hangsúlytalan szó egy ütemben kell, hogy legyen 

(pl.„Komáromi / kis leány, Vigyél által / a Dunán”) 

 

Arany László (1844-1898) a dallamtól függetlenül vizsgálta a nyelv-ritmikai 

jelenségeket és további megfigyeléseket is tett: ha nem elég hosszú az ütem, egy-egy 

szó átnyúlhat a következő ütembe is. Ilyenkor az ütem mellékhangsúllyal tagolódik, 

nem törődve azzal, hogy esetleg az a szó belsejébe kerül. Így nyelvtanilag különálló 

egységek is kerülhetnek egy ütembe („Elindultam / szép hazámból, Híres kis Ma- / 

gyarországból”). Vargyas Lajos Arany László kiegészítéseit helyesnek értékeli, de 

hozzáteszi, hogy Arany János gazdagabb tapasztalatokból merített, mivel a 

népdalszövegeket dallamukkal együtt vizsgálta. Érezte, hogy a zene két alapeleme: a 

ritmus és a dallam önálló, de egymástól elválaszthatatlan egység. Ugyanannak a 

dallamnak különböző ritmusú alakjai élnek egymás mellett, és ugyanaz a ritmus 

egészen különböző eredetű és tulajdonságú dallamok szervezője is lehet. Az önállóvá 

váló versek a minta után már könnyen magukra találnak és dallam nélkül is élnek. Több 

versképlet mögött halljuk a dallamot vagy éppenséggel a táncot, mint pl. a 

kanásztáncot.293  Tehát, a népzenéből levont következtetéseit továbbgondolva, a költő 

egy elvonatkoztatott minta formája, ritmusa és dallamlejtése alapján ír új verset: 

 

Az egész népzene tehát, minden korban azt mutatja, hogy nem a zene ritmusa 

hat a szövegre, hanem a szöveg ritmusa a zenére. Dallamban fogant vers tehát 

nem jelentheti azt, hogy a nyelvi ritmus a zenétől örökli törvényszerűségeit, 

hanem csak annyit, hogy egy-egy dalszöveg a zenére gondolva születik, a zene-

adta lehetőségek között, de a nyelv törvényei szerint.294 

 

A magyar nyelv ritmusa körüli viták versritmusunk zenei ill. nyelvi eredetének 

eldöntését célozzák, azonban az ellentétes vélemények közel 150 éve nem jutnak 

nyugvópontra. Bognár Péter megkísérelte összefoglalni azokat a közös pontokat, 

melyek alapján verselésünk egyedi vonásai meghatározhatók. „A magyar nemzeti 
                                                
293 VARGYAS Lajos, 1952, 8. 
 
294 u.o. 48. 
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versidomként megnevezendő versrendszer alatt egy hol nyelvi, hol zenei eredetű 

hangsúly (ok), a sorok szótagszáma, ill. a sor adott pontján szabályosan ismétlődő 

szóhatárok (metszetek) szervezte verselést” ért.295 

 A középkori magyar verselés követte nyelvünk rendszerének e sajátosságait. A 

görög ill. latin verseléssel ellentétben, nem rögzített sorképletekből építkezett, hanem a 

szóhangsúlyt érvényesítette a szótaghosszúsággal szemben, és a strófákba rendezett 

sorokra nem  a szótag-, hanem az ütemszám jellemző. Az ütemek a magyar nyelv és 

formaérzéknek megfelelően rendeződnek el, aminek természetes velejárója a szótagok 

számának ingadozása.  

 Szabács viadala (1476 után) históriájának ritmizálását nem sikerült idáig 

megfejteni, valószínűleg a többnyire tíz szótagos sorok szabad elosztású négyes 

ütemekből állnak. A sorok szótagszáma már szabályozott, gyenge kínrímekkel 

próbálkozik, a sormetszetek zöme sem sikerült világosan. Hasonló bizonytalanságok 

merülnek fel Csáti Demeter: Pannónia megvételéről (1526 körül) című költeményének 

ritmizálása körül is. A vers a természetes beszéd ritmusát követi, de sormetszetei 

világosak, leggyakoribb sorfajtája nyolc szótagos. Ez a nyolc szótagos forma a régi 

szabad ütemű vers egyik típusára, az ú.n. ősi nyolcasra emlékeztet, de itt már, mint egy 

teljes vers szervezőerejeként hat: 

Emlékezzenk // régiekről 

Az Szthiából // kijüttekrel, 

Magyaroknak // eleikrel, 

És azoknak // vitézségekel.  

 
Hasonló átmeneti formát mutatnak a Néhai való jó Mátyás királ (1490?)  eredeti magyar 

vers, az 1463-ból való Zrínyi töredék  vagy az egyik legszebb szabad verssor a Soproni 

virágének-töredék 1500-ból: 

„ Virág / tudjad, // tőled el kell / mennem, 

És te iret- / ted kell // gyászba öl- / teznem.” 296 

 

                                                
295 BOGNÁR Péter, 2010,  601. 1. lábjegyzet 
 
296 VARGYAS Lajos, 1952,113-128. 
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Huszár Gál énekeskönyvében található heterometrikus dallamok közt két csoportot 

szükséges megkülönböztetni:  

— a magyar verselés változó szótagszámú ütemeiből álló heterometrikus 

dallamok 

— idegen mintadallamok fordítási nehézségei miatt kialakult heterometrikus 

dallamok 

 

Ø Magyar dallamok 

♪ Mint kívánkozik a szarvas     (RPHA 0996, RMDTI.142.) 

 

A középkori magyar vers öröksége Chasse Miklós: 42. zsoltára: 

„Mint kívánko / zik a szarvas, // a kút fe /jéhez, 

az én lelkem / is úgy  //az Úr Is /tenhez, 

te hozzád /Úr Isten, // életnek  kút /fejéhez.” 

 

♪ Tebenned bízom én Istenem     (RPHA 1360, RMDTI.108.) 

 

♪ Ó mindenható Isten        (RPHA 1126) 
Szegedi Kis István énekének eddig ismeretlen dallama 

 

○ Könyörögjünk az Istennek Szent lelkének           (RPHA 0774, RMDTI.105.) 
 
Huszár Gál dallamának első kottás megjelenése az 1651-es Cantus Catholici-ben 

található. Csomasz Tóth Kálmán rámutat, hogy a 12-es sor tulajdonképpen csonka 13-

as, az utolsó sor pedig a trochaikus 15-ös változata.297  A második versszak szerint: 

„Ó Szent Lélek árváknak // kegyelmes atyja, w h h h   w  h h    h h h h w (z) 
szegény gyarló  bűnösöknek  // bátorítója,  h h h h    h h h h    h h h h w  (z) 
hitökben  elesteknek // erős gyámola,  w   h h   h h h h     h h h h w  (z) 
és az ő gyönge hitöknek  // csak te vagy táplálója.”  h h h h   h h h w     h h w  h h w w 

 

 

 

 

                                                
297 RMDT I. 159. oldal 
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Ø Fordítások 

Luther dallamai: 

♪ Krisztus a mi bűneinkért meghala              (RPHA 0782, RMDT I. 131.)  

○ Mi hiszünk az egy  Istenben                         (RPHA 0910, RMDT I. 6.) 
 

 

Gálszécsi dallamai közül csak kettő élt tovább Huszár Gál énekeskönyvében. Ennek oka 

elsősorban a nehézkes verselés és dallamformálás, melyeket még virgulálással sem 

sikerült gördülékennyé tennie. Énekszövegeinek fogalmazása, verselése, formája még a 

XVI.sz. első felének átmeneti stílusát mutatja. A fordításban a sorok szótagszáma 

felborul, az izoszillabikus sorok heteroszillabikussá lazulnak, és a metszeteket gyakran 

nem követi a szöveg tartalmi tagolása. Rímeket Gálszécsi nem alkalmaz még ott sem, 

ahol a minta rímel 

 

♪Jer mi kérjünk Szent Lelket                          (RPHA 0654 , RMDTI.127.) 

  Hallgass meg minket nagy Úr Isten    (RPHA 0503, RMDTI.127.) 

  Keresztyének kik vagytok          (RPHA 0731, RMDTI.177.) 

 
A magyar vers negyedik sorában lévő négy szótagnyi többlet hangbetoldásokkal 

áthidalható úgy, hogy a metszet nem sérül: 

 

„Nun bitten wir den // heiligen geist  „Jer mi kérjünk//Szent Lelket, 

umm den rechten // glauben aller meist, Véle össze//az igaz hitet, 

das er uns behüte an // unserm ende   Mikor ez világból//kimúlunk, 

wenn wir heim far auss //dissem ellende.  Áldott Isten oltalmazz minket//  

       minden gonosztól. 

Kirieleison.”     Irgalmazz nekünk.” 
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Ø Latin nyelvű mintadallamok: 

○ Ez nap nékünk dicséretes nap (ad Dies iam laetitiae)     (RPHA 0295, RMDTI.122.) 

    Latin mintájának erősen variált formája, az összevetés értelmetlen 

 

○ Az keresztyénségben igaz vallás (ad Ave gerarchia)      (RPHA 0017, RMDTI.2.) 
 
Ave, Hierarchia // caelestis et pia,  Az keresztyénségben//igaz vallás a hitben, 

Dei Monarchia, //  Respice nos Dia,  Hogy higgyünk egy Istenben// Atya Fiú és 

       Szent Lélekben, 

Ut eruamur // errantes in via. Mennynek földnek tengernek// ő 

teremtőjében. 

 
Ø Kompilációk:  

♪ Jövel Szent Lélek Úr Isten, lelkünknek vigassága (RPHA 0702, RMDTI.6.) 

Luther Credo-jának dallamelemeinek felhasználásával készült invokáció. 

 

♪ Jer dicsérjük ez mai napon (RPHA 0639, RMDTI.66.) 

A karácsonyi dicséret az Ave virgo gloriosa sequentia dallamelemeinek kompilálásával 

készült. 
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Izometrikus hangsúlyos énekek: 

Vágáns típusú énekek szótagszám          
13-as sorok (7+6)   
○ Dicséretes ez gyermek      13, 13, 20, 20  cantio 
   Nagy örömnap ez nekük 13, 13, 20, 20   
○ Jer mi dicsérjük, áldjuk  cseh 
♪ Mindenható Úr Isten, mi bűnös emberek 13, 13                
♪Hallgasd meg Atya Isten  13, 13, 13, 20    

14 -es sorok (7+7)     
♪Mindenható Úr Isten szívünk retteg  14, 14, 14, 14     
♪Krisztust megfeszíteték 7, 7, 7, 7, 10  

♪ Krisztus feltámada, … szent vére hullásával 6, 7, 7, 7,  Refr:6  
○ Krisztus (ím) feltámada, … ő szent vére… 7, 7, 7, 7,  Refr:15  

   Krisztus(ím) feltámada, nekünk örömet… 7, 7, 7, 7,  Refr:15 Batizi András 

   Krisztus (ím) feltámada, ki értünk… 7, 7, 7, 7,  Refr.17 Batizi András 

   Krisztus mennybe felméne… 7, 7, 7, 7,  Refr:16 új szöveg 
14-es sorok (8+6)       
♪ Csak tebenned Uram Isten 14, 14, 14, 14  

○ Onszol minket Dávid próféta                           14, 14  
trochaikus 15-ös sorok hangsúlyos változata  Juste judex  
○ Buzgó szívből te fiaid 15, 15, 17               Radán Balázs 
   Örök Isten figyelmezzél 15, 15, Refr: 20      
   Benned bíztam Uram Isten  Thordai Benedek 
13-as sorok (4+4+4+1)   

○ Jer dicsérjük ez mái napon a mi Urunkat 13, 14, 13 Batizi András 
♪ Jövel Szent Lélek Úr Isten   8, 7, 7, 8, 7, 6, 5 Batizi András 
 8-as   
○ Adj idvösséges kimúlást… 8, 8, 8, 8                 
♪ Atya Isten tarts meg minket… 8, 8, 8, 8  
♪ Jer temessük el ez testet… 8, 8, 8, 8  
   Az Istennek jóvoltáról… 8, 8, 8, 8  
♪Mi Atyánk…kik vagyunk esmeretedben… 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8  
  Mi Atyánk…te fiaid szükségünkben… 8, 8, 8, 8, 8, 8     
Históriás 11-es   
○ Nagy bánatban Dávid mikoron vala… 11, 11, 11, 11 Szegedi Gergely 
○ Keresztyének kik ez földön lakoztok… 11, 11, 11, 11 új szöveg 
Szimmetrikus 12-es   
○ Irgalmazz Úr Isten immáran énnékem 12, 12, 12 István diák 
○ Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… 12, 12, 12  
♪ Hogy panaszolkodik… 12, 12, 12, 12  
♪ Dávid prófétának… 12, 12, 12, 12 Szegedi Gergely 
♪ Hálaadásunkban neked emlékezünk 12, 12, 12, 12 Sztárai Mihály 
♪ Boldog az férfiú ki féli az Istent… 12, 12, 12, 12  
○ Mindenek meghallják… 12, 12, 12, 13  
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A táblázat szerint az összetett sorfajták  igen népszerűnek bizonyultak a  vallásos 

énekköltészetben. Pl. a vágáns formájú Patris sapientia hórás-ének fordítása (Atyának 

bölcsessége…) is igen nagy szabadsággal kezeli a szótagszámokat, de a vágánsforma 

sormetszete jól kivehető.298 Érdemes összehasonlítani a latin mintát a középkori 

magyar, reformátori német,299 majd a Huszár Gál énekeskönyvében lévő új énekverssel. 

A Mindenható Úr Isten kezdetű könyörgés a 7+6-os sorösszetétel helyett 7+7-es 

izometrikus sorokból építkezik, a vers izostrofikus. A német fordítás tökéletesen követi 

a latin eredetit, de a magyar formakészség fejlődése is világosan látszik a század elejéről 

és közepéről való két vers közt: 

Patris sapientia//veritas divina, 

Christus Jesus captus est//hora matutina, 

A suis discipulis//notis derelictus, 

Juda eis est venditus//traditus, afflictus. 

 
                                                
298 Winkler-kódex 118-120, kritikai kiadása: RMKT I2,98-99. 
 
299 Christus, wahrer Gottes Sohn (Zahn, 6283a) 

Balassi strófa   
♪ Régen ó törvényben… 13, 13, 12, 7  
○ Megszabadultam már én a testi haláltól… 13, 13, 12, 7  
Pentapódia   
♪ Emlékezzünk meg mi keresztyén népek… 10, 10, 10, 10  
○ Mind ez világnak ím esze veszett… 10, 10, 10, 10 Szkhárosi 

Horvát A. 
♪ Az ki az Isten megismerheti… 10, 11, 10, 11  
   Jer emlékezzünk keresztyén népek… 10, 11, 10, 11  
♪ Hallgasd meg mostan felséges Isten… 10, 16,16, 16 új dallam 
   Emlékezzél meg mennybéli Isten… 10, 16,16, 16  
   Kérlek és intlek mostan tégedet… 10, 16,16, 16  
○Hálát adunk teneked örök Isten… 11, 11, 11, 11  
♪ Úrnak szolgái… 16,16 új dallam 
♪ Keserves szívvel Magyarországban… 16,16  
♪ Felséges Isten neked jelentjük… 16,16 új dallam 
○ Felséges Isten hozzád kiáltunk… 16,16  
♪ Szent Dávid király bűnei ellen… 16, 16, 16 Szegedi G. új 

dallam 
♪ Háborúsága Dávid királynak… 16, 16, 16 Hartyáni I. új 

dallam 
Volta   
♪ (A)Krisztus mennybe felméne…Atyjával 8, 8, 8, 6  
♪ Az ki veti segedelmét 8, 8, 8, 8  
♪ Te benned bízom én Istenem 9, 9, 9, 4 Tesseni Imre 
♪ Boldogok azok, kik Istent félik 10, 10, 10, 11  
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Winkler-kódex, 1506 (1. és 5. vszk): 

Atyának bölcsessége//Isteni bizonyság,  Napnak kilenced idején//kegyes 

Jézus meghala 

Vecsernyének idején//Krisztus megfogattaték, Ő szent Atyját kiáltá//lelkét neki 

ajánlá. 

Az ő tanítványitul//éjjel elhagyattaték,  Egy vitéz ő  Szent Szívét//ám által 

öklelé, 

Zsidóknak árultaték//hagyaték és kínzaték,  Föld ottan megrémüle//nap 

megsetétüle. 

 

Weisse énekeskönyve,1531: 

Christus, wahrer Gottes Sohn//auf Erden leibhäftig 

erschien in all seinem Thun//gütig, mild, und kräftig; 

In Judäa fing er an//sein Werk zu beweisen, 

da er auch ums Leben kam//durch Neid der Schriftweisen. 

 

Huszár Gál énekeskönyve,1560:  

Mindenható Úr Isten // Szívünk retteg szüntelen, 

légy irgalmas minekünk // ne légy hozzánk kegyetlen, 

mert mi nagy bűneinkben // és hitetlenségünkben, 

nem esmérünk tégedet// az te dicsőségedbe. 

 
 
 
Ø  Vágáns sorok  
 
13-as sorok (7+6): h h h h  h h w  / h h h h w w 

○ Dies est laetitiae / Dicséretes ez gyermek   (RPHA 0248, RMDTI.64.)  

  Nagy örömnap ez nekük     (RPHA 1040, RMDTI.64.) 

♪ Mindenható Úr Isten, mi bűnös emberek   (RPHA 0977, RMDTI.63.) 
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14 -es sorok (7+7): h h h h  h h w  / h h h h  h h w  

♪ Mindenható Úr Isten szívünk retteg              (RPHA 0977 , RMDTI.62.)
            
A Winkler kódex (1506) tartalmazza a fentebb említett „Atyának bölcsessége, Isteni 

bizonyság” kezdetű énekverset, mely a Patris sapientia hórás-ének fordítása. A magyar 

fordítás megfelel latin mintája 7+6-os sorösszetételének. 1560-ban a dallam a 

Mindenható Úr Isten kezdetű dicséret szöveget kapta, aminek sorai 7+7 összetételűvé 

bővülnek. 

  

♪ Krisztust megfeszíteték        (RPHA 0817, RMDTI.70) 

Ismeretlen eredetű ének, de a két 7+7-es sorát záró „Kirieleyson” refrén valamely német 

leis formájú dallammintára enged következtetni.  

 

♪ Krisztus feltámada, … szent vére hullásával  (RPHA 0791, RMDTI.68.) 

A nyomtatott 6+7 szótagos első sor valamennyi versszaknál virgulálással 7+7-esre 

bővítendő. 

 

○ Krisztus (ím) feltámada, … ő szent vére (ad Christus surrexit)     

(RPHA 0792, RMDTI.68) 

   Krisztus(ím) feltámada, nekünk örömet ada…  (RPHA 0794, RMDTI.68.) 

   Krisztus (ím) feltámada, ki értünk…   (RPHA 0786, RMDTI.69.) 

   Krisztus mennybe felméne, nekünk…     (RPHA 0808)  

A nótajelzésben megadott Christus surrexit cantio dallama jambikus lüktetésű, 8+8-as 

sorösszetételű. Német változatában a felütéses frazeálás válik jellemzővé, míg ezt a 

magyar variáns elhagyja és 7+7-es sorösszetételűvé redukálódik. A Krisztust 

megfeszíteték, a Krisztus feltámada és a latin cantio-hoz kötődő énekek ritmusa, refrénes 

szerkezete egy típusú, német dallamcsalád körébe tartozó variánsokat képviselnek.300   

 
14-es sorok (8+6):   h h w w h h w w   h h h h w w  ionikus-mazurka ritmussal együtt 
 
♪ Csak tebenned Uram Isten (RPHA 0222, RMDTI.20.) 

A dallam Ormprust Kristóf „A gonosz  asszonyemberekről erkelcsekről  való ének” c. 

asszonycsúfolója. A bécsi kancellária nagyszebeni származású tisztviselőjének szándéka 

                                                
300 „Jesus ist ein süsser Nam” ( Zahn, 2460/a) 
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nyilvánvaló, amikor dallamsorait a valcert utánzó ionikus a minore ritmussal 

indítja.Bécsben nyomtatták 1550-ben, dallamával együtt maradt fenn.301 Huszár Gál 

1557-ben járt Bécsben, ahol barátságot kötött Raphael Hoffhalter nyomdásszal, és 

valószínűleg itt hallhatta, olvashatta a gunyoros dalt. Ormprust Kristóf ingadozó 

szótagszámú, gyenge verselésű énekét Huszár Gál szabályos, izoritmikus sorokba 

rendezve nyomtatta, versezete szépen tagolt, hangsúlyos lejtésű. Pl. a 2 vszk: 

 

„Légy vezérünk / kegyes Isten // légy erős hadnagyunk 

légy kővárunk /  légy paizsunk // légy minden oltalmunk”.   … 

 

Az ionikus lejtésű dallam mazurka ritmusa formailag cseh-lengyel ill. német táncdallam 

vonatkozásokra utal. Csomasz Tóth Kámán az ilyen ritmusú sorokat a kanásztánc 

kategóriájába sorolja,302 ami viszont így ütemhangsúlyos értelmezést jelent. A 

sormetszet és a félsorok tagolása, illetve a második félsor ritmusképlete is indokolhatja 

ezt.  Szabolcsi Bence viszont a régi magyar metrikus énekek közé sorolja és a ritmusban 

a német táncdallamok hatását véli felfedezni.303 

 

○ Onszol minket Dávid próféta (RPHA 1417, RMDTI.137.) 
 
Huszár Gál nótajelzésként az Emlékezzünk keresztyének az egy Istenről éneket adja. 

Kezdősora alapján ennek a dallamnak a szótagszáma csak 13-as, tagolása 4+4+5. 

Csomasz Tóth Kálmán összeveti az 1561-es Šamotulsky kancionálban lévő cseh és az 

1744-ből ismert magyar dallamot. Mazurka ritmusuk és hasonló dallamvezetésük 

nyilvánvalóvá teszi a két ének rokonságát,304 így a magyar zsoltár cseh kapcsolatát. 

 

Trochaikus 15-ös sorok hangsúlyos változata: h h h h  h h h h  /  h h h h  h h w 

A vágáns sorok aprózással létrejött maximális szótagszáma. 

○  Buzgó szívvel te fiaid (Juste Judex dallam)  (RPHA 0219, RMDTI.71)       

   Örök Isten figyelmezzél      (RPHA 1150, RMDTI.72) 

   Benned bízom Uram Isten     (RPHA 0171, RMDTI.71) 

 
                                                
301 RMDT I. 20. 
302 RMDT I. 20. sz. jegyzet 
303 SZABOLCSI Bence, 1959C. 
304 a dallamok  összehasonlítása: RMDT I. 13. sz. dallamjegyzet 
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13(7+6)-os sorok:   

○ Jer mi dicsérjük, áldjuk     (RPHA 0649, RMDTI.60.) 

A Modulisemus omnes fordítása, a latin szabályos 7+6-os összetételű izo-sorokból álló 

eredetivel ellentétben, heterometrikusra sikeredett. A szótagszám növekedés nem 

tartozik a fordítás erényei közé, ami alól a 6-os sorok kivételek, mivel megtartják a 4+2-

es összetételt. 

 

♪ Hallgasd meg Atya Isten az mi szükségünket  (RPHA 0492, RMDTI.126.) 

Az Ave rubens Rosa cantio 6+6-os sorösszetétele a német, és az azt követő magyar 

változatban is 7+6-ra bővül. 

 

13(4+4+4+1)- es sorok: 

○ Jer dicsérjük ez mái napon a mi Urunkat  (RPHA 0640, RMDTI.66.) 

A népzenéből ismert a 7+5-ös összetételű sor is, melyben a záró w w képlet helyett w z 

áll.305 A forma rugalmassága megengedi, hogy a sor, egészen a záró negyed értékig, 

szinte tagolás nélküli 13-assá bővüljön. 

 

                                                
305KODÁLY, 1971: 286, 338. 
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Ø  Szimmetrikus 12-es sorok: 

○ Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed     (RPHA 1459, RMDTI.145.)   

Az énekvershez tartozó eol és dór hangnemű dallamvariánsokat csak két későbbi XVIII. 

századi forrásból ismerjük.306 Három soros formája ritka. 

 

 
 

○ Mindenek meghallják (nj. Siralmas énnekem)    (RPHA 0968, RMDTI.103.) 

1-3. sora szimmetrikus 12-es, refrénje 13(6+7) szótagszámú. Nótajelzése Bornemisza 

Péter gyönyörű Cantio optima című énekére utal. Két dallamát ismerjük, melyek 

egymásnak variánsai: az Illyés Soltári-dallam fríg, az 1744-es kolozsvári kiadásé eol 

hangnemű.307 

 

 
 

♪ Hogy panaszolkodik az hatalmas Isten       (RPHA,0550 RMDTI.28.)     

A 49. zsoltár dallama új, felező 12-es sorösszetétele igen  gyakori a históriás dallamok 

közt, A A B C szerkezetű formája sem egyedülálló a korban (pl. a Régen ez vala ó 

törvényben a Hoffgreff- énekeskönyvből). Nótajelzéseiben szerepel az Irgalmazz Úr 

Isten…., ami Cyrus éneke, tehát ez a kapcsolat a históriás dallamtípusok közvetlen 

körébe sorolja az éneket.  

                                                
306 RMDT I.145. 
 
307 RMDT I. 103.sz. dallamjegyzet 
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Huszár Gál énekeskönyvében a históriás énekek közül a következő dallamok mutatják a 

szimmetrikus 12-es sorfelépítést:  

○ Irgalmazz Úr Isten immáran énnékem ( nj. Cyrus éneke) 

                 (RPHA0590, RMDTI.23,192.)      

♪ Dávid prófétának imádkozásáról           (RPHA 0242, RMDTI.23.)  

     

♪ Hálaadásunkban rólad emlékezünk         (RPHA, 0478, RMDTI.15.)  

    

 

 

Ø  „Históriás 11-es” 

 

○ Nagy bánatban Dávid mikoron vala       (RPHA 1024, RMDTI.95.)     

Szegedi Gergely 37. zsoltárparafrázisának dallamát először az 1651-es Catus Catholici 

közli. 

 A protestáns gyakorlatban variánsai Drága dolog az Úr Istent dicsérni 

szövegkezdettel élnek tovább.308 

 Ritmusa, sorösszetétele az ún. históriás 11-es típusába tartozik, zenei anyagának 

ABCB formája sem ismeretlen a históriás énekek közt (pl. Kákonyi Péter Sámson 

históriája a Hoffgreff énekeskönyvben). Nótajelzésként hivatkozik a zsoltárra 

Bornemisza Miklós: Majdan nektek mondok jeles nagy csudát kezdetű bibliai históriája 

Eleazar pap vértanúságáról.309 Az utolsó versszak szerint a vers 1568-ban készült.310 

Tehát  egy históriás ének nótajelzése utal a zsoltárra, ugyanúgy, mint ahogy Szegedi 

András históriája a Minden embernek illik ezt megtudni dallamát jelöli meg nótaként. 

 

○  Keresztyének kik ez földön lakoztok     (RPHA 0729)     

Az ismeretlen szerzőtől származó 113. zsoltárnak sem kéziratos, sem nyomtatott kottája 

nem ismert. Erre az énekversre hivatkozó későbbi nótajelzés a fenti Nagy bánatban 

                                                
308 RMDT I. 95.sz. 
 
309 http://tesuji.eu/rpha/id/0852 
 
310 http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/3f6f/3fdb/4024?fn=document-
frame.htm&f=templates&2.0 
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Dávid mikoron vala  kezdetű zsoltár,311 mely nótajelzés a Drága dolog az Úristent 

dicsérni  kezdetű énekhez vezet312. Eszerint az előző és ez az énekvers dallama Huszár 

Gál énekeskönyvében megegyezhetett. 

 

 

Ø  8+8 

 

♪ Ó Úr Isten tekints hozzánk         (RPHA, 1139 RMDTI.135, 136.)     

Szövegét Luther 12. zsoltárparafrázisa313 adja. Az eredeti dallam sorai 8, 7, 8, 7, 8, 8, 7 

szótagosak.. Magyar fordítása a melizmák feloldásával a sorok mindegyikét 8 

szótagosra bővítette. 

 

Ø  Balassi-strófa 

♪ Régen ó törvényben      (RPHA 1193, RMDTI.18.) 

 

○ Megszabadultam már        (RPHA 0870, RMDTI.18.) 

A Hoffgreff- énekeskönyv Eleazár-prófétáról szóló históriájának variánsa. Az 

irodalomtudomány ezt a szerkezetet, a magyar reneszánsz „poeta ductus”-ának kedvelt 

strófaképlete után, Balassi-strófának nevezi annak ellenére, hogy Balassi Bálint 

költészetében ez a forma jóval később jelentkezik.314 A versforma francia, német, cseh-

morva forrásokból ismert. A hugenotta zsoltárok közül a 3. és 19. zsoltár 6+6+7-es 

sorképletű, de a Minnesang-költészet számos darabja, és a cseh-morva Peter Herbert: 

Der milde trewe kezdetű éneke ismert még ebben a formában.315 Irodalmárok ezekben a 

forrásokban találják meg Balassi Bálint költészetének gyökerét, de nem fordítanak 

figyelmet a Hoffgreff-énekeskönyv dallamára. Szabolcsi Bence úgy gondolja, hogy ez a 

jövevény képlet kétszer érkezett Magyarországra,316 s Balassi költészete a második 

                                                
311 http://tesuji.eu/rpha/id/1024 
 
312 http://tesuji.eu/rpha/id/0291 
 
313„Ach Gott vom Himmel” ( Zahn, 4431.) 
314 Balassi Bálint (1554-1559) 
 
315 HORVÁTH Iván, 1982, 147-150. 
 
316 „A Balassi- és Himffy-vers történetéhez” in SZABOLCSI Bence,1972,116-123. 



207	  
	  

átvételben találkozott a formával. Más dallam- vagy ritmus típus is került hasonló 

módon Magyarországra. Időben és térben nagyobb ívet átölelve, de a volta-ritmus ősi, 

epikus formája és a nyugat-európai giusto tánc is valószínűleg ezt az utat járta be.  

 

 

Ø  Pentapodikus dallamok 

h h h   w h  ismétlődik és kombinálódik h h h  h w  w.  ritmussal. Szótagszámokban kifejezve a 

3+2 és a 3+3 kapcsolódásai, melyben a 3+2 ismétlődései után a 3+3 sorzárlatként 

jelenik meg. 

 Huszár Gál énekeskönyvében a pentapodikus dallamok igen szép számban 

képviselik ezt a formát. Egy részük a dicséretek és a jeremiád műfajába tartozik, de 

túlnyomó többségük zsoltár. A Szabolcsi Bence által összeállított históriás énekek 

körébe műfajban csak közvetve, vers-és zenetörténetileg azonban közvetlenül idetartozó 

dallamok sora öt új és egy új variánssal gyarapodott.317  

 

II. típus: 

♪ Keserves szívvel Magyarországban    (RPHA 0739, RMDTI.90 ) 

A jeremiád dallamának igen korai megjelenése, variánsai eddig Illyés „Soltári énekek”-

ből (1693) és az 1744-es Kolozsvári énekeskönyvből ismertek.318 

 

♪ Úrnak szolgái no dicsérjétek           (RPHA 1447, RMDTI. 90,99. ) 

A 133. zsoltár eddig ismeretlen dallama. 

 

♪ Felséges Isten neked jelentjük           (RPHA 0415, RMDTI.90,99. ) 

A 130. zsoltár dallama új. Későbbi nótajelzései felváltva utalnak a fenti két dallamra, de 

a sorok ritmusa a fentiektől eltérően a h h h  h w   helyett  h h h   w h  volta-képlettel indul.  

 

III. típus: 

 ♪ Háborúsága Dávid királynak (RPHA 0470 , RMDTI. 196.) 

                                                                                                                                          
 
317 SZABOLCSI Bence, 1959C. 
 
318 RMDT I. 90. 
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Annak ellenére, hogy a kotta csupa semibreviseket tartalmaz, egyértelmű az eddig 

ismeretlen dallam pentapodikus jellege. Hartyáni Imre 50. zsoltárának variáns dallamait 

és a hozzá tartozó nagy számú szöveget a  következő századokból ismerjük. 

♪ Szent Dávid király bűnei ellen (RPHA 1306, RMDTI. 196.) 

Szegedi Gergely 6. zsoltárának új dallama.   Első ismert nótajelzése Illyés „Soltári 

énekek”-ből (1693), az előző Háborúsága Dávid királynak dallamát javasolja ehhez a 

szöveghez.319 

IV. típus:  

♪ Hallgasd meg mostan felséges Isten   (RPHA 0497, RMDTI. 110.) 

   Emlékezzél meg mennybéli Isten    (RPHA 0363, RMDTI. 110.) 

   Kérlek és intlek mostan tégedet    (RPHA 0735, RMDTI. 110.) 

A tenor kulcs nyilvánvalóan hibás, alt kulcsban olvasva viszont szép, új eol dallam 

énekelhető. A könyörgés későbbi lejegyzései, pl. az 1744-es Kolozsvári 

énekeskönyvből, mixolíd variánsok.320 

 

V. típus:  

○ Felséges Isten hozzád kiáltunk    (RPHA 0409, RMDTI. 130.) 

A 129. zsoltár felirata az O gloriosa magyarországi cantio dallamára hivatkozik. Ebben 

a formában még egy dallam maradt fenn: az 1744-es Kolozsvári énekeskönyv Örül mi 

szívünk kezdetű dicsérete. Hasonló motivikája azonban akár a variánsok körébe is 

sorolhatja ez utóbbi dallamot. Ez esetben az O gloriosa cantio formája egyedülállónak 

tekinthető az irodalomban 

VIII. típus:  

♪ Az ki az Istent megismerheti    (RPHA 0068, RMDTI.76.) 

  Jer emlékezzünk keresztyén népek    (RPHA 0645, RMDTI.76.) 

A 103. zsoltár dallamának korai megjelenése. Az eddig ismert változatai XVII-XVIII. 

századi énekeskönyvekben találhatók.321 

 

Ø  Volta ritmus 

                                                
319 RMDT. I. 90. 
320 RMDT I. 110/IV. 
321 RMDT I. 76. 
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A reneszansz és korabarokk vokális karirodalomban gyakran találkozunk a volta-

képlettel, amit provence-i táncból, illetve annak kifinomult udvari formájából 

származtatunk. Kodály Zoltán az „Arany, ezüstért…”, „Kis kacsa fürdik…” és hasonló 

dallamokban ennek a táncritmusnak magyar népzenei lecsapódását látja.322 A 

ritmusképlet eredetéről Vargyas Lajos foglalja össze az eddigi ismereteket, melyek 

cseh, szláv, lengyel, sőt francia gyökereket tételeznek fel. Lehetségesnek tartja a 

ritmusképlet középkori kapcsolódási pontját a gogliard költészetből származó gagliarda-

van.323  

Dobszay László a volta ritmus történetéhez az általánosan elfogadott nyugat-

európai eredet mellé egy másik, vokális utat is bemutat.324 Arra a tényre alapozva, hogy 

a volta-tánc csak igen későn, a XVI. század közepén terjedt el szerte Európában, nem 

látja igazoltnak azt az elképzelést, hogy a magyar dallamkincsben ez a hangszeres 

táncritmus gyökerezett volna meg. Inkább egy vokális, jóval távolabbról induló utat 

tételez fel. 

 Dobszay László felhívja a figyelmet a XII. századi beauvais-i Dániel-játékot 

bevezető vers volta-képletű strófáira, és a magyar László-ének szabadon kezelt, de még 

jól felismerhető, hasonló ritmusára. A szerb, macedón és bolgár népzene epikus és 

szokás dallamai közt is megtalálható ez a képlet és nem társul mindig azzal a giusto 

előadással, amely táncritmusnál elvárható. Úgy gondolja, hogy a nyugat-európai 

táncdallamokban megjelenő volta-ritmus gyökerei és a balkán epikus dallamok is egy 

ősi, vokális rétegből származnak. 

♪ Aki akar idvözülni… 

   Aki veti segedelmét… 

 Huszár Gál dallamai eredetének vizsgálatakor olyan fontos német-magyar dallami 

kapcsolatok tárulnak fel, melyek alapján mégis feltételezhető, hogy legalábbis Észak-

Magyarországra igen korán megérkezett a ritmusképlet giusto formája.  

Dobszay László következtetéseit nem figyelmen kívül hagyva megállapítható, 

hogy Huszár Gál énekeskönyvében a volta képletű dallamok közt két réteget 

különböztethetünk meg. Egyrészt: a balkán ő si epikus dallamok közt található nem 

giusto volta dallam, melyek gyökerei lehetnek a pentapodikus históriás ill. gyülekezeti 
                                                
322 KODÁLY Zoltán, 1971, 74-75. 
 
323 VARGYAS Lajos, 1952, 141-142. 
 
324 DOBSZAY László, 1984. 
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énekeknek, még a heteroritmikus László-éneknek is. Másrészt: egyes protestáns 

dallamokban újabbkori giusto reneszansz műzenei hatás lecsapódásai figyelhetők meg. 

Pl: Der Tag bricht an und zeiget fich és az Er spract Christus, der Menschen Sohn 

német gyülekezeti énekekben. A ionikus minore népi, a volta ritmus reneszansz 

táncdallamokra utal. Érdemes összevetni a Weisse (1531)325 és Triller (1555)326 

énekeskönyvében lévő német dallamokat magyar variánsaival, majd az Északnyugat-

Magyarországon gyűjtött menyasszonyt ágyba kísérő népdallal. A dallami és ritmikai 

megfelelések feltűnően, szinte hangról hangra megegyeznek. A népdal táncdallam, és 

bizonyos, hogy a német dallamok műzenei, azaz tánc ritmusúak. A ionikus minore 

indítás helyett a magyar népdal izometrikus volta sorokból építkezik, de mindkét 

ritmusképlet idegen népzenénktől. Ez a párhuzam arra enged következtetni, hogy 

Magyarországra ez a táncritmus Németországból, műzenei közvetítéssel érkezhetett, 

amire a befogadó észak-magyarországi, a szlovák nyelvterülethez közel eső rész, igen 

fogékony volt. Huszár Gál énekeskönyvében tehát így egyszerre van jelen a volta ritmus 

ősi, epikus és újabbkori, giusto rétege. 

 

 
                                                
325 WEISSE, 1531, L, i. 
 
326„Der Tag bricht an” (Zahn, 324.) 
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♪ Te benned bízom én Istenem     (RPHA 1360, RMDTI.108.) 

 9(5+4) +  9(5+4) +  9(5+4) + 4 

Egyedülálló versforma, soraiban a volta ritmus jól érzékelhető. Az Eperjesi Graduálban 

lévő dallamváltozat már jól rögzült volta fordulatokkal indítja sorait: 

HG, 1560: h h w w w  h h h w   h h h w w  h h h w      h h h w h  h h h w   h h h  w 

Ep.Gr. 1635: h h h  w h   h h h w   h h h h w   h h h h w      h h h w h  w   h w    h h w w 

 
♪ Boldogok azok kik Istent félik    (RPHA 0207, RMDTI.124. ) 

10(5+5) + 10(5+5) + 10(5+5) + 11(5+6) 
A XVI. század egyik legszebb és legtanulságosabb verse a Szent László-ének327 

(Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály…) és annak latin megfelelője a Salve 

benigne Rex Ladislae kezdetű himnusz. Huszár Gál énekeskönyvében a dallamhoz a 

Boldogok azok, kik Istent félik (nj: Salve benigne Rex Ladislae) kezdetű vers járul. Ez az 

ének olyan verstani problémák megoldásához ad támpontot, melyekre az irodalmárok 

sokáig nem találták a választ, sőt azok komoly szakmai viták tárgyát képezték. Mindez 

azért fontos, mert a Szent László- éneket tartják a legrégibb eredeti magyar versnek, 

keletkezési ideje 1450-60 közé tehető.328  A vers magyar és latin verzióját egy 1526-os 

kéziratból ismerjük: 

 

                                                
327  a vers teljes szövege:  http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/038.htm 
 
328 VARGYAS Lajos,  1950,  53-59. 
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A Szent László-ének körüli kérdések közül a legérdekesebb verselésének 

meghatározása, illetve az, hogy a latin vagy a magyar nyelv készült-e el hamarabb. Az 

utóbbinál fogadjuk el Vargyas Lajos okfejtését, mely szerint a magyar az eredeti és – 

ellentétben a kor latinból magyarra való fordítási gyakorlatával – a latin a későbbi.329  

Dobszay László összehasonlítja és értékeli a vers ritmusával foglalkozó véleményeket. 

Az ének verselése körül kialakult nézetek egyike sem tudott döntő érveket 

felsorakoztatni, mivel maga a dallam csak Huszár Gál énekeskönyvének megtalálása 

után vált ismertté. Szilády Áron 3+2-es alapképletet lát, Gábor Ignác szabad 

szótagszámú magyar ritmust, Horváth János felező tízest, amit a sapphikus sorból vezet 

le. Vargyas Lajos felező tízes alapsorokat, melyben a gagliarda is szerepet kap.330 

 A legnagyobb gondot az eredeti László-ének sorainak változó szótagszáma jelenti. 

Az elemzők statisztikai módszerekkel próbálták a legtöbbször előforduló típusok 

alapján meghatározni az alaplüktetést, azonban a szaporításoknak, bővüléseknek túlzott 

szerepet adtak.  Huszár Gál énekeskönyvének dallamában viszont egyértelműen 

kirajzolódik a strófák szerkezete: 

10(5+5), 10(5+5), 10(5+5), 11(5+6),  amiben 5=3+2 

                                                
329 VARGYAS Lajos, 1952, 103-112. 
 
330 DOBSZAY László, 1984, 26. sz. jegyzet 
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A dallam strófaszerkezete szilárd, ugyanakkor a ráénekelt Idvezlégy kegyelmes Szent 

László kerály… himnusz még mutatja azt a szabadságot, ami a középkori magyar 

versekre jellemző. Az 5(3+2) + 5(3+2) összetételű sorok szabad ritmusában két rövid 

képlet segít az ének verselésének meghatározásában. Egyrészt a második sor 

úgynevezett volta-ritmusú indítása, másrészt az 5+6-os utolsó sor 6-os fele. Mindkettő a 

pentapodikus dallamokra jellemző fordulat. Ezekből a ritmuselemekből épül fel pl. a 

Summáját írom  históriás ének is: 

 

                         
  

A Boldogok azok, kik Istent félik zsoltár új alakja csak jóval később, az Eperjesi 

Graduálban található.331 Ez a dallam 3 izoritmikus, 5+5=10, a negyedik sor 5+6 

tagolású sorból áll. 

 

 
 
 
A László-ének elemzői közül Horváth János sapphikus jelleget tulajdonított a versnek, 

de megfigyelése csak külső formai egyezéseken alapszik.332 A formai hasonlóság 

kulcsszerepet játszik a ritmusképletek átjárhatóságában, de eredetük tekintetében nem 

szerepelhetnek döntő érvként. A hangsúlyos sapphikus-sor második fele pl. formailag 

megegyezik a vágáns-sor második részével, mégsem származtatható egyik a másikból.  

 A dallam, vagyis az énekelt vers metrumára az Eperjesi Graduál izometrikus sorai 

alapján lehet következtetni. A q  qz q q ritmus-sor a magyar népzenében is ismerős: a volta-
                                                
331 CSTK, 1957, 241. 
 
332 HORVÁTH János,  1928, 70-76. 
 



214	  
	  

képletet a magyar zenei érzék többször ebbe a formába asszimilálja.333 A Kis kacsa 

fürdik fekete tóbakezdetű gyermekdal volta-ritmusának ismert páros ütemű változata is: 

2x: q q q h q  q q q h q        és   2x: q qz q q  q  qz q q  

Ez utóbbi igen közel áll a sapphikus sorhoz:              q qz q q  qz qz q q 

 

A Boldogok azok, kik Istent félik zsoltár ritmusának átalakulása ugyanazon az úton járt, 

mint a népzene hasonló dallamai. Az Eperjesi Graduál dallamának ritmusa a volta 

ritmus páros változata, úgy hogy a negyedik sor második felében aprózódás történt.  

 Horváth Jánosnak alaktani és statisztikai szempontból igaza van ugyan, de a zene 

gyakorlatából adódó folytonos változás sem alakíthatja át az eredeti metrumot. A 

dallam egy évszázad után kikristályosodott formában jelenik meg, amely megerősíti az 

eredeti verselés szimmetrikus 10(5+5)-es szerkezetére vonatkozó nézeteket, de a volta-

ritmus mellet szóló érvek számát gyarapítja. 

 A fent elmondottak kiegészítik Dobszay László véleményét. Dobszay László nem 

fogadja el Szabolcsi Bencének azt az elképzelését, hogy a volta-ritmus és köre alkaioszi 

eredetű lenne,334 hanem egy közös, az ezredfordulóig visszanyúló formakészletben látja 

a kapcsolatot. 

Az ütemhangsúlyos verselésű strófák vizsgálatával tanúi lehetünk a magyar 

verstörténet azon szakaszának, amikor a középkori szabad vereslés átrendeződik izo-

szerkezetűvé. Huszár Gál énekeskönyve jól tükrözi ezt az átmeneti korszakot: az izo- és 

a heteroszillabikus vágáns ritmusú dallamok egyforma arányban vannak jelen 

énekeskönyvében. Az izoszillabikusak egy-egy, fentebb bemutatott kötött formaképletű 

típust képviselnek, a heteroszillabikusak mindegyike egyéni formaképletet mutat. A 

kompilálással készület dallamok egyes sorai igen szabadok, kivált ha az alapdallam 

melizmatikus vezetésű. Pl. Luther Credo-jából született énekek. Ennek oka az lehet, 

hogy egy melizmatikus dallam könnyen elmoshatja az eredeti vers formaképletét, 

ráadásul a gyakorlatlan fordító még inkább eltávolodik a mintadallamtól.  

 Huszár Gál 1560-as énekeskönyve tartalmaz olyan magyar heterometrikus 

énekeket is, melyek még a középkori szabad vers hagyományait őrzik. Dallamaik nem 

szerepelnek más, későbbi forrás énekversei előtt nótajelzésként, külföldi mintájuk nincs, 

                                                
333 A magyar népénekek hasonló módon alakítják át a pentapodikus dallamokat, és  a parlando-rubato 
előadásmód méginkább elmossa az idegen lüktetést. pl: „Ne hagyj elesnem…”,  in VARGYAS Lajos, 
1981, 0232 sz. 
 
334 „A régi magyar »metrikus« énekek történetéhez”, in SZABOLCSI Bence, 1972, 67-93. 
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ami azt bizonyítja, hogy a dallam és szövege kezdettől összetartozott. Verselésük 

ütemhangsúlyos, amiből adódóan szótagszámuk és sorösszetételük szabad és nem mutat 

kötött formát. Köztük két eddig ismeretlen dallam, valamint egy új énekvers található: 

Mint kívánkozik a szarvas; Boldogok azok kik Istent félik; Ó mindenható Isten; Jövel 

Szent Lélek Úr Isten 

 A szövegíróknak a latin és a német nyelv többször okozott gondot, még olyan 

gyakorlott verselőknek is, mint Batizi András335 és Gálszécsi István. Ráadásul a fordítók 

közt több az ismeretlen, gyengébb felkészültségű verselő is. A melizmák feloldása 

ugyan megkönnyíti a fordítók helyzetét, de előfordul, hogy a mintadallam melizmái 

mossák el az eredeti lüktetést, így a versforma nehezen felismerhető. A kompilációval 

összeállított énekek, mivel nem egy adott forma alapján készültek, eleve hordozzák a 

szabad szótagszámú sorok kialakulásának lehetőségét. 

 Az izometrikus dallamok közt feltűnő a vágáns dallamok igen nagy számú 

jelenléte, ami a kanásztánc ritmussal való rokonságának köszönhető. A kanásztánc 

ritmusára nagy flexibilitás jellemző, melyet négy ütemes keretek szabnak meg. 

Leggyakoribb képletei: 

 

 qzzz qz q   qzzz  q q  és qzzz qzzz    qzzz  q q 

 

Vargyas Lajos ugyanannak a régi rétegből való népdalnak különböző variánsait vetette 

össze, mely alapján a kanásztánc ritmus összevonó és továbbaprózó jelenségeit figyelte 

meg:336 

 

6+5: qzzz q q   qzzz  q z  7+7 qzzz qzzz   qzzz q q 

 

 

                                                
335 versei in RMKT II.  55-410. 
 
336 VARGYAS Lajos, 1952, 68-90. 
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Dallamaink másik ősi rétege a gyermek játékdalok és a regős énekek csoportja. Közülük 

a zárt egységű és nem soroló formájú dallamok ennek a ritmussornak további variánsát 

mutatják. Vargyas Lajos számos variáns népdal és gyermekdal összehasonlításával 

meghatározta a kanásztánc további ritmusképleteit, valamint szótagszámának minimum-

maximum határait.  

q q  q  q    qzzz  q q   

q qz q  q    qzzz  q q  (alakilag azonos a sapphói sorral) 

qzzz q  q    qzzz  q q  (szimmetrikus 12-es) 

qzzz qz q    qzzz  q q 

minimum: q q   q z    q q  q  z 

maximum: qzzz  qzzz    qzzz  qzzz  q q    és:    qzzz  qzzz    qzzz  qzzz  qz q         

 

Kodály Zoltán cseremisz gyűjtésében felfedezhető egy kvintváltó és pentaton 

hangkészletű dallam, ami a Szőlőhegyen keresztül ismert népdalunkkal rokon.337 A 

cseremisz és a magyar népdal párhuzamossága egyértelműsíti a kanásztánc ritmusú 

dallamaink keleti örökségből való származását.  

 Fontos megjegyezni, hogy nem az újabb kori kanásztánc dallamok 

összehasonlításáról van szó, mert az a későbbi verbunkos stílus felé vezet. Csak a régi 

réteg kvintváltó, valamint a zártabb formájú gyermekdalai képezhetnek bárminemű 

összehasonlítást a XVI. század dallamaival.  

 A vágáns és kanásztánc ritmus közti alapvető formai különbség 

sorszerkezetükben nyilvánul meg. A vágáns dallamok izometrikusak, míg a kanásztánc 

                                                
337 KODÁLY, 1971, 19.l. 
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sorok heterometrikusak. Tulajdonképpen ez származásukra is rávilágít. A vágáns sorok 

műzenei fogantatásúak, míg a kanásztánc rugalmas sorai népzenei gyökerűek. Földrajzi 

szempontból pedig Nyugat-Európa és Ázsia óriási távolsága feszül köztük. Mégis, ezen 

különbségek ellenére, formai egyezésük segítségével a nyugat-európai formák 

megtaláltak utat a magyar ritmusérzékhez. 

 Az izometrikus dallamok másik nagy csoportját a kizárólag magyar énekekből 

álló szimmetrikus 12-es dallamok alkotják. Erről a sortípusról Kodály Zoltán: Árgirus 

nótája338 c. tanulmányában leírja, hogy az 1910-es évek körül Bukovinában gyűjtött 

több olyan 12 sor-szótagszámú dallamot, melyekre a parlando-rubato előadás és a sorok 

6+6 tagolása jellemző. Minden félsort egy vagy két hosszabb hang zár: 

 

qzzz e q. +  qzzz e q. . A szöveg ennek megfelelően tagolódik: pl. Imhol kerekedik egy 

fekete felhő,339 vagy a következő bukovinai népdal eleje:340 

 

 
 

Ennek a népi 12-es sornak van egy tagolás nélküli típusa, melyre a szöveg folyamatos, 

szabad előadásmódja jellemző. A szövegben nincs metszet, és csak a sor vége nyugszik 

meg egy vagy két hosszú hangon. Ennek az alapformája Árgirus nótája, melyet Kodály 

Zoltánnak 1906-ban énekeltek öreg parasztok Bukovinában. Ehhez a típushoz tartozik 

még népdalainkból pl: Katona vagyok én, ország ő rezője, Megérik a szőllő, mert sok 

szél találja341 vagy:342 

                                                
338 KODÁLY Zoltán, 1974, 79. 
 
339 KODÁLY Zoltán, 1971, 9. 
 
340 VARGYAS Lajos, 1981, 0191. 
 
341 KODÁLY Zoltán, 1971, 349-350. 
 
342 VARGYAS Lajos, 1981,0155. 
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A Hálaadásunkban neked emlékezünk históriás énekre is jellemző sortípus 

nyilvánvalóan ugyanezt a magyar nyelvi ritmusérzéket tükrözi:  

1-4: h h h h w w  +  h h h h w w      6(4+2) + 6(4+2)=12 

 

Ugyanez a dallam a Hoffgreff énekeskönyvben (1556), mint Székel Balázs Szent 

Tóbiásról szóló históriás éneke már megjelent.343 Ez utóbbi ritmusa a tagolás nélküli 12-

es sor, aminek párhuzamára Kodály rátalált a népzenében: 

1-3:   h h h h h h h h h h h w 

4:      h h h h h w // h h h h h w 

 

Az izoritmikus dallamok harmadik nagy csoportját pentapodikus dallamok alkotják. 

Népszerűségük valószínűleg Tinódi históriás énekeinek köréhez köthető: talán a 

dallamok újdonsága, vagy inkább az énekversek tartalma miatt voltak ily közkedveltek. 

Bizonyára ismerték a dallamokat, de közrejátszhat egy másik ok is, ami mindenképpen 

összefügg a XVI. századi magyarországi eseményekre való reflektálással. 

Magyarország történelmi helyzetének és feladatának szempontjából egyértelmű, hogy a 

török elleni hadakozásra való lelkesítés párhuzamba állítható az ördög és a 

kereszténység közti küzdelemmel (ördög = legfőbb ellenség = török), tehát a testi harc 

nem más, mint a lelki harc metaforája. A históriás énekek ilyen szempontú 

megközelítése és értelmezése a hozzátartozó dallamokat kiemeli a hétköznapiság 

síkjáról. Huszár Gál énekeskönyve históriás énekeinek eredeti tartalma ráadásul 

vallásos, tehát nem kelt rossz asszociációkat „gaz korcsomán virágénekek”-kel. 

 

 

                                                
343 RMDT I, 15. 
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Összegzés: 

Ø A hangsúlyos énekek nagy száma arra mutat, hogy nyelvünk megtalálta az 

utat az idegen dallamokat befogadására. 

Ø A hetero-, és izometrikus énekeknél egyaránt érvényes, hogy nem a 

szótagszám, hanem a jó sormetszet az ad notam technika minimális 

feltétele. 

Ø A négy heterometrikus eredeti magyar ének numerikusan jelzi, hogy 

énekköltészetünk a XVI. század ezen szakaszában már elhagyta a középkori 

formákat.  

Ø Jövevényformának tekintendő a vágáns sor, még akkor is, ha megegyezik 

népzenénk kanásztánc ritmusával. 

Ø Jövevényforma az ú.n. Balassi-strófa és a pentapodia különböző formája is, 

annak ellenére, hogy mindegyik magyar dallam.  

Ø A pentapodikus dallamok nagy száma valószínűleg a históriás énekek 

népszerűségének köszönhető, ami inkább tartalmi, mint zenei vonatkozású. 

Ø A volta ritmus ő si epikus és újabb táncformája együtt van jelen az 

énekeskönyvben. 

Ø Együttvéve a dallami, ritmikai és formai szempontokat, megállapítható, 

hogy csak a szimmetrikus 12-es és a „históriás 11-es” énekek tekinthetők 

eredeti magyar dallamokank. 
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6 KITEKINTÉS 
 

 
A dolgozat téziseinek kidolgozása során több olyan izgalmas, megoldásra váró kérdés 

merült fel, amelyek megválaszolása e kereteken jóval túlmutat. A következő témák 

kibontása látszik érdemesnek e témakörben: 

 

 A cseh-morva és magyar problémakör mellett a lengyel-magyar kapcsolat 

mértékének elemzése kizárólagosan elsődleges források alapján. 

 

 A cseh-morva visszatéréses szekezetet mutató, 6+7 sorösszetételű dallam 

korai megjelenése Balassi Bálint költészetének eredetéhez nyújthat 

támpontot. 

 

 A dallamok metrikájának továbbkövetése a későbbi forrásokban és a népi 

gyakorlatban. Ezzel kapcsolatosan bebizonyítható, hogy az időmértékes 

metrum hangsúlyossá való átalakulása természetes folyamat és nem 

dallamromlás. 

 

 Csomasz Tóth Kálmán az 1948-as, ma is használt református 

énekeskönyvben milyen szempontok és források alapján változtatott a 

dallamokon. 
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7 ZÁRSZÓ 
 

 

Miért kell egy magyar karvezetőnek tanulmányoznia Huszár Gál énekeskönyvének 

dallamait? 

 

Azért, mert Huszár Gál énekeskönyvének 450 éve élő dallamai örökérvényű igazságot 

hordoznak, s Kodály szavait mint tükröt tartják elénk: 

 

„Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy 

mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentéteiket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből 

a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai és számunkra értéktelen 

az az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind.” 

 

Kodály sokszor idézett szavait továbbgondolva megkérdezhetjük: hogyan válhat 

magyarrá az európai? Alkalmazkodik, de úgy, hogy új ruhája nem takarja el eredeti 

arcát. Gyökeret ereszt az új talajban, de nem rontja meg azt, hanem táplálkozik belőle. 

Növekszik és termést hoz, 

 

 „Mint az folyó víz mellett termő szép fa.” 
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Huszár Gál 1560-as énekeskönyvének tartalma 
 

 
Huszár Gál, 1560 ad notam 

  
Prédikáció előtt való könyörgések  
Jövel Szent Lélek Isten ♪ 
Jer mi kérjünk Szent Lelket ♪   
Adj  Úr Isten Szent Lelket  
Jövel Szentlélek Úr Isten ♪ 
Prédikáció után való könyörgések  
Atya Isten tarts meg minket ♪ 
Adj békességet Úr Isten  
Mennynek és Földnek nemes teremtője ♪ 
Felséges Isten mennynek földnek Ura ♪ 
Csak tebenned Uram Isten vagyon bizodalmam ♪ 
Úrnak szolgái no dicsérjétek mindnyájan az Urat ♪ 
Hálát adunk teneked örök Isten  
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek ♪ 
Hallgass meg minket nagy Úr Isten  ad Jer mi kérjünk Szent Lelket 
Keresztyének kik vagytok  
Ó mindenható Isten  ♪              
Tekints reánk immár nagy Úr Isten  ♪              
Keserves szívvel Magyarországban  ♪ 
Szentegyházi könyörgések  
Hálaadásunkban neked emlékezünk ♪                  
Hallgasd meg mostan felséges Isten  ♪    
Emlékezzél meg mennybeli Isten   
Kérlek és intelek mostan tégedet   
Mindenható Úr Isten mi bűnös emberek  ♪ 
Buzgó szívből te fiaid  ♪   ad Juste judex 
Kegyelmezz meg nekünk nagy Úr Isten ♪   ad O venerabilis  
Tanulj meg te az úton elmenni  
Imádunk mi téged(et) Szent Háromság ♪   ad Salve mater   
Minden embernek illik ezt megtudni ♪   ad Foelix namque decoris  
Jer dicsérjük az Istennek Fiát  
Fényességes tengernek csillaga  
Szükség megtudnunk idvességnek dolgát  ad Saphicum carmen 
Mi kegyes Atyánk kit vallunk hitünkben  "avagy más" 
Mi Atyánk ki vagy mennyekben,kik vagyunk ♪ 
Mi Atyánk,ki vagy mennyekben,te fiaid ♪  
Idvözlégy örök Úr Isten ♪ 
Az ki akar idvözülni ♪   ad Ave fuit 
Mi hiszünk az egy Istenben   
Hiszünk mind egy Istenben ad Ó kegyes szűz Mária  (?) 
Az keresztyénségben igaz vallás a hitben ad Ave gerarchia (hierarchia) 
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Halott temetéskor való éneklés  
Emlékezzünk mi keresztyén népek ♪ 
Adj idvösséges kimúlást  ad Conditor alme 
Jer,temessük el ez test(et) ♪ 
Az Istennek jóvoltáról  
Megszabadoltam én már az testi haláltól  
Ember emlékezzél a szomorú halálról,emlékezzél  
A Krisztus születésekkor való dicséretek  
Jer mi dicsérjük,áldjuk és felmagasztaljuk ad Modulizemus nótájára 
Dies est laetitiae  
Nagy öröm nap ez nekünk  
Dicséretes az gyermek  
Puer natus in Betlehem/Gyermek születék  
Hálát adjunk mindnyájan az Úr Istennek  
Jer dicsérjük ez mái napon az mi Urunkat  
Mikor e széles világ   
Ez nap nékünk dicséretes nap ad Dies iam latetitiae 
Úr Isten veletek keresztyének örüljetek ad Natus est hodie 
Jer mindnyájan örüljünk  ad Jam cantemus 
Krisztus Jézus születék  
Úr Istennek Szent Fia  
Nekünk születék mennyei király ad Natus est nobis 
Könyörögjünk az Istennek Szent Lelkének  
A Krisztus feltámadásáról való dicséretek  
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent 
vére hullása ad Christus surrexit 
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada  
Krisztus feltámada, ki értünk megholt vala  
Krisztust megfeszíteték kegyetlen Sidó népek ♪ 
Krisztus feltámada igazságunkra ad Christus jam surrexit, alleluja 
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent 
vére hullásával ♪ 
Krisztus az mi bűneinkért meghala  ♪ 
Hálaadásokkal énekeljünk az Atya Úr Istennek 
nagy szerelméről ad Christus iam surrexit 
A Krisztus mennybemenéséről  
Krisztus mennybe felméne,nekünk helyet 
szerzenie, ül Atyjának  
(A)Krisztus mennybe felméne,nekünk helyet 
szereznie, Atyával ad Surrexit Christus pridie 
Psalmusokból való Isteni dicséretek  
Boldog az olyan ember az Istenben,ki 
gonoszoknak… ♪ 
Mind ez világnak ím esze veszett ad Jámbor házasok  
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik ♪ 
Régen ó törvényben ♪ 
Ó Úr Isten tekints hozzánk ♪ 
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Emlékezzél meg Úr Isten az mi nagy 
gyarlóságunkról ♪  "egy ritmussal rövidebb" 
Dávid prófétának imádkozásáról  ♪ 
Benned bíztam Uram Isten nj: Juste Judex 
Tebenned bízom én Istenem ♪ "rövidebben" 
Boldog az ilyen ember ez világon ad az első psalmus nótájára 
Nagy bánatban Dávid mikoron vala  
Mint kívánkozik a szarvas a kút fejéhez ♪ 
Erős várunk nekünk az Isten ♪ 
Minden népek örülvén tapsoljatok ad Vitamus faciunt 
Hogy panaszolkodik az hatalmas Isten ♪ 
Úr Isten irgalmazz nekem ♪ 
Mindenható Úr Isten szívünk retteg szüntelen ♪ 
Légy irgalmas Úr Isten minekünk ♪ 
Háborúsága Dávid királynak egykoron  ♪ 
Irgalmazz Úr Isten immáran én nekem ad Cyrus éneke 
Örök Isten figyelmezzél az én segítségemre ad Juste Judex 
Felséges Isten neked jelentjük   ♪ 
Keresztyéneknek Istene ♪ 
Az ki veti segedelmét az Istennek hatalmába ♪ 
Az ki az Istent megismerheti ♪ 
Boldog az férfiú ki féli az Istent ♪ 
Keresztyének kik e földön lakoztok  
Onszol minket Dávid próféta a Soltár könyvben ad Emlékezzünk keresztyének 
Jer emlékezzünk keresztyén népek  ad A 103. Psalmus Nótájára 
Az kik bíznak az Istenben  ad Az Haynal Notaiara 
Mindenek meghallják és jól megtanulják ad Siralmas énnékem  
Minden hív keresztyének meghalljátok ad Vitamus faciunt 
Boldogok azok kik Istent félik ♪ ad Salva benigne Rex Ladislae 
Felséges Isten hozzád kiáltunk  ad O gloriosa 
Mely igen jó legyen az egyenesség ad Vitamus faciunt 
Hallgasd meg Atya Isten az mi szükségünket ♪ 

Mikoron a Szent Dávid megismeré  
ad Veni Spiritus vagy Vitamus 
faciunt 

A Krisztusnak vacsorájáról  
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed  
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A dallamok lelőhelye gyűjteményekben és a dolgozat függelékében 
 

  RMDTI. Zahn App.  
Adj békességet Úr Isten 116   1945 4. 
Adj idvösséges kimúlást 80    339  53 
Adjunk hálát mindnyájan  85   9 
Adj Úr Isten Szent Lelket. sz: 127   2 
Atya Isten tarts meg minket 117    350/a b 4 
Az Istennek jó voltáról sz: 78, 80   25 
Az keresztyénségben igaz vallás az hitben 2    3294 52 
Az ki akar idvözülni 59    324/a b  23 
Az ki az Istent megesmerheti 76   46. 
Az ki veti segedelmét az Istennek 
hatalmába 59   324/a b 45. 
Az kik bíznak az  Istenben 119    51/a 73. 
Benned bíztam Uram Isten 71    3683 16. 
Boldog az férfiu ki féli az Istent sz:188-190    5062 47. 
Boldog az illyen ember ez világon sz: 53, 123   29. 
Boldog az ollyan ember 123   29. 
Boldogok azok kik Istent félik 124   48. 
Buzgó szívből te fiaid 71    3683 16. 
Csak te benned Uram Isten  20   7. 
Dávid prófétának imádkozásáról 23   34. 

Dicséretes ez gyermek/Dies est laetitiae 64 
7869 
7870 56 

Ember emlékezzél az szomorú halálról 73, 74   54. 
Emlékezzél meg mennybeli Isten 110   14. 
Emlékezzél meg Úr Isten sz: 114   33. 
Emlékezzünk mi keresztyén népek 111   24. 
Erős vár nekünk az Isten 125  7377 a-d 37. 
Ez nap nekünk dicséretes nap 122   61. 
Felséges Isten hozzád kiáltunk 130   75. 
Felséges Isten neked jelentjük sz: 90, 99   43. 
Felséges Isten, menynek és földnek Ura sz: 138,213   6. 
Fényességes tengernek csillaga 46   19. 
Gyermek születék Bethlehembe/Puer natus 180   192, 292 57.  
Háborúsága  Dávid királynak egykoron 196   41. 
Hálaadásokkal énekeljünk 94   téves 
Hálaadásunkban neked emlékezünk 15   13. 
Hálát adgyunk mindnyájan/Grates nunc 183     8620 58. 
Hálát adunk teneked örök Isten     ? 
Hallgasd meg Atya Isten az mi 
szükségünket sz 126     4277 49. 
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Hallgass meg minket nagy Úr Isten 127 
    
2029/a-c 2. 

Hallgasd meg mostan felséges Isten 110/IV   14. 
Hiszünk mind egy Istenben     ? 
Hogy panaszolkodik az hatalmas Isten. sz28   38. 
Idvezlégy örök Úr Isten 128   22. 
Imádunk mi tégedet Szent Háromság 43   18. 
Irgalmazz Úr Isten immáran énnekem 192   71. 
Jer dicsérjük az Istennek fiát 46   57. 
Jer dicsérjük ez mai napon 66   60. 
Jer emlékezzünk keresztyén népek sz76   46. 
Jer mi dicsérjük áldjuk 60   55. 
Jer mi kérjünk Szent Lelket 127    2029 2. 
Jer mindnyájan örüljünk 129   64. 
Jer temessük el ez test(et) 80, 220    352 25 
Jövel Szent Lélek Isten 84    155 1. 
Jövel Szent Lélek Úr Isten, lelkünknek 7,6/66    1895 3. 
Kegyelmezz meg nekünk sz 46   17. 
Keresztyének kik ez földön     70. 
Keresztyének kik vagytok sz: 177   2. 

Keresztyéneknek Istene 
sz: 135-

136    4437 44. 
Kérlek és intelek mostan 110/II   14. 
Keserves szivel Magyarországban 90   12. 
Könyörögjünk az Istennek Szent Lelkének 105   66.  
Krisztus az mi bűneinkhért 131   7012/a 28.  
Krisztus feltámada igazságunkra, ő szent vére 94   67. 
Krisztus (ma)feltámada, ki értünk megholt vala 1   67. 
Krisztus (ma) feltámada, mi bűnünket elmosá,  ő 
szent vére 68/II   67. 
Krisztus  feltámada, mi bűnünket elmosá, szent 
vére 68    2406/a 27. 
Krisztus (ma) feltámada, nekünk örömet ada     67. 
Krisztus feltámada igazságunkra, utat szerze 94   68. 
Krisztus Jézus születék     64. 
Krisztus mennybe felméne….ül Attyának jobbjára 120    287 67. 
Krisztus mennybe felméne….Attyával 
megbékéltetné 120    288 69. 
Krisztust megfeszíteték 70   26. 
Légy irgalmas Úr Isten 43/a   46. 
Meg szabadultam már én az testi haláltól 18; 100   31. 
Melly igen jó légyen az egyenesség 137    12 71.  
Manynek és földnek nemes teremtője 138   5. 



240	  
	  

Mi Atyánk ki vagy mennyegben, kik vagyunk 133 sz.    2561 20. 
Mi Atyánk ki vagy mennyegben, te fiaid     21. 
Mi hiszünk az egy Istenben 6    7971 51. 
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben 87, 138   50. 
Mikor e széles világ kárhozatba esett vala 92   61.  
Mikoron a Szent Dávid megesméré az ő Istenét sz. 134   71.  
Minden embernek illik ezt megtudni 755 o.   19 
Mindenható Úr Isten mi bűnös emberek 63   15. 
Minden hiv keresztyének meghalljátok     71. 
Minden népek örülvén 134    12 71. 
Mindenek meghallják 103/I   75.  
Mindenható Úr Isten szivünk retteg szüntelen 61/62    6283 40. 
Mind ez világnak ím esze veszett sz 12   ? 
Mint kivánkozik a szarvas 142   36. 
Nagy bánatban mikoron Dávid vala 95   70. 
Nagy öröm nap ez nekünk 64   56. 
Nekünk születék mennyei király 181   65. 
Ó mindenható  Isten     10. 
Onsol minket Dávid proféta 255   73. 

Ó Úr Isten tekints hozzánk 
135, 
136    4431 32. 

Örök Isten figyelmezzél 72   16. 
Régen ó törvényben 18   31. 
Szent Dávid király 196   30. 
Szükség megtudnunk idvességnek dolgát 138    966 50. 
Tanulj meg te az úton elmenni sz: 46   17. 
Te benned bízom én Istenem 108   35. 
Tekints reánk immár nagy Úr Isten 86   11. 
Úr Isten irgalmazz nekem 139    5851 39. 
Úr Istennek Szent Fia     64. 
Úr Isten veletek, keresztyének örüljetek 140    1941/a 63. 
Urnak szolgái no dicsérjétek 90, 99   8. 
Idvözlégy örök Úr Isten 128   22. 
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed 145   78. 
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