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A magyar protestáns jelző itt az evangélikusokat, reformátusokat és unitáriusokat jelenti.

Énekeskönyvek alatt a mai előadásban a gyülekezeti énekeskönyveket értem, amelyek
összegyűjtve adják a gyülekezeti énekeket. Ezek tehát olyan gyűjtemények, amelyekből az
egyházi ünnepeken és más alkalmakkor is az egész gyülekezet – férfiak és nők, gyermekek,
tanult és tanulatlan emberek, nemesek és nem nemesek – énekeltek. A könyvtárakban, régi
könyvek között más típusú énekeskönyvekkel is találkozhatunk, mint pl. a graduállal, de ezt
legtöbbször csak a lelkész, a kántor és az énekkar (iskolás gyermekek kórusa) használta, tehát
nem az egész gyülekezet. Vagy pl. a protestáns iskolákban használatos iskolai énekeskönyv
vel. A nyomtatott énekeskönyvek története szempontjából azonban, már csak számuknál fogva
is, az egész gyülekezet által használtak   kapják a legnagyobb hangsúlyt.

Más részről, most csak a nyomtatott énekeskönyvekről lesz szó. Jelentős kéziratos anyaggal is
rendelkezünk a korból, és szoros kölcsönhatás mutatható ki a nyomtatott és kéziratos
gyűjtemények között, így előfordulhat, hogy egy-egy nyomtatott énekeskönyv
beazonosításához, a fejlődésben elfoglalt helyének a meghatározásához figyelembe kell
vennünk a kéziratos anyagot is. Egy-egy énekeskönyv összeállítása során a szerkesztők
egyrészt nemcsak nyomtatott, hanem kéziratos forrásokra is támaszkodtak, másrészt az így
rendelkezésükre álló anyagból a vallási felfogásuknak vagy irodalmi ízlésüknek legmegfelelőbb
énekeket válogatták ki. Legjobban Sztárai Mihály gyülekezeti énekeinek első előfordulásaival
bizonyítható, hogy nemcsak azzal kell számolnunk, hogy az énekek egy vagy több verset
tartalmazó kéziratokban terjedtek, hanem azzal is, hogy ezek a kéziratok ráadásul hosszú ideig
vándoroltak, amíg a nyomtatásban való megjelenésig végre eljutottak. Sztárai Mihály 1575-ben
pestis járványban halt meg Pápán. 17 gyülekezeti éneke közül halála előtt alig több mint fele, 9
jelent meg. A többi 1582-ben (2 ének), 1590-ben (3), 1593-ban (1) és 1602-ben (2).

***

A címben megadott téma az egyházakban dolgozó és a régi könyvekkel foglalkozó
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szakemberek számára jól ismert. Valamennyi nagyobb gyűjtemény, az egyháziak pedig
különösképpen, jelentékeny énekeskönyv-állománnyal rendelkezik. A mindennapi kegyesség
gyakorlásában az ima- és az énekeskönyv volt a leghasználatosabb. A sok használattól viszont
ezek a könyvek koptak el a leghamarább. Sok esetben csonkák, nincsen meg a címlapjuk, a
végük – ezért feldolgozásuk néha eléggé nehéz. Az énekeskönyvek értékét jelzi viszont, hogy
több tudományág kutatói forrásként használják őket, s ezért gyakran keresik könyvtárainkban:
könyvtörténeti szerepük mellett jelentős az egyháztörténeti, zenetörténeti, művelődéstörténeti
és irodalomtörténeti szerepük is.

***

Az előadásban először röviden vázolnám, egy háló segítségével, a 16-17. századi gyülekezeti
énekeskönyvek történetét, majd pedig néhány könyvészeti problémát emelnék ki.

A 16-17. században változatos, ugyanakkor sok hasonlóságot mutató gyűjtemények sora jelent
meg nyomtatásban. A német énekeskönyvek történeti tagolása – a reformáció kora; a
konfesszionalizmus kora, melyen belül: ellenreformáció, ortodoxia, misztika és pietizmus – a
magyar anyagban nem hasznosítható szolgai módon. Az eltérő történelmi és vallási helyzet
miatt a magyar énekeskönyvek a 17. század elejéig vagy egy-egy meghatározó személy (mint
pl. Huszár Gál, Bornemisza Péter vagy Újfalvi Imre), vagy egy-egy nagyobb gyülekezet (mint pl.
Debrecen) hatása alatt formálódtak ki. A 16-17. századi magyar énekeskönyv-történet
korszakolásakor ezért most elsősorban a befogadó közösség, az éneklő gyülekezet felekezeti
jellegét emelném ki.

Befogadói szempontból a 16-17. század valamennyi protestáns felekezetére igaz, hogy nem
volt olyan egyházi rendelet, amely valamennyi gyülekezet számára előírta volna, hogy melyik
énekeskönyvet használhatja. A három részre szakadt országban, az eltérő világi igazgatás alatt
álló gyülekezetekben egy-egy ilyen rendelet végrehajtása amúgy is nehézséget jelentett volna.
Az egyházkerületek kialakulása, az egyházi igazgatás is csak fokozatosan alakult ki. Ráadásul
a könyvek drágák voltak, így sok gyülekezetnek a legjobb esetben is csak egy nyomtatott
énekeskönyve volt!   Ebből a mai szemmel nézve nagy szabadságból – hiszen ma minden
felekezet pontosan szabályozott, egyházi tekintély, zsinat által jóváhagyott énekeskönyvet
használ – azonban nemcsak hibák származtak (mint pl. az, hogy tartalmilag és hittanilag
kifogásolható versezetek kerültek bele az énekeskönyvekbe), hanem előnyök is. Az
énekeskönyvek, s bennük az énekek egy ideig folyamatosan változtak. Több olyan ének is
helyet kapott bennük, amely éppen a felekezetek közeledését szolgálta. Jó ideig a
magánjellegű könyörgések is megjelentek a gyülekezeti énekeskönyvekben, s ezzel azok
otthoni használatát segítették elő. Annak a ma már közhelyszerűnek tűnő megállapításnak,
hogy a protestantizmus nagy szerepet játszott a magyar nyelvű irodalom kibontakozásában,
látható jele pl. az, hogy   a magyar gyülekezeti énekek az 1600-ig írt magyar versek mintegy
harmadát teszik ki. A 16. századi énekeskönyvekben mintegy 565 gyülekezeti ének, a 17.
századiakban pedig mintegy 614   jelent meg.

Most pedig nézzük azt a hálót, amely segíthet eligazodnunk az énekeskönyvek között.

[Az előadást diavetítés kísérte. A háló megtekinthető H. Hubert Gabriella: A régi magyar
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gyülekezeti ének, Bp., Universitas, 2004 ( Historia Litteraria 17), 281. lapján.]

 Befogadói szempontok alapján az énekeskönyv-történet négy korszaka különíthető el – ezt a
háló bal oldalán lévő római számok jelzik. Az I. korszak az énekeskönyvek ún.
reformációi-protestáns korszaka (1536-1566). Az első két magyar nyelvű énekeskönyv még
külföldön, Krakkóban jelent meg, Gálszécsi István szerkesztésében, méghozzá kottával.
Gálszécsi szerkesztménye nem volt még klasszikus értelemben vett gyülekezeti énekeskönyv –
ugyanakkor nagyon hasonlított a német énekeskönyvekre: Luther-fordításokat, főleg tanító
énekeket tartalmazott. Tehát a némettel szinte egyidejű fejlődést regisztrálhatunk. Ezután az
evangélikus kezdeményezés ( RMNy 18, 24) után létrejött az első igazi gyülekezeti
énekeskönyv 1560/1561-ben ( RMNy 160), amelyet valamennyi protestáns felekezet használt, s
amely törzskönyve lett a későbbi kiadásoknak. Ez az a híres, Borsa Gedeon által megtalált
Huszár Gál-féle gyűjtemény, amelynek nagy részét Huszár Gál Magyaróvárott nyomtatta ki, és
Kassán, majd végül Debrecenben fejezett be. Az útkeresést jelzi a következő két énekeskönyv:
az 1562-es debreceni ( RMNy178) és az 1566-os váradi ( RMNy 222).

A II. korszak az ún. felekezeti énekeskönyvek kora (1569-1642). Mindhárom felekezet, az
evangélikusok, a reformátusok és az unitáriusok, lassan bővülő anyaggal, kialakították a saját
énekeskönyv-típusukat, és igyekeztek minél szélesebb körben elterjeszteni azt. Az egyes
kiadványok közötti eltérések elsősorban az énekeskönyvek szerkezetében, néhány úrvacsorai
énekben, néhány szövegváltoztatásban, illetve az egyes énekek felekezeteken belüli
használatában figyelhetőek meg. Ugyanakkor valamennyi protestáns felekezet gyűjteményében
kimutatható a gyökerekhez, az alap énekkincshez való ragaszkodás, valamint az, hogy az
énekeket kölcsönösen átvették egymástól: így az énekeknek kb. 80 %-a bármely protestáns
énekeskönyvben előfordulhatott. A címek és a mottók is sokszor ismétlődtek. Általánosan
jellemző, hogy bár kísérletek voltak az egyes felekezeteknél egy-egy énekeskönyv
kanonizálására, de, mint már jeleztem, ez a gyakorlatban nem valósult meg, mivel az
énekeskönyvek tartalmát és összeállítását zsinati rendelet nem szabályozta.

Az evangélikusok at jellemzi a legváltozatosabb fejlődés.Huszár Gál 1574-ben alaposan
megváltoztatta korábbi, maga által szerkesztett 1560/1561-es énekeskönyvét: egy több
funkciós, valamennyi vidék evangélikusai számára alkalmas gyűjteményt hozott létre. Ún.
graduál-énekeskönyvében a gyülekezeti énekek mellett imádságok, szertartási énekek, a
lelkészeknek szóló utasítások, istentiszteleti rendek is találhatóak. Az evangélikusok
énekeskönyveit folyamatosan megújították a szerkesztő alkotói talentumát jelző, vagy a külföldi
mintákat követő új és új kezdeményezések. Ilyen alkotó volt pl. Bornemisza Péter vagy Beythe
István (1582, 1590 k.); a külföldi minták követésére pedig a bártfai (1593; 1602/1614, 1640) és
lőcsei kiadványok (1620 k., 1629, 1642) sorozata lehet a példa. A felvidéki több nyelvű
gyülekezetek egymás mellett élése és egymásra hatása, az evangélikusok gazdagabb zenei
élete (többszólamúság, hangszeres zene), az adiaphoronnak tartott éneklés szabadabb
felfogása, a kiadók nagyobb önállósága is magyarázhatja a változatos evangélikus
szerkesztményeket. Ugyanakkor feltűnő, hogy nem mutatható ki a német minták szolgai
másolása az evangélikusoknál sem.

A református , debreceni énekeskönyv-sorozat (1569, 1570, 1572/79, 1579, 1586 k., 1590,
1602, 1616, 1620, 1632) csak látszólag mutat egyenes vonalú fejlődést. Egy-egy nagyobb
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hatású szerkesztő, mint Szegedi Gergely, Gönci György vagy Újfalvi Imre, itt is új és új
szempontokkal gazdagította a debreceni kiadásokat. Magyarországon az éneklésben a
reformátusok nem a genfi utat követték: Genfben ugyanis csak a 150 zsoltárt és még néhány
bibliai éneket énekeltek az istentiszteleten. A magyar reformátusok a strassburgi mintát
követték: az énekeskönyv első helyére tették a zsoltárokat, amelyet ők is, mint a Bibliához
legközelebb álló énekeket, a legfontosabbaknak tartottak, de a zsoltárok mellett megtartották a
közös protestáns énekkincset, sőt gyarapították is azt. (Csak zárójelben jegyzem meg azt a
másik magyar sajátosságot, hogy a gregorián dallamú szertartási éneklést is megtartották
reformátusaink a 16-17. században!) Külön ki kell emelni Szenci Molnár Albert 1612-es
oppenheimi kolligátumát. Szenci Molnár számára a Pfalzban, Hessenben Nassauban,
közelebbről pedig Herbornban nyomtatott énekeskönyvek adták a külföldi inspirációt.

  

        

Herborni                                     típus

  

Szenci                                     Molnár                                     Albert–                                     Oppenheim 1612.

  
    

I.                                     Biblia

  

I.                                     Biblia

  
    

II. a                                     genfi

Zsoltárkönyv ,

Lobwasser
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német                                     fordításában

  

II. a                                     genfi Zsoltárkönyv Szenci                                     Molnár magyar fordításában (Lobwasser                                     felhasználásával többek                                     között)

  
    

Psalmen

  

válogatott                                     zsoltárok

  
    

Katechismuslieder

  

káté-énekek

  
    

Festlieder

  

ünnepi                                     énekek

  
    

Lehr-                                     und Trostlieder

  

különbféle                                     lelki énekek

  
    

III.                                     Catechismus, Gebeten
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III.                                     Heidelbergi káté,                                     imádságokkal

  
    

IV.                                     Kirchenordnung

  

IV.                                     kis ágenda

  
    

V.                                     Die Sprüche

der                                     Heiligen Schrift

  

V.                                     ékes mondások és intések a                                     Bibliából

  
      

  

1641-ben, mint a hálón is látható, Debrecenben kinyomtattak egy olyan gyülekezeti
ima-énekeskönyvet, melynek sem előzményét, sem követőjét egyelőre nem ismerjük.

Az unitárius ok támaszkodtak a legkevésbé a közös protestáns énekkincsre, ugyanakkor, talán
éppen hátrányos helyzetükből következően, a legkonzervatívabbak voltak a szerkesztési
gyakorlat tekintetében (Kolozsvár 1602/1615, 1632, 1697). Minden esetben a gyülekezeti
énekeskönyvvel együtt jelentették meg a graduált, vagyis a szertartási énekeket. Máig tart a
vita, hogy volt-e az unitáriusoknak saját, nagyobb gyülekezeti énekeskönyvük is már a 16.
században? Ha ilyet találna valaki a könyvtárak mélyén, sokat segítene a máig
megválaszolatlan kérdések megválaszolásában. Az unitáriusoknál a legszembetűnőbb a
nyomtatványok kéziratos forrásokkal való szoros kölcsönhatása: 17. századi üldöztetésük miatt
a század 30-as éveitől kezdve csak nehezen vagy egyáltalán nem nyomtathattak könyveket,
ezért nagyobb szerepe volt a kéziratos másolásnak. Az unitárius énekeskönyv-történet egésze
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tulajdonképpen felekezetinek minősíthető. A második énekeskönyvtől kezdve egy érdekes
szerkesztési elv jelenik meg bennük: az énekeket ábécérendben közlik. Ez ugyan praktikus,
hiszen így könnyebben megtalálható egy-egy ének, más részt viszont hittanilag eléggé
kezdetleges megoldás. Itt kell megjegyeznünk, hogy a 16-17. században még egyik
énekeskönyvünkben sem számozták meg az énekeket, ez később vált gyakorlattá. Tehát, ha
számozott énekeket tartalmazó töredékre bukkanunk, akkor azt legkorábban a 18. században
nyomtathatták ki.

Az énekeskönyvek III. korszaka az ún. protestáns énekeskönyvek kora 1635-ben kezdődik, és
átnyúlik a 18. századra. Az 1635-ös lőcsei énekeskönyv ( RMNy 1628) után olyan
énekeskönyvek jelentek meg a különböző nyomdákban, amelyet mindhárom felekezet – az
evangélikus, a református és az unitárius – egyaránt használhatott. Ennek a közös, protestáns
típusnak a kezdeményezője tulajdonképpen Újfalvi Imre volt. (A hálón az ő szerkesztménye az
1602-es debreceni énekesköny.) Újfalvi híres 1602-es előszavából tudjuk, hogy a teljes, mind a
százötven zsoltárt tartalmazó magyar verses Zsoltárkönyvet mennyire hiányolták már ebben a
korban a reformátusok. Újfalvi nem tudhatott arról, hogy az unitárius Bogáti Fazakas Miklós már
lefordította a 150 zsoltárt 1582 körül, hiszen ez a fordítás kéziratban maradt. Újfalvi
elegendőnek tartotta volna, ha a magyar reformátusok a genfi példát követik: olyan gyülekezeti
énekeskönyvből énekelnek, amely tartalmazza a Zsoltárkönyv et, és még néhány Bibliából
szerzett éneket. Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai ( RMNy962) többek között éppen az ő
hatására keletkezhettek. Újfalvit az első magyar bibliográfusként is számon tartjuk. Ő állította
össze ugyanis a magyar énekeskönyvek első bibliográfiáját. Ezen kívül készített egy 6 részes
énekeskönyvkiadás-tervezetet. Ebben az első helyen egy olyan templomi, három részes
kolligátumot javasolt, melynek első része a graduál (a szertartási énekek, gregorián dallammal
– a lelkész, kántor, kórus énekli), második része az általa kijavított debreceni gyülekezeti
énekeskönyv (élén a zsoltárokkal), a harmadik pedig az általa szerkesztett temetési
gyűjtemény. Újfalvinak terve, úgy tűnik, teljesen az 1635-ös lőcsei kiadás ( RMNy 1628)
felépítésében valósult meg. Ott ugyanis a közös protestáns énekkincs összegyűjtve, és az
Újfalvi által javasolt módon található meg: az elején áll a gyülekezeti énekeskönyv, a második
rész a Szenci Molnár-féle zsoltárfordítások, a harmadik a graduált helyettesítő himnusz-rész, az
ún. kis graduál,   a negyedik pedig a temetési énekeskönyv. Hogy ki volt ennek a
gyűjteménynek a szerkesztője? Sajnos egyelőre nem tudjuk. Szenci Molnár Albertnek (és talán
Pécseli Király Imrének), valamint az eperjesi evangélikus értelmiségi körnek a szerepe sem
kizárt. Mai szóhasználattal: igazi ökumenikus énekeskönyv jött létre. Ennek a protestáns
énekeskönyv-típusnak a végső formáját a híres váradi nyomdász és kiadó, Szenci Kertész
Ábrahám terjesztette el. Az egyes nyomdákban: Lőcsén, Bártfán, Kassán, Kolozsvárott helyi
jellegzetességekkel színezett kiadások sora jött létre.

Mi segítette elő ezt a közös, protestáns használatot? Néhány jellemző jegyet felsorolnék:

– az énekeskönyv-kolligátumok ugyanazon szerkezettel jelentek meg: himnusz-rész;
gyülekezeti énekeskönyv, élén a zsoltárokkal, a végén pedig a halotti énekekkel; imádságos
könyv és Szenci Molnár Zsoltárkönyv e;

– a 16. századi közös énekkincset közölte mindegyik, ezen kívül egyes 17. századi énekek
kölcsönösen átvettek egymástól; az unitáriusok Erdélyben több helyen a reformátusokkal
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együtt, felváltva használták a templomot;

– az énekeskönyveken belül a tematikai-műfaji csoportok azonos módon követték egymást – az
Újfalvi-féle 1602-es debreceni énekeskönyv rendjét követték, s az új énekeket vagy
toldalékként, vagy a megfelelő helyére illesztve közölték;

– a kiadók és nyomdászok üzleti haszna szintén egyre nagyobb szerepet kapott – minél
nagyobb vásárlókörnek szánták a kiadványokat – ezért pl. egyes protestáns
énekeskönyv-példányokhoz a kiadók kolligálták Siderius János református kátéját a református
vevőkör részére;

– a hallás útján megtanult, és szájhagyományozás útján terjedő énekek, tehát a szóbeliség
szintén a közös énekkincs átöröklését segítette elő.

A fentiek következtében, ha e harmadik korszak énekeskönyveit részletesebben meg akarjuk
különböztetni egymástól, akkor az egyes nyomdák kiadásainak külön-külön való áttekintését
kell követnünk, mert ez a fejlődést és a változást jobban kifejezi. Megfigyelhető, hogy az egyes
nyomdák vagy kiadók kiadványai között kisebb vagy nagyobb eltérések lehetnek, de egy-egy
nyomda énekeskönyv-sorozata ugyancsak mutathat saját belső fejlődést. Persze sokszor csak
újra szedték az előző kiadás anyagát, vagy lemásoltak egy másik nyomdában megjelentetett
énekeskönyvet. De éppen az apróbb változtatásoknak lehet pl. himnológiai jelentősége. A hálón
A- és B-betűvel különböztettem meg az egy-egy nyomdán belül eltérő énekeskönyveket. Ezen
kívül még a lőcsei nyomdából kikerülő sorozattal kapcsolatban azt a már Schulek Tibor által
hangsúlyozott tényt szeretném megemlíteni, hogy a legtöbb új ének a lőcsei kiadványokban
jelent meg, s ezek az új énekek legtöbbször evangélikus eredetűek voltak.

Az énekeskönyv-történet IV. korszaka újra a felekezeti énekeskönyveké, amely a 17. század
utolsó évtizedében kezdődik, s átnyúlik a 18. századra. Mindössze egy evangélikus (
Zöngedözö mennyei kar) és két unitárius ( RMKI. 1503 és 1504) gyűjteményt, valamint, a kiadói
szándékot tekintve, az 1700-as kolozsvári ( RMK I. 1559/A) énekeskönyvet sorolhatjuk ide.

Talán eddig is feltűnt már, hogy csak egyetlen esetben, az 1612-es oppenheimi kiadásnál
említettem meg Szenci Molnár Zsoltárkönyv ét. Pedig ennek a története harmonikusan
belesimul a magyar gyülekezeti éneklés történetébe, különösen pedig az ún. protestáns III.
korszakba. A külföldi nyomdák után először 1635-ben, Lőcsén jelent meg itthon a Szenci
Molnár-féle Zsoltárkönyv , hogy azután szinte minden gyülekezeti énekeskönyv-kolligátum
állandó része legyen, legtöbbször kottával együtt kinyomtatva. Evangélikusok, reformátusok és
unitáriusok, még a 18. században is, egyaránt elismeréssel szólnak róla, s több-kevesebb
sikerrel éneklik is őket. A puritanizmus sokat tett a Szenci Molnár-zsoltárok elterjesztése
érdekében, ugyanakkor minden igyekezete ellenére szerencsére nem tudta kiszorítani a régi
zsoltárparafrázisokat és egyéb gyülekezeti énekeket sem a használatból.

Ugyancsak hiányérzetünk támadhat, hogy nem említettük még az ún. temetési énekeskönyv
eket. Külön temetési énekeskönyvet először Újfalvi Imre szerkesztett, 1598-ban. Korábban, s
1598 után is még gyakran, a halotti énekek nem külön kötetben jelentek meg, hanem az
énekeskönyv egyik részében foglaltak helyet. A leghasználatosabb énekeskönyvek közé
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tartoztak. Viszont a temetésen általában a gyülekezet még akkoriban nem énekelt, hanem csak
a lelkész, a kántor (tanító) és az iskolás gyermekek, akiknek ez az egyik fő kereseti forrásuk
volt. Újfalvi Imrét idézném: „Azt mondhatom ha bannyak-is nemellyek, hogyha temetes nem
volna, Mestert es Deakot nehezben tartananak: mint Prædicatort ha kereßteles, es eskütes
nem volna, oly balgatagok az emberek.”

Hogy még bonyolultabbnak tűnjék számunkra a Magyarországon kiadott énekeskönyvek
helyzete, meg kell említenünk, hogy 1636-ban Lőcséről indult útjára a 20. századig népszerű
szlovák énekeskönyvsorozat, amelyet a szerkesztő neve alapján Tranoscius nak nevezünk.
Ugyancsak meg kell említenünk az igen változatos szerkesztésű német nyelvű énekeskönyvek
et, amelyek a nyugat-dunántúli, a szepességi németek és az erdélyi szászok számára készültek
magyarországi nyomdákban.

***

E rövid összefoglaló után egy-egy olyan problémára mutatnék rá, amellyel találkozhat a
könyveket feldolgozó könyvtáros.

1. A 16-17. századi énekeskönyveket kevés, mindössze néhány száz példányban nyomtatták –
nemcsak a vásárlóerő volt gyenge, hanem az írás-olvasás-tudás is – Tótfalusi Kis Miklós
1686-os amszterdami Zsoltárkönyv -kiadásában többek között arra buzdít, hogy kövessük a
külföldi (holland) példát, idézem: „Mit tselekesznek ezen a' földön házanként, azt visgálni 's
elöbeszélleni sok vólna; a' Templomban egy tekíntéssel ellátja ember, mint légyen a' dolog
közöttök: senki oda könyv nélkül nem mégyen, hanem mindennek vagy egész Biblia, vagy Uj
Testam(entum) vagy legalább Sóltáros Könyv vagyon kezében; és senki közöttök az
éneklésnek néma hallgatója nintsen, hanem kitsínytöl-fogva nagyig felemelik szavokat. Vajha
ollyat láthatna szemünk valaha a' mi földünkbenis!”

2. A példányok erős használata miatt minden egyes énekeskönyv-példánynak nagy a ritkasági
értéke. Pl. ha összesítjük a 16-17. századi gyülekezeti énekeskönyvek példányainak számát,
azt látjuk, hogy a gyülekezeti énekeskönyvek 54 kiadásából 112 példány maradt fenn (kivétel
az 1612-es oppenheimi Szenci Molnár-féle gyülekezeti énekeskönyv, amelynek a Bibliával
együtt nyomtatott kiadásából 60 példányt ismer az RMNy). Az 54 kiadás több mint feléből pedig
csak 1-1 példány, vagy még annyi sem maradt fenn. Tovább rontja a helyzetet, hogy a
fennmaradt példányok nagy része különböző mértékben csonka!!! Sok esetben csak
makulatúrából, a kötés töltő anyagából ismerünk egy-egy kiadást, mint pl. az első kettőt,
Gálszécsi énekeskönyveit. Mit tegyünk, ha magunk is ilyen helyzetbe kerülünk? Szerencsés
kézzel egy-egy restaurálás nyomán találhatunk énekeskönyv-töredéket. Ha van lapszámunk
vagy ívjelzésünk, akkor a 16-17. században elindulhatunk az RMNy incipit-mutatója, vagy az
1600-ig írt magyar versek repertóriuma (RPHA) nyomán. Így pl. az Evangélikus Országos
Könyvtárban sikerült az 1654-es váradi énekeskönyv (RMNy 2564) néhány töredékét
azonosítanom – egy Kolozsvárott nyomtatott kötet kötésében maradt fenn ez a töredék. Tudjuk,
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hogy a váradi nyomda, Várad feldúlásakor, rövid szebeni kitérő után Kolozsvárra került, s
valószínűleg a nyomtatványok egy része is, amit később a kötések töltő anyagaként is
felhasználtak.

3. Az is előfordulhat, hogy az RMK még olyan adatot tartalmaz, amelynek ma már fontos
történeti értéke van. Így pl. az 1602-es Újfalvi-féle énekeskönyvnek (RMNy 886), amelynek
egyetlen példányát Gyulafehérvárott őrzik, Szabó Károly még látta az erősen elrongyolódott
címlapját. Ma már az RMNy sem tud a címlapról. Minden régi könyves szakember tudja, hogy
bizonyos kérdésekkel melyik szakemberhez kell fordulnia – ki az, aki   éppen egy adott határon
túli könyvtárban kutat. Én így Rozsondai Marianne-t kértem meg, hogy gyulafehérvári útja során
nézze meg az Újfalvi-kötetet. Ő megerősítette, hogy a kötetet restaurálták, s ma már nincs meg
a címlapja, s nem is tudnak arról, hogy mi lett vele.

4. Ugyancsak az RMK-ban szerepel egy 1647-es bártfai énekeskönyv, amelyet azonban kb. 10
éve az RMNy-Csoport lappangóként regisztrált. Ez az énekeskönyv valaha Szlávik Mátyásé
volt, aki cikket is írt róla. Éppen nálunk, az Evangélikus Országos Könyvtárban őrizzük Szlávik
Mátyás eperjesi teológiai professzor könyvhagyatékát, de tüzetes kutatás után sem sikerült erre
a bártfai kiadásra rábukkannom. A sárospataki református könyvtárban kutatva azután mégis
előkerült a kötet: Szlávik Mátyás tisztelete jeléül a pataki könyvtárnak ajándékozta azt. Így az
RMNy 3. kötetében szerepelhet ez az énekeskönyv is (RMNy2163). Az
énekeskönyv-történetben fontos láncszem ez az 1647-es bártfai kiadvány, mert megerősíti a
csak töredékből ismert 1642-es váradi kiadvány, és Szenci Kertész szerepét a protestáns
énekeskönyvek elterjesztésében, illetve jelzi azt a folyamatot, amikor már egy evangélikus
nyomdában nemcsak evangélikus énekeskönyvet, hanem a közös protestáns változatot is
elkezdték nyomtatni.

5. A meglévő címlapok a legtöbb esetben fontos információkat adnak. Csak egy példát hoznék
erre: az 1697-es debreceni énekeskönyv címlapját. A debreceni címlap a szokott módon
kezdődik: A Sz. Dávid prófétának ékes ritmusú zsoltárival stb. teljes könyv, majd így folytatódik:
„Mely most újobban, sok hibás verseknek jó rendben való vétetésekkel és az énekekhez illő
nótáknak eleikben való tételekkel megjobbíttatott és kibocsáttatott...” Ez esetben mind az
irodalmárok, mind a himnológusok számára fontos információk nyomán indulhat el a kutatás.

6. Mint Mengyelejev periódusos rendszere, a meglévő információk nyomán a kutatás utalhat
egy-egy még kitöltetlen helyre. Fekete Csaba szerint is, bár az 1641-1697 közötti időből nem
ismerünk debreceni kiadású énekeskönyvet, de a debreceni kiadói gyakorlatot ismerve – még
ha fel is tételezzük, hogy egy darabig a Váradon nyomtatott énekeskönyvekkel látták el a
tiszántúli gyülekezeteket, akkor is – számítani lehet arra, hogy elő fog kerülni még debreceni
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énekeskönyv ebből az időszakból.

7. Az Eruditio-adatbázisban is nyomozhatunk az énekeskönyvek után: így pl. a kassai Tóbiás
Kristóf javainak 1655-ös összeírásában szerepel egy kassai énekeskönyv – a legkorábbi kassai
kiadású protestáns énekeskönyv 1662-ben jelent meg. Lehet, hogy volt korábbi kiadás is? Vagy
ez egy német énekeskönyvre utalna? A jegyzékben ugyanis van egy ilyen című tétel is: Szent
Dávid zsoltári....

8. Gyakran beleütközik a feldolgozó könyvtáros abba is, hogy különösen a könyv eleje és vége
csonka, viszont a többrészes kolligátum 2. vagy 3. darabjának megvan belső címlapja. Ilyenkor
csak látszólag egyszerű a nyomtatási év meghatározása. Ugyanis sok esetben az egyes
részeket külön is forgalomba hozták, valamint egy-egy tulajdonos különböző évekből származó
részeket is egybeköttethetett. Vagy éppen a kiadó járt el úgy, hogy pl. a megmaradt Szenci
Molnár-féle Zsoltárkönyv -példányokat hozzátette egy új kiadású énekeskönyvhöz. Tehát nagy
óvatossággal kell eljárnunk a címlap nélküli gyűjtemények esetében. S ha a kötés nyomán vagy
filológiai vizsgálattal nem jutunk eredményre, végső soron utunk mindig az RMNy-Csoporthoz
vezethez: az ő betű-típus katalógusuk segíthet behatárolni a kiadvány megjelenési helyét és
évét.

9. Nagyon kell értékelnünk minden kottás kiadványt, ugyanis Gálszécsi és Huszár Gál két
énekeskönyve, valamint a Szenci Molnár Zsoltárkönyv kivételével a gyülekezeti énekeket kotta
nélkül, csak nótajelzéssel ellátva jelentették meg a 16-17. században. Gondoljunk csak bele,
hogy az evangélikusok 1574 után egészen a 20. századig nem adtak ki kottás énekeskönyvet!
A reformátusoknál is majd csak a 18. században! De a nyomtatott dallam sem segítette sokszor
a helyes éneklést, hiszen a dallamot legtöbbször nem kottaolvasással, hanem hallomásból
tanulták meg. Ezért panaszkodhat Tótfalusi Kis arra, idézem: „Igyekezzed a' Sóltároknak igaz
nótájokat követni. [vagyis a francia eredetű dallamokat] Mi-nem tsak tzifraságúl tétetnek a'
Psáltériumba a' Kóták. Ezeket ha érteni és az éneklésben követni nem akarjuk, ne(m) méltó      
   

 1. hogy Sóltárink eleibe függesszük többé amazt: a' FRANCZIAI nótákra rendeltettek 's a'
t(többi) azoktól már mi sokakban meszsze távoztunk, és távozunk hova tovább inkább inkább,
midön minden Régulák nélkül, tsak hallomásból vészszük 's adjuk kézröl kézre: minden egyéb
nemzeteknek szokások ellen, mellyek az éneklést intézö mesterségnek örizeti által, megtartják
's követik változtatatlanúl a' Sóltároknak egyszer rendeltt és bévött igaz nótájokat.

 2 Az sem méltó, hogy a' Könyvnyomtatás és annak ezközei körül munkálkodók a(n)nyi munkát
tegyenek hijába. ... vagyis hiába fáradozzanak a kották kiigazításával és nyomtatásával.

 3 Az sem méltó, hogy a' könyvnek árra afféle hijábavalóságokkal [mint] a' kótákkal
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nehézíttessék: hijábavalóságok ugyanis, ha hasznokat nem vészszük.

10. A possessorok számontartása, mint minden régi könyvnél, ebben az esetben is hasznos
információkkal szolgálhat. Példának itt az 1593-as igen jelentős és gazdag anyagú bártfai
énekeskönyvet (RMNy 713) említeném, amelynek, sajnos, egyelőre nem ismerjük a
szerkesztőjét. Ennek az 1593-as bártfai énekeskönyvnek 3 csonka példánya maradt fenn,
illetve egy valaha az alsósebesi ferences zárdában is őriztek belőle egy példányt. A tüzetesebb
vizsgálat először azt állapíthatta meg, hogy az OSZK és az MTA példánya között apró eltérések
vannak, vagyis kiadás variánsok. A Sáros vármegyei alsósebesi ferences zárdában őrzött
példány ugyan ma már nem található, de hajdani possessor-bejegyzését ismerjük, idézem
„Sum Johannis Seredi   Sárosiensis qui me sibi comparavit Sárosini A(nn)o 1627”. Serédi János
  előbb a nagysárosi iskolában tanított, majd az eperjesi iskolát igazgatta (1629–1637), később
pedig városi szenátor, sőt bíró is volt. Az ő idejében készült az eperjesi magyar gyülekezet
használatára a kéziratos Eperjesi graduál (Stoll 57), amelynek forrásai között szerepel ez az
1593-as Bártfai énekeskönyv is. Talán éppen Serédi János   példányát használta a graduál
lejegyzője, Bánszki Dániel   (illetve az a személy, aki Bánszkinak diktált).

11. A kézírásos bejegyzések szintén, mint minden régi könyvnél, igen értékesek a kutatók
számára, gondoljunk csak a nótajelzésekre, vagy egy-egy hittanilag értelmezhető javításra,
áthúzásra, vagy énekszöveg-bejegyzésekre. Így pl. az ún. Pozsonyi toldalék (Stoll 71) énekeit
az 1620-as debreceni énekeskönyvhöz kötött üres lapokra másolták be. Utolsó példámat Újfalvi
Imre 1602-es debreceni énekeskönyvéből (RMNy 886) veszem. Ott az előszó végén található
üres helyre írt tulajdonosi bejegyzésből kiderül, hogy az Újfalvi-énekeskönyv kézírásos
nótajelzéseit Helmeci Albert hagyta ránk: „Sum ex libris Stephani Miklos / de Mogyoros, quem
librum / Albertus Helmeci in usum D[omi]norum / Cantorum conglutinavit, ex rupturis /
ædificavit, notis ac melodiis auxit / Anno 1720 Die 20 Februarij.” Ez a megjegyzés arra is fényt
vet, hogy egy-egy gyülekezet akár száz évvel korábban kiadott gyűjteményt is használhatott, ha
újabbhoz nem jutott hozzá, s a helyi eltéréseket kézírásos bejegyzésekkel pótolta.
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