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HUSZÄR GAL: A KERESZTYÉNI 
GYÜLEKEZETBEN VALÓ ISTENI DICSÉRETEK -

KÁLMÁNCSEHI MÁRTON: REGGELI ÉNEKLÉSEK 
1 5 6 0 - 1 5 6 1 

A Bibliotheca Hungarica Antiqua XII. kötete méltán számíthat külö-
nösen nagy érdeklődésre. A csinos, 8° alakú könyvecske ugyanis az 
első, Magyarországon nyomtatott evangélikus énekeskönyv hasonmása, 
amelyben függelékként bennefoglaltatik az első magyar nyelvű protes-
táns graduál szövege is. A kiadvány a nemrég felfedezett egyetlen ismert 
példány alapján készült. Megtalálója, Borsa Gedeon „szinte regényes 
módon", a „cheretec" címszó alatt bukkant rá 1975-ös NSZK-beli kuta-
tóútja során a stuttgarti Württembergische Landesbibliothekban. Szen-
zációs felfedezéséről szóban és írásban egyaránt beszámolt, de az éne-
keskönyv hasonmás-kiadása csak nyolc évvel a felfedezés után látott 
napvilágot. 

Huszár Gál 1560-as énekeskönyvének létezéséről legutoljára több 
mint három és fél évszázaddal ezelőtt, 1602-ben Újfalvi Anderkó Imre 
adott hírt autopszia alapján énekeskönyv-bibliográfiájában, de 1975-ig 
egyetlen sornyi töredék sem volt ismert a műből. Számos feltételezés 
született éppen ezért arról, hogy vajon Újfalvi adata pontos-e; nem 
azonos-e ez az általa említett, Huszár Gál összeállításában napvilágot 
látott énekeskönyv a sokáig ugyancsak ismeretlen 1562—63-as debre-
ceni énekeskönywel - e kérdést ennek a gyűjteménynek az 1970-ben 
publikált töredékei döntötték el - ; milyen összefüggés van Huszár 
1560-ban és 1574-ben megjelentetett Énekeskönyve között; milyen 
versszerzők hány éneke szerepelhetett az 1560-as kiadványban. 

A példány örvendetes előkerülése Újfalvi adatainak megbízhatóságát 
támasztotta alá, s az énekeskönyvben található 105 ének, amelyeknek a 
szövege különböző későbbi kiadásokból már mind ismert volt, megerő-
sítette azt a korábbi feltételezést, hogy ez az énekgyűjtemény az összes 
magyarországi protestáns énekeskönyv őse szöveg és dallam tekinteté-
ben egyaránt. Még mottója és címlap-képe is példaként szolgált a 
későbbi kiadások számára. Huszár külön érdeme továbbá, hogy 67 -
köztük néhány azóta teljesen ismeretlenné vált, vagy csak később, a 
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17—18. században rögzített - dallamot tudtunkra ad, amelyeket az 
utána következő énekeskönyvek elhagytak. 

A fakszimile kiadás kísérő tanulmányában Borsa Gedeon a kötet értő 
és tudós bemutatását és értékelését adja közre. Ez a széles spektrumú 
elemzés kiterjed a kiadvány tartalmi és formai tanulságaira egyaránt, és 
jól ráirányítja a figyelmet irodalom-, zene- és könyvtörténeti jelentősé-
gére. 

Huszár énekeskönyve sok vonatkozásban módosítja a reformáció 
énekköltészetéről alkotott képünket. Szerkesztésmódjának és a gyűjte-
ménybe felvett énekeknek a 16. századi későbbi énekeskönyvekkel való 
szembesítése során Borsa meggyőzően mutatja ki, hogy nem volt jogos 
ez a korábbi, kissé mechanikus feltételezés, amely szerint egy-egy újabb 
kiadású énekeskönyv anyaga mindig az előző kiadásra támaszkodott, és 
azt újabb énekekkel bővítette, hiszen a Huszár-féle 1560-as énekes-
könyv után legközelebbi, ma teljes terjedelmében ismert Váradi Énekes-
könyv (1566) vett át a legkevesebbet a 105 énekből. Huszár kézírásos 
forrásokból szerkesztette össze gyűjteményét, a 105 ének közül 103 
nála jelent meg először nyomtatásban, és ezzel minden, általa közölt 
éneket értelemszerűen 1560-nál korábbra kell datálnunk, következés-
képpen egyes versszerzőink tevékenysége eddigi felfogásunktól eltérően 
már a 16. század ötvenes éveire tehető (Tessini Imre, Szegedi Lajos, 
Hartyáni Imre, István deák). 

Kiderült az is, hogy a kutatás tévesen tulajdonított Skarica Máténak 
néhány olyan énekszöveget, amelyek 1560-ban Huszár Gálnál napvilá-
got láttak, pedig Skarica akkor még csak 16 esztendős volt. Szegedi 
Gergely zsoltárparafrázisai viszont már ebben az énekeskönyvben meg-
találhatók, pedig eddig azt hittük, hogy a magyar zsoltárköltészet felvi-
rágoztatója Sztárai Mihály volt. 

Űj énekszerzővel is gazdagította e kiadvány függeléke a magyar iro-
dalmat. Kálmáncsehi Sánta Mártonról eddig csak azt tudta a kutatás -
ugyancsak Újfalvi Imre adata alapján - , hogy „a keresztyéni gyülekeze-
tekben való reggeli énekléseket, melyeket prímának hívnak, magyarra 
fordította a psalmusokkal egyetemben". Csakhogy e szóban forgó kötet 
megjelenéséig bizonyíthatóan egyetlen sort sem lehetett személyéhez 
fűzni. Huszár Gál kötete függelékében közreadta a Reggeli éneklésetel, 
de Ujfalvitól eltérően csupán az abban szereplő Psalmusok fordítójaként 
emlékezett meg Kálmáncsehiről. E megjegyzés nyomán is 12 eddig ano-
nim énekünk szerzője vált ismertté. 

A szakramentárius Kálmáncsehi-féle összeállítás szerepeltetése ebben 
az evangélikus énekeskönyvben első pillantásra meglepőnek tűnik, de 
Borsa a kötet formai jegyeinek és ortográfiai sajátosságainak elemzésé-
vel, ill. Huszár Gál kalandos életrajzának ismeretében erre is érdekes 
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magyarázatot talált. Tanulmányának módszertanilag ez a legpélda-
mutatóbb része! Vizsgálódásai egyértelműen bizonyítják, hogy Huszár 
három városban (Magyaróvár, Kassa és Debrecen) készítette el a kiad-
ványát 1560-61-ben, életének azokban a viharos hónapjaiban, amikor 
óvárról Kassára távozott, ahol hamarosan letartóztatták, de sikerült 
Debrecenbe szöknie. Az itteni igények figyelembevételével - hiszen 
Debrecen ekkor már a kálvinizmus hatása alatt állt - egészítette ki 
evangélikus énekeskönyvét a szakramentárius Kálmáncsehi graduáljával. 

A 16. századi felekezeti ellentétekre jellemző, hogy Huszár Gál 13 
évvel később éppen ellentétesen bánt Kálmáncsehi műveivel. Persze 
ekkor már az evangélikus Kisalföldön, Komjátiban vállalkozott énekes-
könyvének új, bővített kiadására, és ott már nem tartotta tanácsosnak 
Kálmáncsehi psalmusfordításai szövegének közreadását, mondván, hogy 
„sok helyen igen különböznek a zsidó Bibliában való értelemtől", de a 
Reggeli éneklések szövegének nagy részét e későbbi énekgyűjteményébe 
is felvette. 

Az első evangélikus énekeskönyv elemzése igen sok olyan kérdésre 
ad választ, amelyekre a forrás hiányában a reformáció kutatói eddig 
csak feltételezésekben keresték a megoldást S a kötet bizonyára nagy-
ban hozzájárul majd ahhoz, hogy végre megszülessen egy korszerű 
Huszár Gál-monográfia is, amely méltó módon bemutatja a magyaror-
szági reformáció ezen rendkívül sokoldalú egyéniségét, aki énekszerző, 
prédikátor, szerkesztő és - nem utolsósorban - nyomdász volt egy 
személyben. Az ő nevéhez fűződik az első magyar nyelvű prédikáció-
gyűjtemény kinyomtatása is (Magyaróvár 1558), de kétségtelenül leg-
nagyobb hatású tette mégis az volt, hogy „énekbe szerzött versöknek 
mindenfelől való édes kiáltásával" elindította a magyar nyelvű nyomta-
tott protestáns énekeskönyv-irodalmat. (Akadémiai Kiadó, 1983. -
Bibliotheca Hungarica Antiqua XII.) 

v á s á r h e l y i j u d i t 

CSATKAI ENDRE: KAZINCZY 
ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETEK 

A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoport-
jának kiadásában, Galavics Géza szerkesztésében egy ún. alapmű jelent 
meg. Csatkai Endre bölcsészdoktori disszertációja 1925-ben készült, s 
csak most vált hozzáférhetővé a korszak kutatói számára. A szerzőt 
Zádor Anna mutatja be az előszóban: az ausztriai Kismartonban (Eisen-




