
ADATTÁR. 

A MAGYAR ÉNEKELT VERS FORRÁSAI FALUDITOL 
HORVÁTH ÁDÁMIG. 

(Második, bef. közlemény.) 
6. S z k á r o s i — J á r d á n h á z i . 1 7 8 7 — 1 7 9 2 . 

Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára : 513. Kis 8-r. (165X10"5 cm.) 
kötet szürke táblás kötésben. 443 számozott lap. A kötet sarkán Melodiárium. 
Az előzéklapon «Steph. Szkárosy Compact. 3 f.», alatta más, halványabb 
tintával «Suecessit Jos. Szkárosy». A címlapon «Diversarum Cantionum 
Liber Melodiarius. Possessor Steph. Szkárosy Ao — 787 incl. 1792. Symb. 
Qui devote canit bis orat». Oldalt a könyvkötő számára feljegyzés «Titulussá 
Melodiárium.» A 2. lap alján «Szentpétery Sámuel ref. lelkész». 

A kézirat első ismertetője, Kacsoh Pongrác1 az említett adatokból így 
állította össze a könyv tulajdonosainak sorát : Szkárosi István, Szkárosi 
József, Szentpétery Sámuel, Szkárosi Gusztáv. A kézirat kétségtelenül a 
sárospataki énekkar anyagát tartalmazza : Szkárosi Istvánról, Harsányi 1. 
kimutatta, hogy 1785 febr. 3-án subscribált Patakon és 1787—1792. az 
énekkar tagja volt.3 A könyv másik részének compilatora, Járdánházi János, 
1788/89-ben a pataki énekkar elnöke volt.3 

A könyvben két kéz írása váltja fel egymást : a) Szkárosi Istváné 
p. 1—85, 158—189. Tintája erősen megbarnult, de tisztán olvasható. Tinta-
ceruzás bejegyzés a 194—200. lapon olvasható Lusus de 8 partibus orationis 
c. iskolai játék íratását is Szkárosinak tulajdonítja ; joggal-e, nem merem 
eldönteni ? b) Járdánházi János írása egészen szürke színűre fakult : az ő 
írása teszi a kötet javarészét: p. 86—157, 190-töl csekély megszakításokkal 
végig. (A kék tintás és ceruzás friss bejegyzések Kacsoh P. és Harsányi I. 
jegyzetei.) 

A kötet lapszámozása 1—443-ig fut : l—85. Szkárosi eredeti számozása, 
innnen újkeletü könyvtári paginálás ; a 158—189. szám mellett megvan 
még Szkárosi eltérő régi számozása is (96—121). 

Megkönnyíti a kötet tartalmában való tájékozást, ha a Szkárosi és 
Járdánházi írta részt külön vesszük: a két réteg ""nemcsak írásában, hanem 
jellegében is világosan szétválik. 

i Magyar Figyelő 1911 III. és IV. füzet. 
» V. ö. IK. 1914. 333. 1. (Harsányi.) 
8 Orbán József: A sárospataki énekkar története. Sárospatak 1882. 
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. a) A kötet első 121 lapján egészen egyházi jellegű énekgyüjteményt 
találunk ; ehhez e rész kompilatora, Szkárosi L, a 122—127. lapon (régi 
számozás szerint) mutató táblát is készített. Az első 65 lapon 33 halotti 
ének dallamát hozza, kevés kivétellel négyszólamú kartételben. A halotti 
énekeknek ez a gyűjteménye sajátosan pataki szerkesztés : valamennyi 1800 
előtt írott pataki melodiáriumban (összesen öt kézirat) megtalálható. A négy
szólamú tétel feljegyzése a Maróthy-féle harmonikus zsoltár technikáját 
követi: bal felől D. és I7., a vele szembenálló jobb oldalon A. és B. Abból, 
hogy a pataki kéziratok 1798-ig ezt a szerkesztést változtatás nélkül átveszik, 
ennek a gyűjteménynek tipikus, hagyományos jellegére következtethetünk. 
Azt hiszem, nem tévedünk, ha benne a B. Szabó Dávid kezdeményezte 
énekreform (1782) anyagát ismerjük fel. A halotti énekek után p. 74—84. 
több latinnyelvü alkalmi ének basszusszóiamát olvassuk : ezek nyilván Szkárosi 
emlékezetsegítő alkalomszerű feljegyzései kartag korából. Ugyanő a 85. lapon 
harmóniai jegyzeteket kezd Quaedam óbs. ad harmóniáé cognitionem címmel, 
ezek azonban — nem tudni mi okból — már a lap alján megszakadnak. 
A 86. lapon már Járdánházi azonos tárgyú jegyzései következnek, nyilván 
Szkárosi félbenmaradt szabályainak pótlására. A 158. lapon Szkárosi új 
csoportot kezd Gantiones variae címmel. Az itt csak szöveg szerint közölt 
énekek sorszámmal utalnak az első rész dallamaira. Szkárosi melodiáriuma 
a 184—189. lapon álló Mutató táblával zárult. Ez az írás a vaskos kötet
nek csak kisebb részét töltötte meg, sőt még Szkárosi írása közölt is elég 
szép számmal maradt beíratlan lap. Az így üresen maradt teret Járdánházi 
töltötte ki feljegyzéseivel. 

b) Járdánházi úgylátszik nem rendszeres, előre kitervezett melodiáriumot 
ír, hanem alkalomszerűen, oda írja be adalékait, ahol épen helyet talál. 
Elméleti jegyzeteit így Szkárosi halotti énekei közé, mindjárt amannak 
observationesei után jegyezte be ; Szkárosi írása közé vannak beékelve a 
104—127. lapon írásában fennmaradt kóruspartiturák is. Az egész kötetben 
szerte található alkalmi énekek és zsoltárok szintén Járdánházi kezeírása. 
Bejegyzései tartalom szerint így csoportosulnak,: 

a) Nóták harmóniájukkal p. 231—259. Itt 1—45. sorszám alatt 45 
világi ének kóruspartituráját adja 7—9 soros vonalrendszerben. Ez a kézirat 
zenei és irodalomtörténeti szempontból legértékesebb része. Belőle közölték 
Harsányi és Hodossy az Ethnographia 1913. évfolyamában közzétett adalékaikat. 
A tervezett négyszólamú kidolgozás nem mindenik darabnál készült el : egy 
részüknek csak a tenorja van feljegyezve. A szólamok sorrendje A, T, D, B ; 
jelölésük: | O X •• Jellemző vonás a discant szólamnak egy oktávval 
lefelé transzponált írása : ez a pataki kórus férfikar jellegéből következik. 

b) A Soltároknak páros hangra való ki tsinálások csak a zsoltárok 
szövegét adja. Darabjait a kézirat 128—157., 261—319., 238—39., 337—47., 
356—361. és 389—399. lapjairól kell összekeresni. A sorrend is fordított : 
először hozza a 105—116. zsoltárt, azután következik a többi. 

c) Az alkalmi költeményekben előforduló fontosabb dátumok ezek : 
1789 (p. 94), 1790 (p. 190), 1783 fp. 219), 1781 (p. 221) és 1780 (p. 226). 
Kitűnik ebből, hogy Járdánházi nemcsak a saját elnöksége (1788/89) alatt 
előadott énekeket jegyezte fel, hanem a régibbeket is. 
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A kézirat tartalma alig mutat közösséget a fentebb ismertetett forrá
sokkal. A 36 halotti ének között mindössze hét darab találkozik, amely 
eltérő változatban az eddig ismertetett kéziratokban is megvolt, a Nóták 
harmóniájukkal szakaszból még ennyi se. 

Természetszerűen felmerül a kérdés : mennyiben tudja kéziratunk a 
pataki kántus legrégibb kótatárának elvesztet pótolni ? Kacsoh Pongrác 
helyesen mutatott rá arra, hogy a Nóták harmóniájukkal feliratú szakasz, 
mind közönséges, parlagi szövegei miatt, mind konceptus jellegű feljegyzé
sénél fogva nem lehet más, mint Járdánházi saját munkája, mondhatnók 
egyéni kezdeménye — anyagát a kilencvenes évek pataki kótatárai nem is 
veszik át. Ez a rész léhát, bármily fontos is zenei szempontból, alighanem 
itt először (1788/89) feljegyzett anyag.. 

Más a helyzet Szkárosi írásánál : itt már a szólamok szerinti feljegyzés 
is arra vall, hogy másolattal van dolgunk. E feltevést bizonyossága emeli 
a halotti énekek csoportjának sorrend és elrendezés tekintetében tökéletes 
egyezése a többi pataki melodiáriummal : nyilvánvaló, hogy ezek mind 
közös forrást.másolnak (részben talán egymást is). Végeredményben arra 
az eredményre jutunk, hogy a legrégibb, elveszett többszólamú pataki kóta-
tár világi anyagot hihetőleg egyáltalán nem tartalmazott, hanem csak a 
halotti énekeknek azt a 33—35 darabját, amely a melodiáriumokban egyezően 
maradt fenn. Ez a feltevés csak nyer súlyában, ba meggondoljuk, hogy a 
kollégiumi énekpraxis legalaposabb monográfusa, Szabolcsi B. szerint a 
harmóniás temetés a régi kollégiumi énekkaroknak szinte elsőrendű funkciója. 

Kéziratunk történetének legrégibb fázisát így jellemezhetjük. Szkárosi 
István 1787-ben (talán még előbb is) kiírja az elnöki kótatárból a halotti 
énekek szólamait ; 1788-ban Járdánházi Jánosnak, az új praesesnek kedves
kedik a nagyobbrészt még beíratlan könyvvel. Járdánházi elnöksége kezdetén 
Összeírja elméleti jegyzeteit (evvel kezdődik az ő írása) ; azután rendszeresen 
bejegyzi a praesessége alatt előadott alkalmi énekek szövegét. Közben — 
úgy látszik, emlékezetre — feljegyzi B. Szabó Dávidnak és másoknak az 
1781., 1780. és 1783. évekre készült exámeni énekeit is. Végül — egyéni 
kezdemény színével — a Nóták harmóniájukkal c. szakaszban 45 népszerű 
nóta magakészítette négyszólamú feldolgozását adja. 

7. Dávidné Soltári. 1790—91. 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 630. Nyolcadrét (18*5X12 cm.) 

kézirat. Címlapja: «DÁVIDNÉ Soltári . . . Amely is forditatott Angliai 
Nyelvből Magyara. Görög Helena és több Szüzeknek kedvekért 1790ben 
lOdik Decemhris : Szerelmes Péter. A Venus Oltára Mellet Szolgáló Ifju 
által. Mántovában.» ; utolsó lapján: «Scriptum Est Per Josephum Darotzi 
Anno 1791 Die 7ma Aprillis.» A kötés belső oldalán Jankovich bejegyzése 
«Nicolaus Jankovich emit a Gabr. Rutkay Danko ANNO 1810 a f. 25» majd 
lejebb «E gyűjteményt lemásolta Jankovich Miklós. Másolata megvan a 
Nemzeti Múzeumban ,173. Quart. Hung. 3.' jelzés alatt.» Sarkán : «Nemzeti 
dalok Gyűjteménye III. Spatak. 1912. ápr. 26. Harsányi István». Ugyancsak 
Harsányi írása az egyes énekek mellett található utalások népköltési gyűjte
ményeink anyagára, nemkülönben a mutatótábla hiányainak kiegészítése. 
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A kéziratnak lapszámozása nincsen. Darabszámozása kétféle : a régibb, 
római jegyes számozás a kézirat első és utolsó öt beírt lapján későbbi kézzel 
bejegyzett énekeket nem veszi tekintetbe ; ez a számozás 1—165. fut. Kezdetben 
nyilván csak a dallamokat akarja számbavenni, azonban csakhamar követ
kezetlenségbe esik és a puszta énekszöveget majd számítja, majd nem. A római 
számozá3 következetlensége indíthatta Jankovichot arra, hogy rendszeresen 
keresztülvezetett arab számozással a kötet használatát megkönnyítse. Ez 
az újabb számozás felöleli az egész énekanyagot: sorozata 1—195. 

Kéziratunk tartalmának törzsanyaga (az 1—152. római számozású ének 
és a hozzávaló mutató tábla) egy kéz írása, bár a tinta és a toll váltása 
jellegét néhol erősen megváltoztatja: írója Darótzi József, székely udvarhelyi 
városi tanácsos (1751—1809). Más kezek munkája, az ő részéhez viszonyítva 
jelentéktelen; annak a kéznek jellegzetes vonásait, amely a 3.4. sz. darabot 
feljegyezte, a kötet végén (180—189. ének) újra megtaláljuk. 

Énekanyagát tekintve e kézirat XVIII. századi világi énekeink leggaz
dagabb forrása; egyházi éneket egyáltalán nem is tartalmaz. Az énekeknek 
mintegy felénél a dallamot is adja: Összesen 102-t (a 195. sz. éneknek más 
kéztől bejegyzett dallamát nem számítva). Kár, hogy a dallamok feljegyzése 
annyira futólagos, és hogy, úgylátszik, sok helyütt hibás. Általában Daróczi 
inkább a versszövegekre fordított gondot. Ebből a szempontból ellenlábasa 
a kollégiumi énekeskönyveknek, amelyek elsősorban dallamtárak. Nincs 
tudomásunk arról, hogy Daróczi valamely főiskolának tanulója lett volna. 
A dallamok lejegyzése igen gyarló : kulcsot sehol sem jegyez s a ritmusi 
csak elvétve sejteti. Dallamait ötsoros vonalrendszerben írja ; ritmikus egysége 
a rombikus tenorkóta.1 

8. Tolvaj I s t v á n . 1 7 9 0 . 
Nemzeti Múzeum kézirattára, Oct. Hung. 654. Kis 8-r. (9.5X16 cm.) 

kézirat erősen rongált szürke táblás kötésben. Tulajdonosa, ill. összeírója a 
boríték belső tábláján nevezi meg magát «Stephanus Tolvay» ; a 31b. levélen 
ilyen bejegyzést olvasunk «Finis Deojuvante Scrib : per nie Steph. Tolvaij Ao. 
1790. 10. Januarij.» Tolvayról tudjuk, hogy az 1799—1801. években tagja 
volt a pataki énekkarnak mint basszista. Jelen kötetkét még pataki diákkora 
előtt írta össze, ezért nem is mutatja a pataki melodiáriumok jellemző vonásait. 

A kevéssé jelentős kézirat egy részét diák jegyzetek foglalják el, így 
fo. 27. Perioiólogiae brevis conspectus, fo. 49. különböző alkalmakra való 
,peroratio'-k, fo. 68. katekizmus tanítás, fo. 89. földrajzi jegyzetek. Az ének
tartalom elég szegényes: a) fo. 2—11. halotti énekek; mintegy ennek a 
szakasznak folytatásai a fo. 52—68. összeírt vegyes templomi (jórészt 
szintén halotti) énekek. E darabok közül tiznek a dallama is megvan, b) 
Jelentősebb a második, fo. 12 — 26. terjedő Világi Nóták feliratú szakasz; 
32 sorszámozott nótát tartalmaz, sajnos, dallamok nélkül. 

A kötetben fellelhető néhány dallam feljegyzése ötvonalas rendszer
ben történt, altkulcs előjegyzéssel. Mindenütt egyforma rombikus kótákat 
ir, a ritmust csak kivételesen jelzi. (fo. 7., 8.) 

1 A kézirat népies színezetű énekeit Harsányi és Hodossy közzétették 
az Ethnographia 1914. évfolyamában. 
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9. Novák-melodiárium I., 1791. 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 1717. Nyolcadrét (12X19. 

cm.) kézirat félbőrkötésben, hátsó táblája hiányzik. A kézirat jelenlegi, 
hátul csonka állapotában 138 ceruzával számozott lapot tartalmaz. A kötés 
sarkán nyomással Melodiarium- A kötetben a pataki kollégium könyvtárá
nak jegye mellet Nóvák Lajos sárospataki teológiai tanár bélyegzője látható. 

íratására vonatkozó legfontosabb bejegyzés a 73. lapon van «Per St. 
Török 1791.» Az elözéklapon található feljegyzés «Szobonya Conscripsit has 
Gantiones occasionales Anno 1817.,» mint nyilvánvalóan utólagos beírás, 
nem lehet mérvadó a kézirat keltezésére. íratása helyére útmutatást nyújt 
a 123. lapon olvasható Szivem gyenge táblácskáján kezdetű ének : szerzője 
Ardai József; neve a pataki énekkar alapító protokántorai közt szerepel. 
A kézirat összeállítása is pataki eredetre mutat. 

Énekanyagának zömét a 4—74. lapon összegyűjtött halotti énekek 
teszik ; sorrendjük és feljegyzésük teljesen egyezik a Szkárosi-melodiárium 
megfelelő gyűjteményével. A 100—118. lapon feljegyzett énekszövegek a 
melódia sorszámával utalnak az első részben foglalt halotfi dallamokra. 

Fontosabb a harmadik szakasz (121—137. 1.), címe Némelly válogatott 
Nóták : húsz világi éneknek a szövege ; ezek mind olyan versek, melyeknek 
dallamát a II. Nóvák-melodiáriumban, meg az 1798. évi kótatárban megtaláljuk. 

A kéziratnak csak az első része rendszeres kótatár: a többi valamely 
kartagnak (valószínűleg basszistának) alkalomszerű feljegyzése. Erre vall az, 
hogy nem egy éneknek csak a basszusszólamát írja ki a többi szólam 
mellőzésével, (p. 61., 63,, 69., 111., 138. stb.) 

A halotti énekek Szkárosi gyűjteményével egyeznek. Viszont a 121. 
lapon megkezdett világi nóták Járdánházi gyűjteményével semmi közösséget 
sem mutatnak : a világi énekeknek olyan csoportját találjuk itt, amely 
időrendben itt jelenik meg először szöveg szerint (a II. Nóvák melodiá
riumban már dallammal is), hogy aztán a kilencvenes évek pataki kótatá-
rainak állandó alkatrészévé váljék. 

10. N o v á k - m e l o d i á r i u m IL, 1 7 9 1 . 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 1718. Végén csonka 8-r. 

(11"5X18'5 cm.) kézirat barna táblás félbőrkötésben ; hátsó táblája hiányzik. 
Nóvák Lajos pataki teológiai tanár ajándékából került a főiskola könyv
tárába. Harsányinak a borítópapirosra írt jegyzete 1791-ből származtatja a 
kéziratot : honnan veszi ez értesülését, nem tudom ; a tartalmi^vonatkozások 
valóban a kilencvenes évekre és Sárospatakra utalnak. így mindjárt az első lapon 
ez a bejegyzés olvasható : «Johannes Szarka ex Sepultura et Consecratione 
Templi percepit drios.. . (következik az alkalmak felsorolása).» Szarka János 
1791—97. a pataki énekkar basszistája volt : ő írta össze az egész könyvet, vagy 
legalább egy részét — reá vall a 94—103. feltűnő basszusszólam gyűjtemény. 

A kézirat tartalma így oszlik meg : 
a) «Az Harmónia ki tsinálásának rövid mestersége...» p. 2. 
b) Halotti énekek gyűjteménye : összesen 43 dallam. Ezek közül az 

első 33 sorrendben és feljegyzésben a 9. és 6. sz. alatt ismertetett kéziratok 
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megfelelő részével teljesen egyezik. Egy lap kiszakítása miatt az első szám 
D és T szólama hiányzik. A ceruzával írt lapszámozás a kiszakításból eredő 
csonkulásokat nem veszi tekintetbe. 

c) Templomi énekek a 79—93. lapon ; ezek nótajelzéssel utalnak az 
első rész halotti énekeinek dallamára. 

d) Templomi és vegyesen világi énekek basszus szólamainak gyűjte
ménye a 94—103. lapon : összesen 21 ének. 

e) Csak szövegükben lejegyzett latin exameni énekek p. 104—108. 
f) A 110—124. lapon 23-ig számozott, azután számozatlan világi és 

egyházi tenordallamok gyűjteménye, a ritmikát is feltüntető kótázásban ; 
legtöbbjének szövege hiányzik s ez elárulja, hogy pusztán énekkari hasz
nálatra szánt kéziratattal állunk szemben. Néhány darabnál, úgy látszik, 
kórus partitúra kidolgozás volt tervben (p. 114/5, 117/8); ezeket kilencsoros 
vonalrendszerben jegyezték fel ; a kidolgozásból különben csak a concan-
tus szólam készült el. 

g) Egyházi énekek szöveggyűjteménye a 125—177. lapon: köztük itt-
ott világi ének is akad. E szakaszban csak egy dallamot találunk ; ez is az 
első részben (p. 26.) már feljegyzett dallamnak az ismétlése. 

1 1 . V e r e s s M á r t o n , 1793. 
Nemzeti Múzeum kézirattára, Oct. Hung. 496. Kis 8-r. (10.5X16 cm.) 

kötet, új könyvtári félvászonkötésben ; 87 gépszámozású levél. Címlapján 
Dallos könyv, utána a 2—6. levélen betűrendes Mutató tábla. A 7. levélen 
második címlap : tulajdonos és keltezés titkos írással, melynek jelentése 
Erdélyi Pál megfejtése szerint «Possideo Martinus Veress ab anno 1793», 
alatta ez a vers : 

Ezt kivánnya tőled óh angyali Ráró 
Egy érted rabbá lett s gratiádat váró. 

A gyűjtemény elején csekély, jelentőségű, leginkább névnapra, lakoda
lomra s más alkalmakra írott versezetek vannak. A tulajdonképeni értékes 
énektartalom a 48. levélen kezdődik Mindenféle Világi Nóták cím alatt. 
Ez az érdekes gyűjtemény tartalmát tekintve leginkább a Dávidné Soltári-
hoz áll közel, de a kettő között közvetlen kapcsolatot nem lehet megállapítani ; 
a népies, sőt durva dalok halározott túlsúlyban vannak a deákos elem felett. 

Célját tekintve nyilván dallamgyüjteménynek készült; az üresen maradt 
kótasorok tanúsága szerint ötvennél több dallamnak lett volna benne helye. 
Sajnos csak öt esetben került sor a dallamok feljegyzésére. Ezek a feljegy
zések meglehetős kezdetlegesek: minden hangot egyforma szögletes kótával 
jelöl; kulcsot nem ír, ritmust nem jelez. 

12 . M e l e g h Dánie l , 1797 u t á n . 1 

Debrecen, Református Főiskola könyvtára R. 830. Nyolcadrét kötet. 
Címlapja: MELOD1ÁRIUM Danielis Melegh ab Anno 1797. A kézirat 
beosztásának és egész tartalmának feltűnő egyezése az alább (18. sz. alatt) 

1 A kéziratot magam nem láttam; a rávonatkozó adatokat Szabolcsi 
. dr. szívességből engedte át. 
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ismertetett 1798-as pataki kótatárral, azt mutatja, hogy Melegh Dániel, aki 
1797—99 bassistája volt a pataki énekkarnak,1 a fentemlített melodárium-
mal közös anyagot használt. 

A fontosabb egyezések egyenként a következők : 
a) a két kézirat első szakaszában teljesen azonos feljegyzési modorban 

(négy ötvonalas rendszerben feljegyzett szólam) és ugyanazon sorrendben 
hozza a négyszólamú halotti énekek csoportját abban a sajátosan pataki 
szerkesztésben, amelyet már a 6., 9. és 10. sz. kéziratokban megismertünk. 

b) a kézirat negyedik (Cantiones pro examine anni 1797-vaX kezdődő) 
szakaszában olvasható alkalmi énekek az 1798-as kótatárban is megvannak. 

c) A Melegh-melodiárium ötödik szakaszában összeírt basszusszólamok 
teljes kóruspartitúrái szinte kivétel nélkül megtalálhatók az 1798-as dallam -
tárban, nemkülönben kéziratunk Külömb Külömbféle Nóták című hatodik 
szakaszának énekszövegei. 

d) Az 1798. melodiárium elején összeállított összhangzati jegyzetek 
szószerint megtalálhatók a Melegh-melodiárium végén : A Facultásoknak 
öszve vetésekről, vagy egymáshoz való alkalmaztatásókról való rövid Re
gulák sat. 

Mindebből az következik, hogy a Melegh-melodiárium nem más, mint 
a hivatalos színezetű 1798. kótatár anyagából összeállított gyűjtemény, a 
basszista Melegh Dániel sajátos szükségleteinek szemmel tartásával. Beosztásá
ban és tartalmában közel rokona a szintén Patakon készült 9. sz. kézirat
nak — ezzel különben terjedelmében is egyezik. Hogy a kézirat hogyan 
került a debreceni főiskola könyvtárába, nem tudom ; hogy nem debreceni 
eredetű, hanem Patakról került, bizonyos. 

13. A pataki énekkar kóta tára , 1798. 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára, 514. Nyolcadrét (12-5X20'5 cm.) 

kötet kopott barna táblás fél bőrkötésben. Lapszámozása 1—245-ig fut, 1—216. 
egykorú tintával, 217—245. ceruzával számozva, végül 3 számozatlan lap. 
Címlapja nincsen. A korhatározó bejegyzés 1798 a 156. és 177. lapon áll: 
amott latin levéleonceptus kelte, emitt chronostichon — mindkettő terminus 
post quem. 

Futólagos áttekintésnél a tinta gyakori változása, a betüformák külöm-
bözősége azt a benyomást kelti, hogy gyűjteményes kézirattal állunk szem
ben, amelybe többen jegyezték fel alkalomszerűen, ki-ki az őt érdeklő dal
lamokat. Növeli az összbenyomás kuszáltságát a felváltva használt kétféle 
kótázási módszer (szólamlejegyzés és kóruspartitura) ellentétessége. Ha 
azonban magunkat az eísö benyomás alól felszabadítjuk és tekintetbe vesz-
szük a használt tinta és toll cseréléséből természetszerűen adódó különb
ségeket, rájövünk, hogy a kézirat lényegében egy kéz munkája. Figyelmes 
vizsgálatnál látszatra oly ellenkező írásképben, mint amilyet pl. a 8. és 233. 
lap első pillantásra mutat, fel lehet ismerni a közös vonásokat ; még sok
kal meggyőzőbben mutatja a feljegyző egységét pl. a 8. lap kótázásának 
a 230. vagy 238. lap felfegyzésével való összevetése. A 246. lapon talál-

* Orbán József, id. m. 171. 1. 
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ható csonka mutatótábla közvetlen egymásutánban mutatja a vékonyabb 
és vastagabb toll használatából eredő különbséget. Mindezzel nem akarom 
a kézirat 88/89, 107/9, 114/5, 123. és 159. lapján található (hihetőleg ké
sőbbi) bejegyzések eltérő írásjellegét kétségbevonni ; ezek azonban a kézirat 
tulajdonképeni énektartalmában alig tesznek számot. Ha a kötet írását 
összevetjük a II. Nóvák melodárium (10. sz.) írásával, lehetetlen fel nem 
ismernünk a két kéz azonosságát. Tehát ezt az 1798-as kótatárat ugyanaz 
a Szarka János írta, akinek a 10. kézirat írását tulajdonítottuk. 

A kézirat áttekintésénél ezek a szakaszok ötlenek fel : 
a>) 1—4. lapon elméleti tanítás, címe: A Fakultásoknak Öszve vetések vagy 

egymáshoz való alkalmaztatásokról való rövid regulák és Az Harmónia 
ki tsinálásának rövid mestersége. Ugyanazok a szabályok, mint a fentebb 
ismertetett 12. kéziratban. 

b) 8—101. lapon a négyszólamú halotti énekeknek sajátosan pataki 
szerkesztésű gyűjteményét találjuk. A sorrend és feljegyzés csekély eltéré
sekkel ugyanaz, mint a 6., 9., 10. és 12. kéziratokban. Kótatárunk 15 hozzá
toldott darabbal többet hoz, mint a szerkesztés eredeti állapotát mutató 6. 
kézirat. Érdekes, hogy a 9. és 11. lapon a szólamonkénti feljegyzésen kívül 
9 vonalas partiturában is hozza a kórustételt, utóbbi helyen ezzel a meg
jegyzéssel : Haec eadem Ganüo Elaborata in forma antiqua (a kórusparti
túra feljegyzésre vonatkoztatva). 

c) A következő szakasz (107—143. 1.) uralkodó jellegét a diákos latin 
versek adják meg; mellettük azonban akad egyházi népének épúgy (109., 
141. I.) mint a hétéves háború verses leírása (142. 1.) Túlnyomóan csak 
szövegeket ad; dallam elvétve akad (130/31. 1.). 

d) Zenei szempontból jóval gazdagabb a 146—198. 1. szakasz. Szép 
számmal találni teljes partitúrákat is (146., 150., 152., 154., 158., 164—168., 172., 
180—184. L), meg szólamfeljegyzéseket is : így a 160—163. lapon egy kéz 
18 ének discant-szólamát jegyezte fel; a 194—198. lapon pedig 11 tenor
szólam található. A rendszeres szerkesztés hiányát mutatják az ismétlések: 
így pl. a Musicae resonant kezdetű éneknek discantja a 162. lapon, kórus-
partiturája pedig a 154. és 180. lapon is megtalálható. Az énekanyag tar
kaságára jellemző, hogy a Marseillaise dallama, egyházi ének, szövegtelen 
Juhász nóta és szerelmi dal békésen férnek meg egymás mellett. 

e) A 199—206. lapon 15 zsoltárének kóruspartiturája. található tömött 
akkordikus (6—7 szólam) feldolgozásban, halmozott toldalék szólamokkal. 

f) Az utolsó (208—248. L), Szép Nóták felírású szakasz túlnyomóan 
világi énekeket tartalmaz ; ez a kézirat legértékesebb része. A dallamok 
nagyobb része (37 dallam) csak a tenor és a vele egy rendszerbe írott, 
belőle időnként kiváló concantus feljegyzésben van meg, más része (28 
dallam) kóruspartitura formájában került a kótatárba. Van dallam, amelyet 
mind a kétféle formában is feljegyeztek, így Égek érted kegyesem p. 208. 
és Jövel immár csendes álom p. 227/28. (előzőleg már a 146/7. lapon.) 

Tartalmilag kéziratunk a pataki énekkar énekanyagának legteljesebb 
gyűjteménye a századforduló előtt. Ugyanennek az anyagnak kisebb terje
delmű gyűjteményei a 9., 10. és 12. sz. alatt ismertetett kéziratok : mind
ezek a templomi anyagban teljesen, a világi anyagban legnagyobbrészt 

# 
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egyeznek. A századforduló körül aztán változás áll be a kórus énekanya
gában : a későbbi pataki dallamtárak (16. és 17.) anyaga már egészen más 
összeállítást mutat. 

14 . K o v á c s József; A X V I I I . s z á z a d vég-érői. 
M. T. Akadémia. Régi s újabb írók 8-r. 61. Kis 8-r. (11X17"5 cm.) 

fűzött, első lapjain erősen rongált kézirat; 33 ceruzával számozott levél. A 
3a. levélen egykorú tintával ezek a nevek olvashatók : Lud. Szeles, Lud. 
Csóka, Jos. Kováts, Dan. Ketske. Kovács nevén kívül valamennyi át van 
húzva. Keltezés nincs bejegyezve : az írás jellege.a XV11I. század végére mutat. 

Tartalmát kizárólag halotti énekek teszik; oly sorrendben, mely nem 
egyezik egy más kézirattal sem : az egész nyilván valami kántor alkalom
szerű, futólagos munkája. Tíz éneknek dallama is megvan, elég kezdetleges 
módon, egyenlő rombikus kótákkal feljegyezve. A rendszeresen használt alt-
kulcs mellé odajegyzi a violinkulcsot is, de úgy, hogy ennek g-je amannak 
c-jével esik össze. Nyilvánvalóan tehát nincsen tisztában a violinkulcs 
jelentésével, aminthogy formáját is sajátosan eltorzítja. 

A kéziratnak nincsen semmi különösebb jelentősége. 

15. L u g a s i g y ű j t e m é n y , 1 8 0 0 . 1 

Mármarossziget, Ref. lyceum könyvtára. Haránt 8-r. kötet. Belső 
lapján: «Josephi Lugasi ab Anno 1800. diebus Augusti &c». A kézirat leg
nagyobb részében ismertetésünk körébe nem vágó anyagot (divatos tánczene, 
verbunkosok, generálbasszus-jegyzetek) tartalmaz. Bennünket itt egyedül a 
255.,257.,259. és 261. lapon található kóruspartiturák érdekelnek: 9 zsoltár 
és négy közkeletű egyházi ének négyszólamú kidolgozása. Egy két kivétellel 
nyolcvonalas rendszert találunk. Kéziratunk a szólamok sorrendjében (A T 
D B) a pataki emlékekkel, jelölésmódjában (C 0 X I ) pedig a másik 
(debreceni) típussal mutat rokonságot. Sajátságos, hogy — a melodiáriumok 
rendes gyakorlatával ellentétben — kulcsot és módosítójeleket is használ a 
kóruspartiturában. A négyszólamú kartételek hihetőleg Maróthy gyűjteményé
ből kerültek. 

16 . F e j é r - G ö n c z i 1 8 0 2 . 
M. T. Akadémia kézirattára, Népkölt. 180. Kis 8-r. (12X19 cm.) 

kötet, kopott táblájú félbőrkötésben. Részben ceruzával, részben tintával 
írt egykorú lapszámozása a dallamrészben I—XXVII., a szövegrészben 1—158. 
terjed. Az 51. szám tévedésből kimaradt. Az előzéklapon «Stephanus Göntzi 
S. P.», áthúzva. A címlapon «Habuit Joannes Fejér» alatta más írás «Venit 
in Possessionem Stephani Göntzi Ao. 1802»; utána olvashatatlan, részben 
törölt bejegyzések. Göntzi Istvánról tudjuk, hogy 1803—10 accantista volt 
Patakon,2 a neve után levő betűk hihetőleg Sáros Patakini-t jelentenek. 

A kötet két kéz írása. A dallamok valamennyien és a szövegrész a 
70. lapig az első kéz erősen megsárgult tintájú írása; a második kéz 

1 A kéziratra vonatkozó adataimat Szabolcsi Bence dr. szívességének 
köszönhetem. 

* Orbán József, iá. m. 174. 1. 
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csak az 56. lapon megkezdett «Nóták» feliratú szöveggyűjteményt folytatja 
és elkészíti a mutató táblát. 

A kézirat tartalma a következő szakaszokra oszlik : 
a) Egyházi és világi énekek dallamgyüjteménye az V—XXV. lapon. A 

dallamok többszólamú feldolgozása csonkán maradt : legtöbbször csak T és 
B, ritkábban D T és B van feljegyezve. A szólamok hangjelzése kezdet
leges : kulcs nincsen, a kóták egyformán rombikusak ; a melizmákat nyeles 
fekete kótákkal jelöli, egészen a pataki melodiáriumok (10., 12., 13.) modorában. 

b) Öt világi nóta szövege a XXVI—XXVIL lapon. 
c) Halotti énekek szöveggyűjteménye az 1—55. lapon, 1—84. fúló sor

számozással. Nyilvánvalóan pataki szerkesztés, ámbár sorrendjében nem 
egyezik pontosan a régibb pataki kéziratokkal; a pataki anyag zömét alkotó 33 
halotti étiekből mintegy 20 darab maradt meg ebben a bővebb szerkesztésben. 

d) Világi énekek Nóták felirattal az 56—141. lapon. A 70. laptól a 
második kéz folytatja a megkezdett gyűjteményt. Ez a szöveggyűjtemény 
mutatja tudtommal elsőnek az érzékeny dalok benyomulását a kollégiumok 
énekanyagába. Ilyenek: Ott hol a patakocska, Gyötrelmeknek tárgya lettem, 
Kis méhek erdőkön, kerteken, Megdobbant szivem csüggedez, Bejtsetek el 
oh szent berkek, Szép hajnal emeld fel, sat. Csokonai versei is itt kapnak 
először több helyet a pataki kéziratok anyagában. 

17 . B a t t h a Bá l in t k ó t a t á r a , 1 8 0 4 - 1 8 0 8 . 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 1666. Nyolcadrét (12X19.5 

cm.) kézirat rongált táblájú félbőrkötésben. A tábla belső oldalán : Constat 
Sumtibus Valentini Battha, alatta későbbi tintával latin epigramma a 
fentemlített Battha házasságára. 

A kötet tartalma arra mutat, hogy azt a sárospataki főiskolai énekkar 
valamely tagja 1804. után másolta: az 1., illetőleg 121. lapon a kórusnak 
1804., illetve 1808-ban Patakon előadott alkalmi énekei olvashatók. Pataki 
eredetre mutatnak a kötetben található egyéb alkalmi énekek is (v. ö. 119., 
126., 331. lap). A kéziratban kétféle írástípus különböztethető meg : a domi
náló típus betűi aránylag nagyok, tintája erösebben fakult, mint a másik 
apróbb, folyamatosabb írásé. 

A kézirat 1—400. számozott lapon jórészt énekszövegeket tartalmaz: 
250-nél több versszöveggel szemben mindössze 17, egyébként jólismert dallam 
található benne. A kötet ilymódon nem tekinthető az énekkar hivatalos karköny
vének ; egy inkább irodalmilag érdekelt diák munkája lehet, annál inkább, mert 
már olyan verseket is tartalmaz, amelyek semmiképen sem tekinthetők énekelt 
versnek. Címlapjáról külömben a szokásos ,melodiárium' jelzés is hiányzik. 

A kézirat alapterve megegyezik a pataki emlékek szokott elrendezésével : 
elöl halotti énekek csoportja, azután a 223. 1. Egynehány válogatott Nóták 
címmel 1—105-ig számozott világi énekek. A két rész közé alkalmi darabok 
és érzékeny műdalok csoportja ékelődik. Ilymódon a kézirat anyaga tulaj, 
donképun hármas tagoltságú : 

a) Halotti énekek a 14—116. lapon. Sorrendjük egyik más kézirattal 
sem egyezik pontosan. 14 éneknek dallama is megvan (csak a tenor
szólam), a többinél nótajelzés utal a megfelelő melódiára. 
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b) A második szakaszt (118—222. lap) alkalmi költemények és műdalok 
csoportja alkotja. Dallamot nem ad ; a nótajelzés helyébe dalcím és alkalmi 
meghatározás lép: az itt összegyűjtött darabok nagyobb része már nem 
énekelt, csak olvasott vers. Az alkalmi énekek a pataki kórus temetésekkor 
és más alkalmakon előadott darabjai ; a müköltök közül leginkább Kovács 
József darabjai találhatók nagy számmal ; mellette még Fazekas, Szemere 
Pál, Szabó István, Péczely József, Erdödy Lajos jutnak ;z'>hoz bölcselkedő 
és érzékeny dalokkal; a 7—11. lapon Kármán Urániájából vett prózamesé
ket is találunk A költők neve legtöbbször nincs megemlítve. 

c) A kézirat tartalmilag legérdekesebb része a harmadik (223—370 1.) 
Egynehány válogatott Nóták. Világi énekek; sorszámozásuk 105-nél abba
marad. Dallamát — sajnos — csak egynek közli. Régibb népköltési gyűjtemé
nyeinkben számos darabja megtalálható : Harsányi jegyzetei pl. a pataki 
Érzékeny és víg dalok gyűjteményével (1834) 56 egyezést mutatnak kiá
sok darab átkerült a Népdalok és mondák köteteibe is. Névszerint ismert 
müköltök közül csak Csokonai szerepel több népies — közkinccsé lett — 
darabjával. 

18 . S e b e s t y é n G á b o r 1 8 0 9 — 1 8 1 0 . 

Nemzeti Múzeum kézirattára, Oct. Hung. 545. Kis 8-r. (1-1X18 cm.) 
kézirat kopott félbőrkötésben. Címlapján : Holmi Más Verseskönyvekhöl 
ki szedegetett Versezetek Es Halotti Butsuztatók Melyeket pg. magam 
tsináltam én K. S. G. (Kocsi Sebestyén Gábor) Ao. 1809. d. 2a Mártii. 
A monogramm feloldása és a címlap alján vételre vonatkozó megjegyzés 
modern írás. 

A címlap pontosan jellemzi a kis kötet tartalmát: az 1—60. lapon 
jobbára ismert müköltök darabjait írta össze Sebestyén : Gyöngyösi, Révai, 
Dugonics, Nagy Ferenc, Kazinczy, Földi, Ányos, Verseghy, Horváth Ádám 
énekeiből találunk egyet-mást. A kötet végén megfordítva írott halotti 
búcsúztatók Sebestyén saját szerzeményei. 

Számunkra érdekessé a kötetet a 64—68. lapon olvasható Nóták 
felírású szakasz teszi: itt hat éneknek dallamát is feljegyezte. Dallamait 
8-9 vonalas rendszerben kóruspartitura formájában jegyzi fel : a szólamok 
sorrendje D T A B, jelzésük XO^I- Toldalékszólamokat nem használ. 

19 . S e b e s t y é n Gábor , 1 8 1 0 . 

Nemzeti Múzeum kézirattára, Oct. Hung. 540. Az előbbinél valamivel 
nagyobb 8-r. (13X19 em.) kézirat kopott táblájú kötésben. Címlapja kisza
kítva. A boríték belső tábláján 1810 évszám, alatta ez a könyvtári bejegyzés 
«K. Sebestyén Gábor hagyatéka. Halotti versek, névnapi köszöntők, közmon
dások, verstani töredékek stb.» A vegyes tartalmú kötetet 1810-ben írta össze 
Sebestyén. Prózai jegyzetek, mint Római történet, Mathesis, Jegyzések a 
Magyar nyelvre és A magyar Vers készítésre való rövid ut mutatás (fo. 
44b, toldalék 52b.) mellett Sebestyén magaszerzette alkalmi köszöntő versei 
meg néhány népies és egyházi ének dallama (összesen 10) található meg 
benne. A dallamok feljegyzése ugyanolyan, mint Sebestyén első kéziratában 
(18.) négyszólamú kartétel, nyolcsoros kóruspartitúra. 
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20 . H a l o t t i é n e k e k , 1 8 1 3 . 
M. T. Akadémia, Régi s újabb írók 8-r. 60. Vaskos 8-r. (12X19.5 cm.) 

kötet, erősen rongált, szürke táblás félbörkötésbén, melynek sarkán Halotti 
énekek olvasható. 10 számozatlan levél a dallamokkal és 1—353. számozott 
lap a szövegekkel ; utána még 9 számozatlan levél. Végül 9 darab különféle, 
ide nem tartozó feljegyzést tartalmazó kis cédula. A kötet címe a szöveg
rész előtt, az első számozott lapon áll I. N. D. Halotti Énekek mellyek 
iminnen amonnan öszve szedettek- Anno 1813. Die 17. Novembr. Szabolcsi 
Miskolcról származónak mondja. Nyilván iskolai használatban lehetett, mert 
a 235—36. lap közé berakott cédulákon «lármázok» illetőleg «mulatós gyer
mekek» nevei vannak feljegyezve. 

A szöveggyűjtemény a maga nemében a legterjedelmesebb ismert 
halotti énekgyüjtemény. A dallamrész 44 melódiát hoz ; ezenkívül a szöveg 
közé még 7 dallam van bejegyezve : jórészt a dallamszakaszban már meg
volt melódiák ismétlései. A feljegyzés technikája a lehető legprimitívebb : 
sem kulcsot, sem ritmust nem jelez. Minden feljegyzés egyszólamú : az ez-
időben már általános többszólamú éneklés nyomát csak az mutatja, hogy a 
dallamhoz rendszeresen odajegyzi a T (tenor) jelzést. Említésre méltó még, 
hogy a melizmákat fekvő kis ékkel jelöli, ugyanúgy, mint 2,' 3, 4 és 5. 

A kéziratnak csak az ad némi forrásértéket, hogy a dallamok között 
'nótajelzés gyanánt) néhány világi dallam is akad. 

1. H o r v á t h Á d á m : Ó és Uj m i n t - e g y Ötödfé l száz É n e k e k . 
Az akadémiai kézirat (Régi s újabb írók 8-r. 46.) keltezése: «8, 7br. 

1813.», a brassai kéziraté : «11. Mai 1814». Horváth Ádám gyűjteménye a 
régi magyar világi dallamkincs leggazdagabb forrása. Adalékokat közöltek 
belőle Bartalus, Káldi, Gereeze,1 kéziratait ismertették Binder, Erdélyi 
Pál, Szabolcsi és Mészöly Gedeon.2 Itt csak a kéziratra vonatkozó legfon
tosabb adatokat összegezzük : remélhetőleg a közel jövőben sor kerül a kézirat 
teljes kiadására. 

Az Ötödfélszáz énekeknek ma két kéziratát ismerjük: egyik teljes, a 
másik töredékes ; mindkettő a M. T. Akadémia könyvtárában. Egy harmadik 
teljes kézirat, amely 1907-ben a brassai állami főreáliskola tulajdonában volt, 
azóta elveszelt, lappang. Ennek a brassai kéziratnak dallamrésze hasonmásban 
megjelent a Magyar zenetudomány c. folyóirat 1907. és 1911. évi számaiban. 

A Töredék nem önálló kézirat, hanem Horváth Magyar Árion&nak 
akadémiai kéziratába van — szándékos rendetlenséggel — bekötve. Ez a 
Töredék nem egyéb, mint a teljes akadémiai kézirat 1—68, 101—104. és 
129—132. lapjának eredeti fogalmazványa. Horváth ugyanis, mikor 1814-ben 
rebellis hangú énekei miatt feljelentés érkezett ellene, ezeket a leveleket^ 
amelyek a bevádolt énekeket tartalmazták, kiszakította, belerejtette a Magyar 
Árion kéziratába, az Ötödfélszáz énekek példányát más, zöldesszínü papí
rossal kiegészítette, a bevádolt énekeket pedig más, megváltoztatott szöveggel 

1 Figyelő (Abafi) XV. évf. 1883. 
« EPhK. 1903. — Erdélyi Múzeum 1908. — I. K. 1927. — Pálóczi 

Horváth Ádám énekeskönyve. Szeged, 1930. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. 26 



394 BARTHA. DÉNES 

írta be az Ötödfélszáz énekek kéziratába. Az akadémiai kézirat tehát a 
fentemlített énekekre vonatkozólag nem adja Horváth eredeti szövegét: a 
gyűjtemény eredeti alakját a Töredék és az akadémiai kézirat egymást 
pontosan kiegészítő részeiből kell helyreállítani. 

A kézirat tartalmában többé-kevébbé szorosan csatlakozik a fentebb 
ismertetett kollégiumi kótatárakhoz. Horváth bizonyosan hosszú időn át 
írogatta össze az Ötödfélszáz énekek anyagát: debreceni diákkorának 
emlékei bebizonyíthatóan nem kis helyet kaptak gyűjteményében. A kézirat 
különböző forrásból merített anyagának rétegei egész világosan megkülön
böztethetők : 

a) 1—66. szám. Négy darab kivételével mind Horváth saját költeménye: 
az insurrectióra és a francia háborúra vonatkozó politikai énekek vannak 
itt együtt. Mikor Horváth 1814-ben az Ötödfélszáz énekek anyagából Magyar 
Ärion c. gyűjteményébe kiválogatta a politikailag kifogástalan darabokat, 
jórészt innen merített. 

b) 67—114. Négy darab kivételével mind Horváthé : elmélkedő, bölcseimi 
líra, helyzetdalok; nagyrészt már megjelentek a Holmib&a..1 

c) 115—139. Ebből a 28 darabból mintegy 20 a régibb diákmelodiáriumok 
közkeletű anyaga, csak két darab Horváth szerzése. 

d) 140—185. Horváth saját énekei, jórészt a Holmiból válogatva. 
e) 186—210. Horváth diákkori emlékeiből, saját szerzése csak egy darab. 
f) 211—232. Marsnóták gyűjteménye; fele régibb anyag, fele Horváth 

szerzeménye. 
g) 233—243. Horváth saját szerzésű durvahangú énekei. 
h) 244—265. Régi énekanyag gyűjteménye; legalább fele kuruckori, 

Horváthé csak egy ének. 
i) 266—296. A 31 darabnak kétharmadrésze egyedül itt található; 

valószínűleg élőszó után, népi előadásból összegyűjtve. 
j) 297—328a. Régi és népies anyag vegyesen. 
Jc) 329—356. Tussok: 6 darab Horváthé, a többi idegen. 
I) 357—407. Feltűnően durvahangú énekek: 9 Horváthé, a többi nyilván 

hallomás után feljegyezve. A diák-kótatárakban nincsenek meg. 
m) 408—430. Egyházi énekek; 7 darab Horváth saját szerzése, a 

többi régi templomi ének. 
n) 431—450. Horváth zsollármelódiákra írt énekszövegei. 
Kitűnik ebből a vázlatos áttekintésből, hogy Horváth gyűjteményébe 

a régibb diák-melodiáriumok sok darabja belekerült; épen ezek gyűjtemé
nyének a legértékesebb darabjai. Az egyes darabok lelőhelyének pontos 
számbavétele után azt is meg lehet majd állapítani, melyek azok az énekek, 
amelyeket Horváth hihetőleg hallomás után, elsőnek jegyzett fel. 

2 2 . A b o n y i k é z i r a t (Sza lay Trézia), 1 8 1 6 . 
Nemzeti Múzeum, Ms. Mus. 986. Kis haránt 8-r. (10X17-5 cm.) kézirat, 

kötés nélkül; 18, géppel számozott levél. Tintája nem mindenütt egyenlően 
fakult, ezért nehéz különbséget tenni korábbi és későbbi írás közt. Keltének 

i Holmi, I. k.: 1788. II. k.: 1793. III. k. 1792. 
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idejét a 3b. levélről tudjuk meg, ahol az A Sionnak hegyévi kezdetű ének 
mellett ugyanazon kézzel és tintával írva 1816 évszám olvasható. Régebben 
Szalay család birtokában lehetett, mert az első levélen Szalay Trézike, az 
utolsón Szálai Julianna neve található többszörösan beírva. Az utolsó lapon 
Baranyai Péter nevet is találunk. A kézirat Abonyból került a Múzeum 
könyvtárába, innen jelzése. 

A kézirat két részből áll: fol. 1—7. dallamok, fol. 8—18. a hozzájuk 
tartozó szövegek; az utolsó lapon megkezdett mutató. 

A dallamrész összesen 56 (az ismétlések levonásával 52) dallamot ad, 
túlnyomóan négyszólamra, kóruspartitúra lejegyzésben. Toldalékszólamot 
nem alkalmaz ; a szólamok sorrendje c X 0 !• Ez a jelölésmód más kéziratban 
nem fordul elő. Melizmákat csak elvétve ad ; jelzésük nem következetes : 
a 4b és 6a levélen pl. kis ponttal jelöli a tenor melizmatikus fordulatait, 
a hetedik levélen ellenben S alakú jellel : ez a rokon források ékalakú 
jelzése változatának tetszik. Megemlítem még, hogy a melizmákat a kísérő-
szólamokban is kiharmonizálja. 

2 3 . K é z i r a t o s l a p C s o k o n a i h é t é n e k é n e k d a l l a m á v a l . 1 8 2 4 . 
M. T. Akadémia könyvtára. A lap hasonmása közzé van téve a Har-

sányi-Gulyás-féle Csokonai-kiadás Ili. kötetének 369. lapján. Két ének a 
CulturábBM, öt a Karnyónéban fordul elő. A dallamok hangjelzése ugyanaz, 
mint a Horváth Ádámé : szögletes és kerek kóták váltakoznak. Csak abban 
tér el Horváthtól, hogy altkulcs előjegyzést is jelez. A lapon 1824 évszám 
olvasható, hihetőleg a dallamok lejegyzésének kelte. 

2 4 . P a t a k i m e l o d i a r i u m . 1 8 1 6 - 1 8 3 1 , 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 516. Nyolcadrét (13X^1 

cm.) kézirat, félbőrkötésben. Lapszámozása 1—265., ezenkívül van benne 
elől 3, hátul 22 számozatlan levél. A kötés sarkán felül: Melodiarium, alul 
az 1816-os évszám olvasható. A bekezdő számozatlan levelek harmadikán 
későbbi írással Hol vagytok vidám pillantatok kezdetű nyolcsoros vers alatt 
«Csörge László 1831» feljegyzést találunk. 

A kézirat énekanyaga az I. számozott lapon kezdődik Edj néhány 
Halotti Énekek felírással : tartalmát kizárólag halotti énekek teszik betű
rendben csoportosítva. Az egy kezdőbetű alatt összefoglalt énekeket üresen 
hagyott lapok választják el egymástól. A gyűjtemény szinte kivétel nélkül csak 
énekszöveget ad : dallam mindössze öt van benne (a 24., 97., 246., 248. és 256. 
lapon) ; ezekből is kettő dallamtörténeti szempontból teljesen értéktelen basszus
szólam. -

25. Pa tak i dallamtár, 1818—1848. 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 1765. Vaskos 8-r. (12X19*5 

cm.) kötet sárgászöld táblájú kötésben ; sarkán Melodiarium. Összesen 
409, részben tintával számozott lap. Címlapján Szöveg és dallamtár 
1818(?)-48-ig, (Alatta: 1830—48-ig. IX. szám.). Nyilvánvaló, hogy a 
könyvtárban nem mindjárt tudtak eligazodni rajta. A tulajdonképeni leg
régibb tartalom t. i. a 13. lapon kezdődik, az előtte levő dallamok pedig a 
harmincas években kerültek ide. Az énekanyag megoszlása ez: 

26* 
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a) Áz 1—8. lapon müzenei technikával, hegedűkulcsban feljegyzett 
németes dallamok ; az 5. lap felvilágosít arról, hogy az 1834/35. év pataki 
protokántoraí dolgozták ki ezeket a darabokat. 

b) A 13—4L lapon ötvonalas rendszerben, de kulcs nélkül és a korábbi 
melodiáriumok primitív ritmizálásával (egész és félkóták) feljegyzett dallamok: 
egyházi és világi énekek vegyesen. A 13. lap állapota (papír és tinta 
erősen sárgultak, piszkosak) arra enged következtetni, hogy kötés előtt az 
eredeti kézirat itt kezdődhetett. Az énekek jórészt egyeznek az alább 26. 
sz. alatt ismertetett nagy dallaratárral. Nyilvánvaló ebből, hogy párhuzamos 
forrásokkal van dolgunk : a 26. dallamtár tartalmazza a több szólamra 
kidolgozott darabokat, kéziratunk pedig a kidolgozandó tenor-dallamokat. 
Az is kitűnik ebből az egyezésből, hogy kéziratunknak ez a legrégibb 
szakasza az 1817—28. évekből való ; a címlap első keltezése tehát helyes. 

c) Az előző rész folytatásaként (42—99. lap) violinkulcsban, müzenei 
ritmizüásban feljegyzett darabok következnek; elsejük felett 1830 kelte
zés olvasható. Ettől az évtől kezdve honosodott meg Patakon a modern 
kótázás, Apáti János működésének eredményeként, akinek darabjait itt 
valóban (68, 69, 77, 81, 88, 90, 95. lapon) meg is találjuk. Ezek az énekek 
mind a 30-as évek munkái ; következőleg a 26. sz. dallamtárral nem is 
mutatnak semmi közösséget. 

d) Szöveggyűjtemény (100—294. lap). Főleg temetési énekek, csak 
elvétve akad köztük világi darab. A 236, 259, 260, 264, 276, 277. lapon 
egy-egy dallam is tévedt a szövegek közé. A 292. lapon solmisatiós tábla. 
A kéziratnak a 294, lapig terjedő első részéhez betűrendes mutató is készült 
(295—305- 1.) kéthasábos rendszerben : egyik rendben az énekeket, másikban 
a «nótákat» (dallamokat) mutatja. 

e) A kézirat utolsó szakasza (306—409. lap) leginkább világi énekek szöve
gét hozza: többnyire müköltők németes darabjai, alkalmi köszöntők. Dallam 
csak 3 akad (310, 314, 374. lap). A gyűjtemény írása a harmincas évekből, 
(a 314/5. lapon feljegyzett dallamot az 1835. év protokántorai dolgozták ki) 
hihetőleg átnyúlik a negyvenes évek elejére. 

2 6 . A p a t a k i é n e k k a r d a l l a m t á r a , 1 8 1 7 — 1 8 2 8 . 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára 1759. Haránt 2-r. (22'5X39 cm.) 

kézirat szürke táblájú félbörkötésben. Címlapja A sárospataki ref. fő
iskola énekkara Dallamtára 1817—1828. Egykorú lapszámozása 1—88. 
(87—88. az énekek lajstroma); az üresen maradt lapok nincsenek meg
számozva. 

Egyházi és világi darabokat vegyesen ad, a szövegből rendszerint csak 
egy strófát a dallam mellé ; a templomi darabokból csak az első sort. A 
legtöbb énekdarabhoz odajegyezték a kidolgozás dátumát is ; az anyagnak 
körülbelül fele az 1817-es évből való. A lajstromot készítő protokántor 161 
darabot számolt össze ; ezenkívül még 19 olyan dallam található, amely a 
lajstromból kimaradt, az összes dallamok száma tehát 180. A dallamok 
lejegyzése kilencvonalas rendszerben, kóruspartitura formájában történt. 
A szólamok sorrendje A T D B, jelzésük ugyanaz, mint az 1798-as melo-
diáriumban (18. sz.). 
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Az énekanyag 1798. óta teljesen kicserélődött: a kilencvenes évek 
világi énekanyagának helyébe jórészt németes jambusdallamok léptek. 

* 
Végül említsük meg még a pataki énekkar dallamtárait 1828. után: 

ezek a Főiskolai könyvtár 1760. és 1761. számú kéziratai. Érdekes bennük 
megfigyelni, mint alakul át lassan a régimódi kóruspartitura rendszerű fel
jegyzés, hogy aztán teljesen helyet adjon a müzenei rendszerű, modern 
kótázásnak. A kollégiumok régi, magyaros énekanyaga már mintegy 1800 
körül eltűnik a pataki dallamtárakból, de sajátos, régimódi kótázásuk még 
harminc évvel tovább tartja magát, aztán ez is feledésbe merül. 

BARTHA DÉNES. 

KAZINCZY GÁBOR LEVELEI GRÓF MIKÓ IMRÉHEZ. 

1. , 
Nagyméltóságú Gróf, 
Mélyen tisztelt Uram, 

Vettem gróf Lázár Miklós úr által azon küldeményt, mely gyűjtemé
nyemnek dús értékű kincse s életemnek egyik legbecsesb emlékezése leend. 
Fáj a lelkem, hogy ki nem fejezhetem a hála azon legbensőbb érzelmeit, 
mikre Nagyméltó Ságodnak irántami pazarló kegyessége ragadoz. Adná az ég, 
hogy a jövő nyújtson annyi alkalmat cselekvéssel érdemlenem meg hazám 
nagyjainak rokonszenveit, miként azt eddigelé, korlátolt tehetségeimnél fogva 
csak nyomtalan, de igaz jó akarattal tehetném. 

Bevallom Nagyméltóságodnak, miként Lázár urnák is iram, hogy nem 
bátorkodtam közvetlenül Nagyméltóságodat megkeresni, jól tudván, hogy 
nem-Mába fognám igénybe venni kegyességét. S ime, miként lepett s szé
gyenített meg Nagyméltóságodl Ezer hála és köszönet értté újra meg újra! 

Meglepetve értesültem gr. Lázár úr leveléből, hogy Nagyméltóságod 
kezeihez el nem jutott azon levelem, mellyel Mikó krónikájáért alázatos 
köszönetet mondtam, miként tőlem tagadtatott meg a szerencse Nagymél
tóságod sorait tisztelhetni. Mindkettő annál csodásabb, mivel a mostani 
«organisálgatások» közt aligha nem egyetlen a postaügy, mely sok tekin
tetben javittatott. Egyébiránt meglehet, hogy Pestről eljővén, nem tudták 
egyelőre, hová utasítsák leveleimet s e veszteség ezen oknál fogva ért. 

Engedje Nagyméltóságod kifejeznem, hogy Debreczeni Márton irod 
kincseinek felfödözése egy új lo mbbal szaporítja azon polgár koszorút, mi 
hazánk tisztelő elismerése Nagyméltóságod homloka köré font. Tetézve Nagy
méltóságod eddigi fáradalmait azzal, hagyja egészben ismernünk e bámu
latos példányát a halgatni tudó tehetségnek. 

Némely jegyzetek, miket gr. Lázár úr a Nagyméltóságod birtokában 
levő Cserei féle jegyzőkönyvből számomra kiírnir méltóztatott, igen o hajt-
hatóvá teszik, magát a codexet látnom. Szabad-e ez újabb jelét kegyeinek 
réménylenem? 


