
KISEBB KÖZLEMÉNYE 

Kálmáncsehi Márton: „Reggeli éneklések könyve" 

Szilvásujfalvi Anderko Imre nevezetes énekeskönyvfelsorolásában (1602. RMK I. 377.) a 
negyedik helyen ezt olvassuk: 

Kalmancsehi Marton Mester (itilem hogy azt hívjak vulgo Santa Mártonnak) az keresztyéni 
gyülekezetben való reggeli Énekléseket, mellyeket Prímáknak hinak, Magyarra forditotta, az 
Psalmusokkal egyetemben. Vadnak ebben Hymnusok, Antiphonak, Psalmusok, Responsoriumok, 
Versiculi, seu Collectae & Benedicamus in octavo. 

Ezt az elveszett nyolcadrét kiadványt helytelenül nevezi az irodalom- és egyháztörténet 
graduálnak. 

Gradual ui. a római katolikus szóhasználatban a középkor óta napjainkig a mise változó 
részeinek (proprium de tempore és proprium Sanctorum) könyve. — Protestáns szóhasználat
ban pedig a XVI. és XVII. században a templomi szolgálatok kottával ellátott istentiszteleti 
vezérkönyve, mind a vasárnapi és ünnepnapi, mind a hétköznap reggeli és délesti istentiszte
leteké, kiegészítve gyakran a nagyheti passiókkal. A középkori mise- és hórarend magyar 
nyelvű adapciója, protestáns hitelvek szerinti igazítással, rostálással, de továbbra is liturgikus 
gazdagságban, lelkész, kar (sőt karok) és gyülekezet váltakozó, gregorián jellegű éneklésével. 

Rendeltetésükről és a hívek templomi éneklését szolgáló, verses szövegeket tartalmazó 
énekeskönyvekhez (cantionale-khez) való viszonyulásukról félreérthetetlenül vall egy sor 
énekeskönyv címlapja. 

Az 1602., 1616. és 1620. évi debreceni énekeskönyveken ez áll: 
Keresztyéni Énekek, Mellyek az Gradual mellett, S-annelkul-is az hol azzal nem élhetnek, az 

Magyar nemzetben reformaltatot Ecclesiakban szoktanak mondattatni. 
Az 1635. évi lőcsei énekeskönyv harmadik részének ez a címe: 
Istenes Hymnusok, Mellyekkel az Magyar Reformaltatot Ecclesiakban élnek. Mostan az 

együgyüeb Ecclesiak kedveért a' mellyekben az Graduálnak szerint nem tehetik, a' Debreczeni 
Psalterium mellé rövidede adattattak. 

Szilvásujfalvi is így ír fentebb már idézett 1602. évi előszavában: 
„Ez ideiglen ez it való Typographiaban-is egy néhányszor nyomtattatott ki ez Énekes könyv, 

mely az Graduallal az Templomba szokott vitettetni." 
Nyomtatásban csak két ilyen maradt fenn: Huszár Gálé 1574-ből és I. Rákóczi György 

Öreg Graduál\di 1636-ból. — Aki látta Huszár Gál vaskos quart-, vagy éppen az Öreg Gradual 
fóliókötetét, már eleve kételkedhetik abban, hogy e terjedelmes anyag beleférjen egy XVÍ. 
századi oktávméretű könyvbe. 

Kéziratos graduálból fennmaradt egynéhány. Legrégibbnek a Gyulafehérvárt őrzött 
Batthyány Graduált tartották, de Czeglédy Sándor meggyőző bizonyítással kimutatta, hogy 
azonos kéztől van az Óvári és Ráday Gradual is, és mindhárom Huszár Gál graduálja utáni 
időből való.1 

Protestáns graduálban helye van a vasárnapi, ünnepnapi és úrvacsorai istentiszteleti 
liturgikus szövegeken és dallamokon kívül a hétköznapi istentiszteletek anyagának is, de a 
csak reggeli istentiszteletet magába foglaló könyv még nem gradual! 

A XVIII. század elején protestáns területen értelemváltozás észlelhető. A debreceni nyomda 
az 1736-ban testes quart alakban kiadott énekeskönyvét számadásaiban graduálnak köny
veli,3 és az először 1743-ban megjelent igen terjedelmes „Uj Zengedező Mennyei Kar" című 

' M K s z 1961. 247. s k . - M N y 1963. I. Zur Gesch. d. ev. Kantionalbücher in Ungarn. J h b . für Liturgie u. 
Hymnologie. Kassel, 1964. 162. 

2 BENDA K.: A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp. 1961. 343., 363. 
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evangélikus énekeskönyv alcímében már Graduálnak (a népi szóhasználat szerint grádválnak) 
mondja magát.3 

Kálmáncsehi Reggeli éneklések könyvét csak fogalmi tájékozatlanság nevezhette graduál
nak. Szilvásujfalvi világosan megmondja, hogy miről van szó: reggeli éneklések, melyeket 
Prímáknak hínak. -. 

Először a „prima" szó jelentését kell megértenünk. 
A középkori szerzetesség naponkénti közös ájtatossági gyakorlatát hóráknak nevezték. 

Ezek neve: matutinum, laudes, prima, tertia, sexta, noná, vespera, completorium. Elvben 
tehát háromóránként voltak officiumok, de a hórákat nem tartották mechanikusan, hanem a 
napi munka s valamelyest az éjszakai nyugalom szükségletéhez igazították, valamint az 
ország klímájához és az évszakok napjárásához.'1 

Hogy mennyire élt a hórák ismerete a nem-szerzetes hívekben és reformáció területén is, 
és hogy mennyire időjelölő volt azok elnevezése, azt a Patris sapientia kezdetű nagypénteki 
himnusznak először Bártfán 1593-ban megjelent fordítása, Atyának bölcsessége, bizony isten
sége is mutatja. A szenvedéstörténetet egészen a hórák idejével jelöli: 

1. v. . . . Krisztus ember fogaték vecsernyének idején 
2. v. Első órán Űr Jézus Pilátushoz vitetek . . . 
3. v. Harmad órán Úr Jézust feszíteni kiálták . . . 
4. v. Hatod órán Űr Jézust keresztfára feszítek . . . 
5. v. Kilenc órán Űr Jézus e világból kimúlék . . . 
6. v. Keresztfáról levevék vecsernyének idején . .. 
7. v. Komplétának idején koporsóba tétetek . . ,5 

E sorolásból csak az éjszakai illetve kora hajnali matutinum és laudes hiányzanak. Az 
első hóra, vagyis a prima, reggel hat órakor van, a vecsernye, azaz vespera este hatkor. Nyáron 
a prima lehetett korábban is, de a vespera is lehetett korábban, különösen télen, hogy a vacso
rát még világosban lehessen elfogyasztani. A kompléta — Completorium a lefekvést előzte 
közvetlenül. 

Ez a breviáriummal azonos hórarend már az ellenreformáció breviárium-reformja (V. Pius, 
1568) előtt is kiteljesedett és kötött volt. Nurziai Benedek Regulái (550 körül) és az Officium 
Romanum (V—VI. század) képezték alapját. 

A szerzetesi rendházak hórarendjével rokon volt a káptalanok hórarendje, amelynek két 
nyilvános istentiszteletébe, a prímába és a vesperába a káptalani iskola tanulói is bekapcso
lódtak. 

Káímáncsehi Prima könyvének tartalmát nem nehéz rekonstruálni. A közelítés két irány
ból történhetik: egyrészt a középkori officium primarendje felől, másrészt Huszár Gál 1574. 
évi graduáljának „a szent-egyházi szolgálatban való reggeli rendtartása" felől. 

Állítsuk először egymás mellé azt, amit Szilvásujfalvi mond Kálmáncsehi könyve tartal
máról és a középkor végi Prima-rendet: 

I. Officium Chori 
Csendesen (secreto) mondott Miatyánk, 
Üdvözlégy, Hiszekegy után: 
Ingressus (Deus in adjutorium meum intende, 

Domine! ad adjuvandum me festina. 
Gloria Patr i . . . 

sicut erat. . . 
Hymnusok Hymnus (Jam lucis orto sidere) 
Antiphonák 3 Zsoltár antiphonával (hétfőtől szombatig az első 19 zsoltár)6 

Capitulum (lectio brevis: 
hétköznap: Pacem et voluntatem Zak. 8. 1. 
vasárnap: Regi saeculorum Tim. 1, 177 

3 S C H U L E K T . : Kurzer abriß d. Geschichte d. ung. Kirchengesangbuches . . . J h b . für Liturgie u. Hym-
nologie. Kassel 1968. 132. 

• UNGVARY A.: A római egyház liturgiája. Bp. 1934. 8 3 - 8 7 . Leiturgia I I I . Kassel 1956. H. G O L T Z E S : 
Der tägliche Gottesdienst. 154. 

s Hogy e fordítás közvetlenül a XIV. századi latin eredetiből készült-e, vagy annak cseh fordításából: 
Boha Otce prawda Pan nas Gezyss hine, érdemes lenne a nyelvet értőknek megvizsgálniuk. Vö.: J . KTTLP: Die 
Lieder unserer Kirche. Berlin 1958. 107. 

6 Leiturgia I I I . 244. 
'Leiturgia I I I . 251. - UXGVARY: i. m. 124. 
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Responsoriumok Responsorium breve 
Versiculi Versiculi 
Praecationes seu Kyrie, Pater noster, Preces 
Collectae Confiteor 

II. Officium Capituli 
Martrologium 
Ingressus ter 
Capitulum (a Regulákból vagy prófétákból vagy epistolákból) 

Benedicamus Benedictio 
Dominus vobiscum 

Et cum spiritu tuo 
Benedicamus Domino 

Dominus nos benedicat 
et ab omni malo defendat. . .8 

Szil vásuj falvi csak az ingressust, capitulumot meg a confiteort nem említi. Az első két vál
takozva énekelt mondat, a középső a prímánál csak egyetlen igevers, a confiteort meg alig
hanem az imádságok (praecationes) közé számította. 

Bizonyosra vehető, hogy Kálmáncsehi Prima könyve nem hozta az Officium Capitulit, 
illetve annak Martyrologiumát, sem a Proprium Sanctorumot. Ez esetben ui. Szil vásuj falvi 
sorrendjében előbb említette volna. 

Rekonstruálható ennek az elveszett könyvnek tartalma Huszár Gál graduáljából is. Igaz, 
hogy Huszárnál a prima szó csak egyszer fordul elő (egy karácsonyi antiphonánál, 165. lev.), 
de nála a reggeli istentisztelet neve. már matutinum. Ez szakítás a középkori officiumok szó
használatával, hiszen a matutinum —neve ellenére — éjszakai hóra volt, a prima viszont 
reggel 6 órára esett. 

A XVI. század hetvenes éveire már Európa-szerte kialakult a protestáns gyakorlat, amely 
a vasárnapi főistentisztelet körül csak két, hétköznap is gyakorolt istentiszteletet tartott meg: 
a reggeli matutinumot (németül Mette) és a „délesti" vesperát (németül Vesper, magyarul 
vecsernye). 

Több jel arra mutat, hogy Huszár Gál „szent-egyházi Szolgálatban való Uegveli rendtartása", 
vagyis Graduáljának első 69 levele, sőt talán az első 78 levele, Kálmáncsehi Prima könyvének 
— esetleg kissé bővített — újranyomása! 

Feltűnő, hogy egészen adventig (a de tempore rész kezdetéig), vagyis a 136. levél kezdetéig, 
csak a hét egyes napjaira szóló reggeli szolgálatot találjuk, tehát a vasárnaptól szombatig 
tartót. Idáig egyetlen vespera nem fordul elő! Adventtől ünnepi matutinumok és vesperák 
váltogatják egymást egészen Szentháromság ünnepéig. Közben van még néhány úrvacsora 
rend is. Szentháromság ünnepe után meg már csak vesperák következnek, mégpedig többnyire 
csak szombat estiek és vasárnapiak. 

Ez az egyáltalán nem magától értődő gradualrend leginkább úgy magyarázható, hogy szer
kesztője egy készen tálalt reggeli rendtartást megbontatlanul, esetleg igazítva, bővítve vett át 
és egészített ki teljes graduállá ünnepi és esti anyaggal, főleg pedig úrvacsorai rendekkel. 

Emellett szól magának Huszár Gálnak nyilatkozata graduálja, vagyis könyve első részé
nek utolsó, számozatlan levelén:9 

Miért hogy a Psalmusok a diákul való regi translatioban sok helyen igen különböznek a Sido 
Bibliában való értelemtől, Ez okaert e mi fordításunkban nem a régi translatiot, hanem a Sido 
textust követtük... A Hymnusokat. pedig, Antiphonakat és egyéb lelki énekeket abban hagytuk 
amiben találtuk. . . . 

Huszár Gál tehát már kialakult rendet rögzít graduáljában. A vasárnapi matutinum nála 
ilyen lefolyású: 

Az úrnak napfán . . . és a többi napokon is reggel, mikor a nép a szentegyházba kezd gyüle
kezni, a minister CSENDESSÉGGEL10 mondfa el a MI ATYÁNKOT ETC. Azt elvégezvén 
imezt mondgya; 

Minister: Úr Isten nyisd meg a mi afakinkat, 
Chorus: És a mi szánk hirdeti a te dicsér etedet.\ 
Minister: Űr Isten figyelmezzél a mi segedelmünkre. 
Chorus: Uram Isten, siess minket meg segíteni minden szükségünkben Christus Jézusért, mi 

urunkért. 
8 Leiturgia III. 230., 266. - UNöVÁRY: i. m. 86., 120., 132. 
' Ez hiányzik a sokáig unikumnak tartott eperjesi példányból. 10 E kiemelések többnyire tőlem a fentebb közölt középkori Prímarenddel való összehasonlítás megköny-

nyítésére. 
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Következik az Invitatorium zsoltár Venite exulternus: 
Jer énekeljünk11 és ugyané 95. zsoltárnak 10 versszakos fordítása Huszár Gáltól: Jer örven

dezzünk az Istennek. „E Psalmust mi ekképen csináltuk Ryimussal való énekben, Annakokáért, 
akik csak Magyar módra való versökkel akarják énekelni." 
HYMNUS (vasárnap reggel): Jam lucis orto: Immáron a nap föl kelvén (5 versszak, máshol 
nem találtam). ANTIPHONA (Huszár Gál kitűnő meghatározása: az az a Psalmusokban való 
verseknek igazgatására való elöl járó Vers): Téged egynek állatban és háromnak személyben igaz 
hittel vallunk mindenkoron, fölséges Isten s utána mindjárt a 96. ZSOLTÁR, Cantate Dominum 
canticum novum: Énekeljetek az Urnák uj éneket. Ezt a 97. és 98. zsoltár követi, de mindegyik 
után és már előbb is, az invitatorium zsoltár után egy-egy IMÁDSÁG. 

Mikor a psalmusokat el végzik, CAPITULUMOT is mond a minister, az az Ó Testamentum
ból vagy az Újból egy cikket, amelyet akar, avagy kedig a mely Epistolát a Postillaban ez üdőre 
szabtanak, lassú énekléssel el mondjon ily módon . . .12 

A kapitulumot, vagyis az igeolvasást, amely most már nem a középkori Prímának egyetlen . 
mondata, RESPONSORIUM követi. Most gyermekek és a kórus énekelnek váltakozva: 
Gyerm: Jézus Christus élő Istennek Szent Fia irgalmazz minékünk. 
Chorus: Jézus Christus élő Istennek szent Fia irgalmazz minékünk. 
Gyerm: Ki ülsz az Atya Istennek jobbjára 
Chorus: Irgalmazz minékünk. 
Gyerm: Dicsőség Atyának és Fiúnak és Szenttélek Istennek. 

Jézus Christus élő Istennek szent Fia, irgalmazz minékünk. 
IMÁDSÁG következik ezután majd a BENEDICAMUS:-
Gyerm: Örüljünk mi áldottak és választottak menyországra, nám a Christus ő szent Atyját nekünk 

megengesztelé. 
Chorus: Hálát adunk az Atyának és Fiúnak mindörökké, egyetemben Szent Léleknek, egy fölséges 

Istennek. 
A következőkben Huszár Gálnál a hétfőtől szombatig terjedő matutinumrendet látjuk. 

Himnusz, antiphona, 3 zsoltár (mindegyik után imádság), responsorium (gyermekek — kórus), 
imádság, versiculus, benedicamus. A napi 3 zsoltárt egy antiphona fogja körül s igen figyelemre 
méltó, hogy az első 18 zsoltár nap nap után hármasával következik egymás után, pontosan 
úgy, amint azt a középkori officium Prímájánál láttuk. Ez a harmadik jel, amely Kálmáncsehi 
Primakönyvére utal! 

Hogy Szent Gergelynek most következő, a teremtésről szóló hét himnuszának magyar 
fordításai megvoltak-e már Kálmáncsehinél is, bizonytalan, rnert a váradi 1566-os énekeskönyv 
(és bizonyára a debreceni 1562-es is) csak kettőt hoz belőlük. De talán megvoltak már „az 
anyaszentegyház szükségleteiért" való énekek, imádságok és versusok. — Viszont a Huszár 
Gálnál ezután következő darabok: Te Deum, Niceai és Athanasiusi Hitvallás, Tízparancsolat 
stb. sohasem tartoztak a Prímához; részben az ősi Matutinumból valók, részben pedig a 
reformáció katechetika szükségéből kerültek ide. 

Ezek után még négy kérdés vár feleletre: miért fordította Kálmáncsehi a Primát és miért 
nem a Matutinumot? Mi célból, ki számára adta ki a könyvet és mikor? 

A Primát nyáron-télen elég egyformán reggel 6 órakor énekelték, a Matutinumot és a vele 
akkoriban már szinte összeolvadt Laudest jóval korábban, 3—4 óra tájt. 

Hamar megértjük, hogy Kálmáncsehi miért éppen a Primát tette át magyar nyelvre, ha 
meggondoljuk, hogy gyulafehérvári kanonok korában scholasticus, azaz a káptalani iskola 
rektora volt. Az ő tanítványai szolgáltatták mindkét kart, a férfihangok kórusát és a gyermeke
két ezen a nyilvános jellegű, tehát a hívek által is látogatott istentiszteleten, amelynek egész 
jellege a munkába indulásra volt beállítva. — Itt lehetett a leghamarább eleget tenni a refor
máció szelétől érintett polgárság követelésének. 

Maga a schola nem igényelte volna a magyar nyelvi szolgálatot, hiszen a súlypont éppen a 
latin nyelv elsajátításán volt. A hívek igényét kellett a könyvalakban megjelenő Prímával 
kielégíteni, akik türelmetlenül várták országszerte a magyar nyelvű istentiszteletet. A püspöki 
székhelyen ezt a káptalani iskola növendékeivel a kiteljesedett, nemes liturgikus hagyomány 
felhasználásával, a legendás elemek mellőzésével jól meg lehetett valósítani. 

Szilvásujfalvi időrendre törekvő énekeskönyvsorolásában Kálmáncsehi Reggeli énekléseit 
Tinódinak 1554-ben megjelent Krónikája után hozza. Magán a könyvön nem lehetett sem év
szám, sem kiadási hely, mert azt Újfalvi okvetlenül közölte volna, azért méltán gondolhatta, 

11 Vö. Leiturgia III. 264. 
11A miniszter tehát nemcsak az imádságokat, hanem még a Biblia szövegét is énekli az oltárnál! 

• 
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hogy annak kiadása csak Kálmáncsehi utolsó debreceni papsága és halála (1557 december) 
között történhetett.13 

Kétségtelen, hogy a debreceni városi iskola növendékeivel is meg lehetett volna valósítani 
a Prima igényes éneklési módját s a debreceni polgárok bizonyára méltányolták volna e magya
rítást, de Kálmáncsehi életútja teljesen kizárja, hogy élete utolsó éveiben ilyen liturgikus mű 
kiadására hajlandó lett volna. 

Draskovich György váradi kanonok, később győri püspök és biboros 1552 júliusában a kir. 
kancelláriába küldött tüzetes jelentéséből kitűnik, hogy Kálmáncsehi szélsőséges sakramen-
tárius, oltárromboló, liturgikus öltözetet elvető, akit még a luthetánusok is exkommunikáltak 
az évi ládányi zsinatukon.14 Hasonlókat ír róla az akkor még orthodoxus lutheránus Egri 
Lukács 1555. április 9-én kelt levelében, megtoldva azzal, hogy már az előző évben az a hír 
terjed el róla, hogy oltárromboló, és még az imádkozást is hiábavalónak mondja.15 

Elképzelhetetlen, hogy ilyen antiliturgikus zwingliniánus vagy még annál is radikálisabb 
magatartás közben liturgikus fegyelmezettséget és relatív hagyománytiszteletet követelő, 
előénekes és kar, vagy éppen kar és gyermekkar és még gyülekezet között váltakozó ének- és 
imádságrendet bocsátott volna ki, 

(Zwingli nem csak a gregorián éneklést, hanem a hívek egyszerű templomi éneklését is til
totta Zürichben. Bernben csak 1574-ben, Zürichben meg csak 1598-ban tértek vissza a gyüle
kezeti énekléshez !)16 

Kálmáncsehi 1551-ben kerül Sátoraljaújhelyről Debrecenbe, de már 1552-ben exkommuni-
kálják a püspökladányi zsinaton, nyilván radikális tanai és drasztikus kiszólásai miatt, azért 
még azon év első felében el kellett hagynia Debrecent.17 

Sem ez az első rövid debreceni papság, sem az azt előző újhelyi, meg a még korábbi, Skaricza 
Máté emlegette mezőtúri papsága nem lehetett alkalmas arra, hogy a hirtelen igen radikálissá 
váló zwingliniánus, sőt Karlstadtot is sok mindenben követő zelótizmusában kedve és ideje 
maradjon a középkori hórarend magyarításával bíbelődni. Még kevésbé fér ez munkácsi és 
megint csak rövid második debreceni időszakába (1556-tól 1557 decemberében bekövetkezett 
haláláig), amikor legfőbb pártfogója, a görögkeleti rác származású Petrovics Péter Erdély és a 
Partium helytartójává nőtte ki magát, s annak kívánságára sok időt kellett Erdélyben töltenie, 
majd pedig Zabárdi Mátyás váradi püspök halála után (1556 augusztus) sakramentárius szel
lemű szuperintendentiát szerveznie.18 

Debrecenből való eltávolítása idején, s bizonyára korábban s későbben is, olyan szélsőséges 
elveket vallhatott, hogy halála után két évvel a Váradon 1559 augusztusában tartott értekez
leten, mondhatni csúcstalálkozón, Dávid Ferenc, Heltai Gáspár, Melius Péter, Molnár Gergely, 
Kopácsi István és még hárman szükségét látják annak, hogy elhatárolják magukat Kálmán
csehitől, és annak karlstadti elveit elítéljék.19 Bizonyosra vehető, hogy Meliusnak nem csak az 
Arany Tamás-féle rajongókkal szemben, hanem főleg Kálmáncseni magvetése ellen kellett mind 
a gyülekezeti, mind a hagyományos gregorián jellegű éneklést védelmeznie és szembeszállnia 
azzal a váddal, hogy a debreceniek elvetnek minden szertartást és éneket a templomban.20 

Schesaeus Christian írásaiban sok meghökkentő olvasható Kálmáncsehi dolgairól. 
Kálmáncsehi Prima-fordítása és kiadása eszerint csak gyulafehérvári kanonok korára eshe

tik. 
Sajátságos káptalan volt ez a gyulafehérvári. Előbb a humanizmus szele, utóbb a reformáció 

szelleme járta át. Püspöke, Statileo János (1529-től) humanista volt. Nagyprépostja, Verancsics 
Antal (1535-től) ugyancsak humanista, aki Honter Jánossal és a brassai plébános Jekel Jere
miással még akkor is szívélyes kapcsolatot tartott, amikor azok már nyíltan a reformáció 
tanait hirdették.21 De a káptalan tagjai között találjuk Károlyi Boldi Sebestyént, a későbbi 
lutheránus szuperintendenst, Enyedi Wolfhard Adorjánt, Kálmáncsehi arbitertársát a seges
vári hitvitában (1538 november), generalis vikáriust és kolozsvári plébánost, e tisztben Heltai 
Gáspár elődjét.22 Gyulafehérvári kanonok még Brenner Márton, Csáky Mihály és Kolozsvári 

lS Ezt vallja CZBGLÉDY S. is Méliusz ágendája . . . c. kitűnő tanulmányában. Studia et acta ecclesiastica 
II . Bp. 1967. 362. 

" S z á z 1897. 3 9 8 - 3 9 9 . - P A P P GUSZTÁV: Kálmánycsehi Márton. Bp. 1935. 19. 
" Z O V A N Y I J.: A reformáció Magyarországon. Bp. é. n. (1922.) 293, 298. - PAPP G.: i. m. 21. 
" Leiturgia IV. Kassel, 1961. 30. - M. J E N N Y : Geschichte des deutschschweizerischen Gesangbuches im 

16. Jhd. Basel 1962. 7. 
" Z O T A N Y I : i. m. 184., 239., 294. 
18 ZOVANYI: i. m. 2 9 3 - 3 0 6 . - Révész Imre: Magyar ref. egyháztört. Debrecen, 1938. 104 -107 . 
" Z O V A N Y I : i. m. 383. 
s* Melius: Apologia et Abstersio (RMK II . 91.) 1. tüzetesen kifejtve: CZEGLÉDY S.: i. m. 364. sk. (Kálmán

csehit illetően a magam véleménye alapvetően eltér.) 
21 E. R O T H : Die Reformation in Siebenbürgen. I. K ö l n - G r a z , 1962. 88. sk. 
M POKOLI J . : Az erdélyi ref. egyház története. Bp. I. 43. - ZOVANYI: i. m. 144-145 . 
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Péter, utóbb a reformációnak buzgó pártolói vagy éppen munkálói.23 Ezek kezdetben nyilván 
mindannyian az egyház mélyreható, szakítás nélküli reformjában reménykedtek, aztán egyre 
inkább, kiváltképpen Statileo püspök halála után (1542 ápr. 8.), a reformáció sodrába kerültek. 

Ennek a reformokban reménykedő magatartásnak gyümölcse nyilván a Prima hórarendjé-
nek magyarrá tétele. A székesegyházi iskola rektora — scholasticusa — saját hatáskörében 
kezdeményezett, amikor a magyar nyelvű Prímát megvalósította. Ez nem történhetett kano
noktársainak tudta és beleegyezése, sőt talán segítsége nélkül. Ezt a hórát az ő tanulói énekel
ték a karban, erre a reggel 6 órai istentiszteletre (meg a délesti vecsernyére) jártak a városi 
hívek is. Aki magyar nyelvű istentiszteleti élet bevezetésére törekedett, az ennél a kis hóránál 
kezdhette a legkisebb ellentállás kockázatával a kipróbálást, szoktatást, megkedveltetést. Az 
itt szerzendő tapasztalatok alapján a nagyobb feladathoz, a magyar nyelvű mise megvalósítá
sához is hozzá lehetett majd látni. 

Érdemes itt számba venni, hogy kb. azonos időben: 1543 pünkösdjén (május 13.) messze 
nyugaton egy másik scholasticus, Szegedi Lajos kanonok Székesfehérvárt magyarul énekelte 
a misét.24 

Nincsen adatunk arról, hogy Kálmáncsehi mikor lett gyulafehérvári kanonok és scholas
ticus, sem arról, hogy a római egyházzal mikor szakított. így Prima fordításának kiadási idejét 
illetően következtetésekre kényszerülünk. 

Nem valószínű, hogy a segesvári hitvita idején, amely Szántai István kassai prédikátor és 
Szegedi Gergely ferences szerzetes között 1538 novemberében folyt le, s amelyen Kálrháncsehi 
János király megbízásából Enyedi Wolfhard Adorján kanonoktársával közösen arbiteri tisztet 
töltött be,25 könyve már megjelent volna. Ez esetben ui. a barát joggal óvást emelhetett volna 
Kálmáncsehi döntőbírói tiszte ellen, aki magyar Prima könyvével már szinte pártosnak tűn
hetett volna. A terminus a quo azonban errébb hozható négy évvel 1542-reT Statileo püspök 
haláláig. 

A terminus ad quem pedig 1546 vége lehet. 
1547 áprilisában ui. Gyulai Torda Zsigmond levelet ír Páduából Camerarius Joachim lip

csei professzornak, amelyben sürgeti Euripides általa görögből latinra fordított Orestes tragé
diájának kinyomtatását, s egyben kéri, hogy az Kálmáncsehi Mártonnak ajánltassék. (Ascribe-
tur opus Martino Calmanczehi, quo olim adolescens praeceptore usus sum.2G) — A csak 1551 
januárjában Basileában megjelenő mű (RMK III. 393.) valóban Kálmáncsehinek van ajánlva, 
s nevéhez a megszólításban még ez járul: pastori ecclesiae Neapolitanae apud Pannonios ad 
Carpathwn. Az tehát bizonyos, hogy Kálmáncsehi 1550-ben már nem gyulafehérvári kanonok, 
hanem — a hangzatos latinosítás feloldása szerint — sátoraljaújhelyi lelkész. De csaknem 
bizonyos, hogy Gyulai Tordának Camerariushoz írott levele keltekor, tehát 1547-ben sem volt 
már tagjai a gyulafehérvári káptalannak. Mivel pedig bizonyára nem közvetlenül a római 
egyházzal történt szakítása előtt fordította magyarra a középkori prima liturgikus rendjét, 
annak megjelenési ideje a fentiek alapján meglehetős határozottsággal 1542 — 1546 közötti 
időre tehető. 

Nyomtatási helye pedig csak Krakkó lehetett. A nagyszebeni sajtóból és Honter brassói 
nyomdájából nem került ki egyetlen magyar nyelvű könyv sem. Bécs és Ujsziget politikai okok
ból nem jöhet tekintetbe. Heltai kolozsvári nyomdája csak 1550-ben, vagy nem sokkal koráb
ban kezdett dolgozni. Krakkó ebben az időben a magyar könyv fő kiadóhelye, a fő kiadó pedig 
Victor Hieronymus, aki 1536 óta kottás kiadványokkal is szolgált. (Lehet, hogy Kálmáncsehi 
könyve is kottás volt.) 

Hála Szilvásujfalvi pontosságának még a könyv címe is meglehetős valószínűséggel rekonst
ruálható. Címközlései ui. eligazító jellegűek. Gálszécsi 1536-os krakkói kiadványát „Énekes 
könyvetske" címen említi. A kiáztatott címlap tanúsága szerint: Kegyes yenekekrwl ees keresz
tyen hewtrewl roewid keonyvecijke. Tinódi Krónikájának hosszú címét csaknem szó szerint közli. 
Egészen szó szerint idézi Huszár Gál 1574. évi énekeskönyvének címét, és Heltai szintén 1574. 
évi Cantionaleja címében is csak szórendcserét találunk a tartalmi közlés előtt. Tartalmilag 
teljesen hű, bár szövegezésében a legeltérőbb Bornemisza 1582. évi énekeskönyvének címjelölé
se. Csak az 1593. évi bártfai énekeskönyv nem volt úgy látszik kezeügyében, mert akkor annál 
is a címhez igazodott volna közlése. 

A wolfenbütteli leletben előkerült két levélnyi töredék az 1562. vagy 1563. évi debreceni éne
keskönyvből27 csak növelte Szilvásujfalvi adatainak hitelességét és megérteti, hogy az 1566-os 

" Z O V Á N Y I Í i. m. 75., 150., 171. 
24 P A Y R SÁNDOR: A Dunántúli Ev. Egyházkerület története. Sopron, 1924. 5 1 1 - 5 1 3 . - Czeglédy S.: 

i. m. 360—362. Czeglédy jelzett helyen elveti régebben jóval bizonytalanabbul nyilvánított véleményemet a 
Prima gyulafehérvári keletkezését illetően. Kitűnő tanulmánya azonban megerősített akkori nézetemben s egy 
közel öt éve fiókban heverő írásom jelen felélesztését váltotta ki. 

" Z O V Á N Y I : i. m. 1 4 4 - 1 4 5 . - Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár 1570. 
29 TT 1889. 528. sk. - P A P P G.: i. m. 9. 
"SCHTJXEK T: XVI. sz-i magyar nyomtatványok töredékei a wolfenbütteli könyvtárban MKSz 1970. 120. 
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váradi énekeskönyvet azért nem említi külön, mivel azt sommásan és jogosan a debreceni 
könyvek egyenként nem részletezett sorozatába tartozónak tekintette. 

Csupán Kálmáncsehi könyvének időrendi sorolásával (1554 és halála éve: 1557 között)28 

nem lehet egyetérteni életútjának számba vétele alapján. Debrecenben könnyen elfelejthették 
Kálmáncsehi antiliturgikus radikalizmusát, amikor éppen az ő könyve, vagy annak egyenes 
leszármazottja szerint énekelték még Szilvásujfalvi idején is reggelenként a himnuszokat, 
antifonás zsoltárokat, responsoriumokat, versiculusokat stb. Érthető azért, hogy Szilvásujfalvi 
a nyilván impressum nélküli könyvet Kálmáncsehi élete végére, közelebbről a Petrovics véd
nöksége alatti második debreceni időre teszi. Ellenfelei jobban emlékeznek és még több évti
zeddel halála után is fel-fel hánytorgatják valóságos vagy eltúlzott viselt dolgait. (Schesaeus !) 

Az elveszett könyv adatait tehát így lehetne könyvészeti nyilvántartásba venni: 
(Krakkó?) (1542(46) 

Az keresztyéni gyülekezetben való reggeli Éneklések mellyeket Prímáknak hínak. 
Magyarra fordította az Psalmusokkal egyetemben Kalmancsehi Marton Mester — 8° 

Schulek Tibor 
.• 

Ismeretlen adatok Faludl Ferenc életéből 

Az alábbiakban Faludi Ferenc életének néhány, eddig ismeretlen adatát kívánjuk közölni, 
illetve egy-két tévedést helyesbíteni. Cikkünk legkevésbé sem törekszik tehát akár Faludi 
pályájának, akár Faludi biográfiájának összefüggő bemutatására, hanem — mintegy glosszá-
kat fűzve életének egyes fordulataihoz — annak sötétben maradt vagy rosszul megvilágított 
helyeit kívánja új fénybe állítani. 

Teológiai és matematikai tanulmányait, miként ismeretes, Bécsben végezte 1730 és 1734 
között. Már korábban, 1725-ben megszerezte a filozófiai doktorátust; Bécsben egy éven át 
hallgatott felsőbb matematikát és négy esztendőn keresztül teológiát.1 Gyárfás Tihamér köny
ve2 közli tanárainak névsorát is. Közülük kiemelkedett Erasmus Fröhlich (1700 — 1758), aki 
nemcsak a történelemtudományban, de a numizmatika kérdéseiben is világhírességnek számí
tott. Az iskola magas színvonalát mutatja, hogy utóbb ott tanított Michael Denis, a jeles iro
dalomtörténész, költő és fordító és a mi Pray Györgyünk is.3 

Nevének helyesírására vonatkozóan végső érvnek látszik, hogy a budai Szent Anna temp
lom plébániai anyakönyveibe mindig í"-vel írta alá nevét keresztelések és temetések bejegyzése
kor. Egyébként, miként közismert, nem egészen egy évet élt Budán 1734 novemberétől — 1735 
októberéig. 

Római tartózkodásának idejéből semmi dokumentum nem maradt fenn, csak a rávonatkozó 
rövid, hivatalos minősítés; ez viszont érdeklődésre tarthat számot: „Ingenium: bonum — pru-
dentia: supra mediocritatem — iudicium: super mediocritatem — experientia: bona — natu
ralis complexio: sanguineo-melancholica — profectus in litteris: bonus — talentum ad Societatis 
ministeria: bibliothecarium, decisorem casuum." (Tehetsége: jó. — Okossága: átlagon felüli. 
ítélőképessége: átlagon felüli. — Gyakorlati érzéke (tapasztalatai tudása): jó. — Vérmérsék
lete: szangvinikus-melankólikus. — Tudományos képzettsége: jó. — A Jézus-Társaság melyik 
munkakörére van különleges tehetsége?: könyvtárosságra és az életben (főképp a lelkipásztor
kodásban) előforduló gyakorlati problémák megoldására (ehhez természetesen szükséges elmé
leti tudás és józan bölcsesség.)4 

Nyomdaigazgatói tevékenysége idején, tehát 1748 és 1750 között, miként Zelliger Alajos pub
likációjából kiderül,3 hetvennyolc könyvet nyomtattak a nagyszombati egyetem nyomdájában. 
Ott megjelent saját munkáit Gyárfás ismertette. A többiek majd mind kevésbé jelentékeny 
egyházi művek, néhány fontosabbat érdemes azonban említenünk: 

Apologorum moralium libri VI. Elegiarum unicus. Authore P. Constantio a Passione Domini. 
Tyrnav. 1748. 

2 8 CZEGLEDY S.: i. m. 362. 
!Vö. G É F I N GYULA: Faludi Ferenc. Bp. 1942. 2 - 4 . o . 
2 GYARFAS F E R E N C : Faludi Ferenc élete. Bp. 19U. 
a HUGO HURTER S. J.: Nomenclator literarius recentioris theoiogiae catholicae. Az 5 kötetes mű harmadik 

kiadása Bécsben 1903/13. Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. IV. S. 209. Wien, Herder 1932. 
'Másoknak, Révai Miklósnak, Bitnitz Lajosnak és Painter Mihály szentadalberti prépostnak róla szóló 

jellemzését lásd G É F I N : i. ni. 20—21. 
6 ALOYS ZeiLiGER: Pantheon Tyrnaviense brbliographicam continens recensionem operum typis Tyrna-

viensibus aa. 1579-1830. Tyrnavae 1931. 


