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Graduált rendelő levél (1650)* 
 
rotestáns graduáljainkról szélesebb körben még nem formálták át eléggé a 
közvéleményt az utóbbi fél évszázad tudományos kutatási eredményei. Ennek 
megvan az oka. Kevés körülményt és elemi adatot ismerünk. A hozzá nem értő 
olvasó ezzel a neki sok, szakértőnek meg kevés adattal nehezen boldogul. Az-
tán elfeledett liturgikus gyakorlatot alkotó elemekről és összefüggésekről van 
szó. Ezekben nem könnyű eligazodnia annak, aki maga nem énekli a liturgiát, 
olvasással alkot fogalmat, fogalmaz ítéletet a liturgiáról és a liturgikus köny-
vekről. Elévült tudománytörténeti tévedés is rontja a helyzetet. Sokáig a Bat-
thyány graduált vélték legkorábbi és egyetlen forrásnak, minden protestáns 
énekeskönyv ősének. Ez a téves beidegzés nem tűnt el (ma sem ritka a »Bat-
thyány-kódex« elnevezés). Seprődi János 1913-ban Volf György hibás olvasa-
tát („1563”) helyesbítette 1733-ra.1 Ez az évszám a leírás után egy évszázaddal 
a tulajdonos Ráday Pál halála évének följegyzése.2 A pontosan egy évszázaddal 
korábbi évszám szerint 1633-ban lett Ráday Gáspáré, a másolást tekintve ez a 
terminus ad quem. Megszokásból kísért ma is a graduál 16. századra való kel-
tezése, jóllehet igazolta fél évszázada Czeglédy Sándor, hogy a terminus a quo 
1613, korábban nem írhatták, mert papírját attól kezdve gyártották;3 azaz a 
Batthyány–Óvári–Ráday testvérgraduálok a 17. század húszas éveiből valók. 
Néhány év különbséggel másolhatták mindhármat. A hagyományos keltezés-
hez ragaszkodást motiválja az a valóságos nehézség, hogy egyetlen ősforrás 
nélkül nehéz viszonyítanunk. Későbbi kéziratok állapotából kellene a korábbi 
állapotokat körvonalaznunk, hogy az összefüggések kétes kérdéseit tisztázzuk.  

Kellő mélységű tisztázottság kényszerű hiányában is, valamint a fogalma-
zás hevében nem tekintve az eldönthetetlen feltételezésekre, a 
graduálszerkesztést általában a graduál leírójának szokás tulajdonítani.  Eb-
ben van vagy lehet némi igazság. Aligha jogosult azonban a kivétel nélküli 

                                                 
*  Készült az OTKA K 69093 támogatásával. 
1 A Batthyány-kódex jelentősége. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gyulafehérvárt 

tartott hetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár, 1913, 132–140. 
2  Vö. Graduale Ráday saeculi XVII. edited and introduced by ILONA FERENCZI, Buda-

pest, 1997, 30. (Musicalia Danubiana 16.) 
3 A Batthyány-kódex és az Óvári graduál közös leírója. In: Magyar Könyvszemle 77 

(1961) 247–263; A Batthyány-kódex kisebb testvére: a Ráday graduál. In: Magyar 
Nyelv 59 (1963) 24–29. 
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általánosítás. Ferenczi Ilona feltételezésénél nincs pontosabb áttekintésünk a 
kezdetekről. Ő kutatásai és kiadásai nyomán összegezte, hogy „…a megrendelő 
egyházközségek számára valószínűleg az 1580-as, 1590-es években készítették 
az első kéziratos graduálokat. Ezeknek a graduáloknak tartalma az első idő-
szakban a nagyobb ünnepi vesperások (ádvent, karácsony, vízkereszt, böjt, 
nagyhét, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, Szentháromság ünnepére) és a 
mindennapi reggeli istentiszteletek (a »prímák«) liturgiájára szorítkozott. 
Alkalmanként kiegészítve más liturgiába tartozó tételekkel (például 
invitatorium, introitus, sequentia)”.4 Ezeket az összeállításokat jogosan te-
kinthetjük szerkesztésnek. Huszár Gált is joggal minősíti ekként Karasszon 
Dezső is, mikor megállapítja, hogy „a CCIIv levélen primaként bejelentett szer-
tartást […] a CCLVII. levélen utólag laudesnak minősíti a szerkesztő”. Viszont 
a mintának tekintett vagy a másolás alapjául szolgáló kéziratos szertartás-
könyv ismeretének hiányában nem olyan magától értetődő az a minősítés, 
hogy a „Ráday graduál szerkesztője a kötet végén, tehát egy helyen közli az 
általa liturgikus szempontból legfontosabbnak tartott zsoltárokat”; illetve 
kérdéses a hozzáfűzött értékelés, hogy „a graduálok szerkesztői ezeket a zsol-
tárokat nem mechanikusan vették át egymástól, és nem követték kritikátlanul 
az általuk ismert teológus bibliafordítókat sem”.5     

 Nem lehet a teljes igazság az sem, ha azt képzeljük bármelyik graduálról, 
hogy felöleli egy gyülekezet vagy egy egyházvidék valamennyi létező liturgikus 
tételét. Gyakran bukkanunk olyan zsoltárutalásokra, amelyek ugyanabban a 
graduálban nincsenek leírva. A helyi használatra vonatkoznak az antifónák 
után található ilyen incipitek, ezért akkor volt értelme az ezekre való hivatko-
zásnak, ha volt másik hozzáférhető kéziratos segédlet, amelyben a hivatkozott 
zsoltár megtalálható. Keveset tudhatunk arról, hogy nagyobb gyülekezetek 
birtokában mi minden lehetett meg egykor. Következtetéseinkben mindenkor 
gondolnunk kell egy sokkal szélesebb alapú gyakorlatra, amelyben a támpont 
vagy segédkönyv-bázis nem az az egyetlen graduál volt, amelyet mi szerencsé-
re ismerhetünk. 

Mindezekre rávilágít az eddig ismeretes egyetlen adalék, amelyben a meg-
rendelő elég pontos követelményeket fogalmaz meg. A 17. század közepén írt 
levél kötéstáblában lappangott, kiemelt áztatmány. Felfedezője Harsányi Ist-
ván, aki közre is adta.6 Írásának már a címéből az látszik, hogy ő az ismeretlen 
régi magyar nyomtatványra összpontosított, nem boncolta a graduálírás kö-
rülményeit és követelményeit. Nem is érezte szükségét, mert ő is teljesen meg 
volt győződve a Batthyány graduál 16. századi »ősgraduál« mivoltáról, amely-
hez viszonyítunk minden más graduált. Közlése sem mindenütt betű szerinti, 

                                                 
4 Graduale Ráday saeculi XVII, Budapest. 1997. [Kísérő tanulmány] 11. (Musicalia 

Danubiana 16.) 
5  Synopsis Gradualis. A gregorián énekek és a magyar református istentisztelet, in: 

Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi 
történetéből, Debrecen, 2000, 76–77. 

6 A csepregi graduál. In: Irodalomtörténet I (1912) 110–112. 
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érdemes teljes szövegét újra idéznünk.7 Az eredeti alapján pontosítottam Har-
sányi István közlését. 

Salutem â ſalute. 
El vettem az kegielmed Levelét; ſ-megértettem annak continentiáját. Hogi 

azért Kegielmed fogadáſsát be tellyeſsétette, tökélletes dolgott cselekedett 
Kegielmed, ſ-énis kedveſsen vettem Kegielmedtűl, mentűl hamaréb azon 
léſzek, hogi Kegielmeddel ſzemben levén végezzek.  

Az mi az Gradualnak Quantitáſsát illeti, legien csak négi koncz. 
Compingállya az mint leg jobban tudgia Kegielmed. Az Iraſsa pedig ſzép 
öregen légien. Kotakra valo Lamentatiok Paſsio elött legienek, a többi Paſsio 
utan, s-mindenik eleiben aſzt irja Kegielmed, hoc, et hoc, tempore dicenda. 
Továbbá csak válogatott hymnuſsokat Antiphonakatt az fö Innepekre 
valókatt írjon Kegielmed beléje, az melly énekeket pedig megh találhatni az 
Nyomtatott Csepregi Gradualban neis irja Kegielmed belé. Az Adventre és 
Böjtre valo, tottbul fordétott Ennekeket, és mindennapi Reggelre valokatis, 
de ollyakat, mellyek ninczenek az Csepregi Gradualba, legh elöſzör irjon 
Kegielmed.  

Mint hogi Aſzoniom eö Nagiſága erötelen állapottal vagion, nem tudom 
bizonioſsan meheteke általl az Innepek elött vagi ſem, jóll lehet azon leſzek; 
Kegielmedet kérem egi Paſsionaliſt jó Alkalmatoſsággall kűldgiön az 
Innepekre, ha ad 4. et 5. April, ell nem megiűnk, az Után ſem, hanem az 
Innepek utan oſztánnan holott pedig az Uj Gradualt kűldenné Kegielmed 
általl annalis kedbeſb dolgott cselekednék Kegielmed, bár csak Zolyomi 
Uram kezében bízná Kegielmed.  

Az könyvet nem bánom kereſse megh Kegielmed.  
Mi ſemmi Uj hirekkel nem bövölködűnk. Kegielmed ſe vonnia megh azt 

Iraſtul magátt, Anniok eö Kegielmének ajánlijuk viſzontaksággal valo 
ſzolgálatunkat.  

Ezzel Iſtennek ajánlom Kegielmedett 
Anno 1650. 16 Martii. 

Ex Caſtello Sicz. 
Szeretettel  ſzolgál míg éll  

Lövei Vajda Giörgi Praedicator.  
Adaſsék ez Levelem Cseppregi Mihal Deak Uramnak &c. 
Nekem jó Akaro Uramnak  
tulajdon kezében. 

Néhány megjegyzést szükséges hozzáfűznünk a levél értelmezéséhez.  
1. A graduál leírója másol. Csepregi Mihály deáktól 1650-ben másolást vár-

tak. Azt és úgy, ahogyan megrendelték. Lehet, hogy szakértő is volt, nem csu-
pán írnok. Kántor is lehetett vagy tanító. A protestáns tanítók folytathatták 
tanulmányaikat, és ordinálásra (lelkészi beiktatásra, szentelésre) jelentkezhet-

                                                 
7 Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára, 

Kézirattár, Kt. 736. 1 folio, 290 × 200 mm. Vö. BÖRZSÖNYI JÓZSEF: A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) kéziratkatalógusa. 1850 
előtti  kéziratok. Budapest, 1986. 711.  
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tek. Írnokságot vállalhattak alkalmi megbízatásként. Bármelyik iskolázott ifjú, 
deák vagy lelkész is másolhatott liturgikus kéziratot, ha szép írása és gyakorla-
ta volt, közöttük előnye volt annak, aki maga is használt liturgikus könyveket 
mint diákkántor, vagy legalább tudta, hogyan használják ezeket. Ebben a le-
vélben azonban csak választott minta lemásolásról lehet szó. Szerkesztésről 
csak annyiban, hogy mit hagyjon el a másoló: ami az új graduál nélkül is meg-
van a gyülekezetnek.  Tehát ezt sem ő döntötte el. Volt olyan jegyző (patvaris-
ta, joggyakornok), aki értett a zenéhez, de éppen a gyarló hangjegyírás példái 
mutatják, hogy nagy többségben lehettek az olyan 17. századi másolók, 
graduálírók, akik vagy csak igen kezdetleges zenei ismeretekkel rendelkeztek, 
vagy (feltehető liturgikus jártasságuk ellenére) teljesen analfabéták voltak 
zeneileg. Dallamjegyzésük, ha nem bízhatták másra a kottázást, tele van elemi 
és típushibával. Van olyan graduál is, amelyben a kottaszerű jelecskék a szö-
veg fölötti szisztémában csupán értelmetlen és értelmezhetetlen dekorációul 
szolgálnak.   

2. A megrendelő, a prédikátor határozta meg a tartalmat. Ebben a levélben 
szinte bibliográfiai pontossággal körvonalazza kívánalmát. Azt is, hogy mit ne 
másoljon Mihály deák. Szavai alapján mégsem kétségtelen, hogy milyen szer-
kezetű graduált rendelt. Az egy ünnepre való különböző műfajú tételeket egy-
más után említi, ebből érthetjük azt is, hogy olyan felépítésű graduált óhajtott, 
amelyben mindezek együtt vannak (mint 1574-ben Huszár Gál Komjáti 
graduáljában) az illető ünnephez kapcsolva, és nem külön antifónák, himnu-
szok, stb. sorozatából állt a graduál. De ez másként is értelmezhető. Nem tud-
juk bizonyítani, hogy az elkészült graduálban ennek végig így kellett lennie.  

3. Nyomtatott graduált emleget Lövei Vajda György prédikátor. Ezt a csep-
regi nyomtatványt nem ismerjük. Könyvészeti segédkönyveink alapján körül-
belül 1637 és 1643 között jelenhetett meg. Azokhoz hasonló evangélikus (illet-
ve protestáns) énekeskönyvnek kellett lennie, mint amilyenek a lőcseiek és 
bártfaiak, mert ezekben volt graduálrész. A fordított énekek Tranoscius, liptó-
szentmiklósi prédikátor Cithara sanctorum című biblikus cseh nyelvű éne-
keskönyvéből készülhettek.8 Szintén lehetséges, hogy az Eperjesi graduálban 
is meglévő vagy hasonló cseh-morva eredetű énekekre is gondolt a megrende-
lő.9   

Elháríthatjuk viszont azt a feltételezést, hogy talán az Öreg graduál Csepre-
gen használt példányáról van szó. Ebben nem volt egyetlen szláv (biblikus 
cseh) nyelvből fordított ének sem. Továbbá nem ismeretes olyan mennyiségű 
protestáns himnusz, antifóna és egyéb magyar gregorián tétel, amelyekből az 
Öreg graduálban meglévőket mind mellőzve olyan vaskos gyűjteményt lehe-
tett volna összeállítani, amekkorát a prédikátor megrendelt.    

4. A megrendelt és bizonnyal el is készült kéziratos graduál a levélben fog-
lalt terjedelméből becsülve elég tekintélyes kötet. A 17–18. században négy 
konc 100 ív nyomtató papír. Kézírásos többszörözés miatt talán inkább 
fínomabb és vastagabb írópapírból 96 ív a megkívánt terjedelem (konconként 

                                                 
8  JIŘIK TŘANOWSKÝ: Písně duchovní staré y nové… Lőcse, 1636; RMNy 1655 
9  Vö. Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis 1635. Edited an introduced by ILONA 

FERENCZI. Budapest, 1988. [Kísérő tanulmány] 29. (Musicalia Danubiana 9.) 
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egy ívvel kevesebb). A ketté (kettedrétbe) hajtott ívek 200 leveléből többnyire 
négyleveles füzeteket alkottak (ritkábban hatlevelest, szükség szerint, vagy 
félívet); a kéziratot tehát 384–400 pagina terjedelműre méretezte a megren-
delő. (Négyrétbe hajtva, ha olyan kisebb méretű lett volna, mint a 4° Ráday 
graduál, kétszeres lett volna a lapszám, ám az öregbetűs írás hangoztatása 
miatt nem erre kell gondolnunk.) A lapok pontos mérete bizonytalanabb, mert 
az ilyen kötethez felhasznált papírívek általában 28 × 38 és 46 × 60 cm között 
mozogtak a fajtától függően (kancelláriaitól regálig lehetett valamelyik nagy-
ság). Az egyes papírmalmok méretei is eltéréseket mutattak. Ívenként csak 1–
2 cm eltéréssel száz íven a szöveg több száz sorral nőtt vagy csökkent. Nem 
tudjuk, honnan való és milyen fajta papírt használt Csepregi Mihály deák a 
graduál írásához.10 

Megközelítőleg fele akkora lehetett így az új szertartáskönyv terjedelme, 
mint az Öreg graduálé, amelyet azonban nagy betűvel és széles margóval na-
gyobb méretű papírfajtára nyomtattak. Lapszámra pedig megközelítette az új 
kéziratos graduál az egykori (csonkítatlan) Eperjesi graduál fele méretét. A 
kötet becsülhető mérete miatt is vélhetjük, amint erről előbb is volt szó, hogy a 
Csepregi graduál megnevezés nem azonosítható az Öreg graduál egyik példá-
nyával. Hihetőbb, hogy 4° formátumú nyomtatott graduál-énekeskönyv volt, 
amelynek ünnepi és évközi anyagában is jóval szerényebb választékához má-
soltatta le Lövei Vajda György a bővebb választékot. Legjobb tudása szerint 
kellett kötnie a másolónak a kéziratot. Az állandóan használt nagyobb kötet 
emberöltőnként kétszer is annyira megkopott, rongálódott, hogy javítást vagy 
teljesen új kötést igényelt. Ha a graduálmásoló nem maga volt egyben a 
könyvkötő is, akkor köttetnie kellett valahol. Minden nyomda, a Csepregen 
működő mellett is találhatott könyvkötő mestert. Egy efféle fóliáns csak bor-
dázott, erős táblába fűzött állapotban lehetett tartós.  

5. Javíthatott, alakíthatott a meglévő graduálon az illően nagytekintélyű 
prédikátor. Ilyesmit aligha érezhetett saját kompetenciájába és authoritásába 
tartozónak az átlagos szép írású jegyző vagy deák. Tudós tekintélye néhol kán-
tornak is lehetett, hisz képzettsége sokszor megegyezett a lelkészekével. Álta-
lában mégis csak prédikátorra, főként akadémiát járt és külföldi tudományos 
fokozattal rendelkező tiszteletes és tudós prédikátorra gondolhatunk, aki pél-
dául átírt vagy fordított himnuszokat, mint Keserűi Dajka János az Öreg 
graduál elődjeként készült Gyulafehérvári graduálban. Geleji Katona István 
előbeszéde és a graduál sajtóhibáinak javításhoz írt értekezése elárulja, hogy 
nyomdába adott kéziratot a szerkesztők irányításával leírták, de az Öreg 
graduál helyesírását nagyobb részben a nyomdász önkényének kell tulajdoní-
tanunk, aki a korrektúrában is elmulasztotta az í-ző alakok és a szerkesztő 
püspök által kívánt egyéb hangzójelölések javítását.11 Czeglédy Sándor (vö. 
föntebb megnevezett tanulmányait) megfigyelése, hogy eleinte hűséggel má-
solta mintáját a leíró, de aztán egyre inkább saját szokása szerint írta a szava-

                                                 
10 Minderre vö. BOGDÁN ISTVÁN: A magyarországi papíripar története (1530–1900), 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 252, 255, 265–266. 
11 Lásd a részletekre KURTA JÓZSEF: Az Öreg graduál századai Erdélyben, Kolozsvári 

Protestáns Theológiai Intézet, Kolozsvár, 2002. (Erdélyi Református Egyháztörténe-
ti Füzetek, 8.) 
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kat, szóalakokat, részben függetlenült a kéziratos mintától. Ez azonban a kéz-
írásos másolás velejárója, a tartalomra és szerkezetre nem vonatkozik.   

6.  Volt tartalékban kész Passionális a másoló deáknál, ez is kiderül a le-
vélből. A legtöbbet és legtovább használt liturgikus segédletből raktáron min-
dig lehetett graduálíróknál, mert a kántoroktól még egy-két évszázaddal ké-
sőbb is elvárták a gyülekezetek, hogy nagyhéten a Máté szerinti rövidebb, vagy 
a négy evangélista szerinti hosszabb Passiót és a Lamentációt énekeljék el; 
ahol alkalmas kántor és iskolai énekkar nem volt, ott maga a lelkész énekelje. 
Például Técső református gyülekezetében az Öreg graduálból csupán a Passio 
ívei vannak meg máig.12 Vagy kiemelték az ottani (később eltűnt) Öreg 
graduálból, vagy (talán ez még valószínűbb) defektusos példányból való, eset-
leg többet is nyomtattak ezekből az ívekből Gyulafehérvárott, és ezért külön is 
megszerezhették egyes gyülekezetek. Az Öreg graduál több példányában tar-
tottak másolatokat a Passionalisból (egyes töredékek meg is maradtak), a kán-
torok nem magát a nyomtatott graduált használták, könnyebb volt saját füze-
tükből énekelni (ilyen töredékek maradtak például Kecskeméten és 
Nagykőrösön).  

7. Hiányzó liturgikus tételek lehettek máskor is elsősorban, amelyeket le-
másoltattak a megrendelők. Azokat tehát, amelyek nem voltak meg a gyüleke-
zet könyveiben, vagy pedig a prédikátor kívánsága szerint szükség volt rájuk. A 
másolás jelenthette volna azt is, hogy a használatban elnyűtt graduált változat-
lanul újra leírják, renoválják, megújítják, mert több nemzedék használatában 
teljesen elrongyolódott (az egyes példányokkal kapcsolatosan megmaradt 
adatokból úgy láthatjuk, hogy harminc–negyven esztendőnként vagy még 
gyakrabban a graduálokat újra kellett köttetni). Itt nem erről van szó, hanem 
új írásáról, amelyben elsősorban az ünnepekre való énekelt tételek vannak 
meg.  

Ebből a levélből sem tudhatunk meg sok mindent. Működött-e még ekkor 
állandó scriptorium Csepregen? Mihály deák csupán alkalmilag vagy rendsze-
resen írt graduálokat? Mi volt a mintája (exemplárja), ha nem a nyomtatott 
graduálban található tételeket másolta, amelyeket itt megrendeltek?   

Harsányi István (1874–1928) pataki professzornak és könyvtárosnak kö-
szönjük ezt az egyedülálló liturgiatörténeti dokumentumot. Intsen bennünket 
meggondolásra. Ne tegyünk minden óvakodás nélkül egyenlőségjelet valame-
lyik graduál másolója és szerkesztője közé, ahol pedig lehetséges, törekedjünk 
a szerkesztés és másolás elhatárolására. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Ezt a példányt a Déri Múzeum (Debrecen) és néhai Molnár Ambrus szívességéből 

ismerem; a kárpátaljai leltárösszeírások készítése során alkalmi kiállításon is látható 
volt Debrecenben egy évtizeddel ezelőtt.  
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Summary 

 
Ordering a Gradual 

 
In the Reformed Church the order of worship, developed from the elements of 
the medieval mass, consisted of the presentation of texts sung and recited by 
the minister, the cantor and a choir organised from the schoolchildren. In the 
worship service Hungarian versions and translations of psalms, hymns, anti-
phons and responses were sounded; all of them in prose, with the exception of 
hymns. The agenda that recorded these pieces was called a ‘gradual’, on the 
basis of a medieval type of the missal.  In the 16th-17th century they were pub-
lished in print also, but they were available to the congregations mostly in 
manuscript copies. This study presents and analyses a letter, dated in 1650, 
ordering such a manuscript gradual.  

 



 

 




