
A MAGYAR ÉNEKELT VERS FORRÁSAI FALUD1TÓL 
HORVÁTH ÁDÁMIG. 

A régi magyar világi líra javarésze Balassától Faludiig 
énekelt vers, de dallamukat nem ismerjük. Tudjuk, hogy éne
kelték, látjuk, hogy hivatkoznak melódiájukra, de azt írásban 
megrögzíteni nem tudják, vagy nem tartják érdemesnek fel
jegyzésre. 

Az egyházi ének dallamait az istentiszteletben betöltött 
hivatásuk megőrizte a feledéstől: nyomtatott és kéziratos 
kótás egyházi énekeskönyvünk szép számmal maradt fenn a 
XVII—XVIII. századból. Nem így a világi énekek dallamai : 
nyomtatásban — az egy Misztótfalusi Kis Miklós Siralmas 
panaszának (1697) dallamát kivéve — semmi sem maradt fenn. Ha 
meg átlapozzuk azokat a kéziratos énekeskönyveket, amelyeket 
Erdélyi Pá l bibliográfiájában1 -- mintegy a XVIII. század 
közepéig haladva — felsorol, a világi énekanyagnak (kivéve 
a történeti epikának más körbe tartozó emlékeit) mindig 
csak szövegét találjuk meg a feljegyzésben: az összeíró pap, 
diák, iskolamester a dallamra nem vetett ügyet. Az egy jelen
téktelen Pominóczky töredéken kívül, egyetlen virágének verse 
sem maradt ránk dallamával együtt feljegyezve a XVI—XVII. 
századból. Abban a szerencsés helyzetben sem vagyunk, hogy 
— mint ezt a históriás ének kutatója nem egj esetben teheti — 
a nótajelzés alapján valamely egyházi ének dallamából tudjuk 
helyreállítani a keresett világi dallamot. Csak közvetve szerez
hetünk tudomást egy-egy régi melódiáról: így p. o. a Vietoris-
kódex virginálátiratai közt maradt fenn a Vásárhelyi daloskönyv 
egy-két énekének nótája. A dallamoknak ez a semmibevétele 
még a XVIII . század első feléből származó verseskönyveinkre 
is jellemző. Bizonyos, hogy a kuruc felkelések idején is zengett 
a magyar ének; mégis a kurucdalok forrásaiból, a Mátray-, 
Szencsey-, Bocskor-kódexekből csak énekszöveget ismerünk, de 
dallamot egyet sem. 

1 Eneheskönyveirik a XVI. és XVIL században. Magyar Könyvszemle. 
1899. Különlenyomat. 
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Ezekkel a ,dallamtalan' emlékekkel szemben a XVIII . 
század második fele épen zenei forrásokban igen gazdag: i t t 
találjuk fel nem egy régebben csak szöveg szerint feljegyzett 
ének hiteles dallamát. Szinte kirekesztöleg kéziratos emlékekről 
van szó egészen 1790-ig; az a mintegy tucatnyi kótás apró
nyomtatvány, alkalmi ponyvafüzet, amelyet a XVIII. század 
magyar zenéjének kutatója, Szabolcsi Bence, 1749-től 1800-ig 
felsorol,1 dallamanyagában nem önálló termés, hanem a kora
beli egyházi ének forrásából merít : jelentősége csekély, ismer
tetésére i t t tehát nem térünk ki. 

Kéziratos emlékeink mind a lekótázott anyag tartalmi 
jellege, mind a hangjelzés technikája tekintetében, lényegesen 
eltérő típusokat mutatnak. Osztályozásuk a feljegyzett dallamok 
stílus-kategóriáinak vizsgálatából indul ki : a dallamanyag 
stilisztikai hovátartozósága ugyanis mindenkor jellemző ki
fejezésre ju t a hangjelzés-gyakorlat sajátosságaiban is. 

Emlékeink ez időben a magyar énekelt versnek három 
típusát mutatják : 

1. (németes) jambusdallamok, 
% énekelt táncdallamok (verbunkosok) és 
3. nemzeti ritmusú dallamok. 
Az első két osztály dallamainak hibátlan feljegyzése 

tanult muzsikust kíván. A feljegyző zenei képzettségét már 
az emlékek külalakja jellemzően mutatja: kivétel nélkül a 
korabeli nemzetközi (kivált német) müzene formakincsével, 
apparátusával és jelölésmódjával él. 

A magyaros ritmusú dallamot és verset a képzett zenész 
póriasnak, unalmasnak találja, figyelmére nem méltatja : ezek
nek a dallamoknak a feljegyzése így a tanulatlan diákra, 
kántorra marad, vagy az olyan nótáskedvű különcre, mint 
Horváth Ádám, aki a református énekeskönyv korálkótáján 
kívül egyebet nem ismer. A feljegyzések szükségszerűen töké
letlenek: legjobb esetben ha elérik a templomi énekeskönyv 
hangjelzési módjának pontosságát. 

Mindezek után természetesnek találjuk, hogy a dallamok 
fentebb jelzett hármas rétegződése ugyanannyi forrástípus 
párhuzamos kialakulását vonja maga után. Lássuk most a 
három típus jellemző vonásait és emlékeit ; részletesen csak a 
harmadik csoportnak, a nemzeti ritmusú dallamok forrásainak 
ismertetését adom. 

Az énekelt jambu&dallamok, azaz a német vagy németes 
melódiára énekelt magyar versek divatja tulajdonképen csak 
a századforduló után, nevezetesen Spech János működésével 
ver szélesebb hullámokat: 1800 előtt Verseghy, a mozgalom 

1 A 18. század magyar kollégiumi zenéje. 1930. 
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kezdeményezője mellett egyedül Schreier János ezirányú 
munkássága jöhet számításba. Az irányzat zenei emlékei majd 
mind nyomtatásban maradtak fenn: kisebb részben önálló 
zenei kiadvány formájában, nagyobb részben irodalmi művek 
mellékleteiként. Előbbiekhez tartozik Schreier Butsuvétele 
1791-bŐl, az utóbbi csoporthoz többek között Kártigám négy 
betétdala (1780 óta kótákkal), Verseghy Rikóti Mátyáséhoz 
mellékelt négy Mozart-dal magyar szöveggel, a Magyar Aglája 
húsz dala 1806-ból, a Márton-féle Csokonai-kiadás dallamai. 
Az egykorú folyóiratok kótamellékletei szintén jambusdalla-
mokat hoznak — Magyar Museum, Hadi és más nevezetes 
történetek; később Aurora, Urania, Hebe. A századforduló 
előtti időből alig van kéziratos emlékünk : mindössze egy-két 
dallam Verseghy levelezésében1 és Schreier egy áriája a maros
vásárhelyi ferences zárda 1787-ből keltezett kótásköny vében.2 

A dallam- és szövegváltozatoknak az a gazdagsága, amely 
a kollégiumi énekeskönyvek magyaros anyagát jellemzi, a 
jambasdallamoknál egészen hiányzik: a németes énekelt vers 
a nyugati műzene közösségébe kapcsolódik azzal is, hogy nem 
válik el szerzője nevétől, nem lesz, ,köz-ének'-ké (Révai). Csak 
jóval később, Tóth István kéziratában3 (1832—43) találunk 
nagyobb számmal anonym jambusdallamokat ; olyan időben, 
mikor a műfaj már meghonosodott a köztudatban. A jambus-
dallamok irodalmának elsődlegesen műzenei jellegét bizonyítja 
a nótajelzések hiánya is ; minthogy a dallam nem közkeletű, 
nem lett népszerűvé: nem is lehet rá hivatkozni. 

A századforduló énekelt versirodalmának másik típusa az 
énekelt táncdallam, a verbunkos. Ennek az irányzatnak csak első 
kísérletei (Gvadányi,* Csokonai6) esnek a XVIII . század utolsó 
évtizedébe : kifejlesztése teljesen a következő évszázad sajátja. 
Ha a fennmaradt kevésszámú emléket vizsgáljuk, azt vesszük 
észre, hogy a jambusdallamok forrásainak jellegzetes vonásai 
nagyrészt itt is megtalálhatók : mindenütt erősen kidomborodik 
a források uralkodó műzenei jellege. Az emlékeknek csak 
kisebb része jelent meg nyomtatásban, de ez a műfaj másod
lagos, alkalmazott jellegéből önként következik : a táncdallam 
és a vers összepárosítása mindig csak utólagos, kísérlet jellegű 
alkalmazás. Ebből az időből egy esetet sem ismerünk, mely
ben énekelt verbunkost önálló kompozícióként szerzettek volna : 
mindig csak utólagos szövegalkalmazás hozta létre a szöveg 
és dallam egyesülését ; sok esetben a szövetség bizony egyik-

1 Nemzeti Múzeum Kézirattára, Quart. Hung. 177. 8 Jelzete : B. I. 9., 247. 8 M. T. Akadémia kézirattára, Régi s ujabb írók 8-r. 63. 
4 A Nemes Magyar Dámákhoz és Kis Asszonyokhoz szálló Versek. 1790. 5 Nemzeti Múzeum kézirattára, Quart. Hung. 512. . . 
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nek sem válik előnyére! Az énekelt táncdallamok divatja már 
a műfaj lényegéből eredő belső ellentmondás miatt sem lehe
tet t a korszak jellegzetes irányzatává : emlékei csak szórvá
nyosak és nincs nagyobb jelentőségük. 

A korszak énekelt versirodalmának alapanyagát, számban 
és súlyban vezető típusát a kollégiumok énekeskönyveiben kell 
keresnünk: ezek őrizték meg számunkra az 1770—1820 között 
eltelt félévszázad magyar ritmusú, népi gyökerű dallamtermé
sének legjavát, azt a dallamkincset, amelyre tanult muzsikus, 
mint például Verseghy, ügyet sem vetett. Meg is látszik a 
diákmelodiáriumok majd mindenikén, hogy nem zeneértő ember 
munkája. A kollégium énekkari szabályzata a kartagok köte
lességévé tette a betanult darabok feljegyzését,1 de a diákok 
verejtékes munkája sokszor nem tudott megbirkózni a szokat
lan feladattal: a gyűjtemények legtöbbje nem emelkedik Hor
váth Ádám sajátosan kezdetleges hangjelzési módjának szín
vonala fölé. Mégis, tökéletlenségében is, ez a kollégiumi ének
gyakorlat őrizte meg számunkra a XVIII . századi magyar 
ének anyagának legnagyobb és legértékesebb részét : ne feled
jük, hogy i t t találjuk a kuruc dallamok egyedül hiteles fel
jegyzését. Ez a kollégiumi énekirodalom a régi magyar verses
könyvek hagyományának egyenes örököse. Csakhogy míg 
amazok — kiváltképen Dézsi Lajos és Erdélyi Pál kutató
munkája révén — legalább könyvészeti szempontból kielégítően 
ismertek, addig az 1750. után összeírt kéziratos gyűjtemények 
mostoha elbánásban részesültek : ma sincsenek bibliografiailag 
összeállítva. Pedig e források becse kétszeres: együtt adják 
a dallamot és szöveget. 

Ennek a kollégiumi énekirodalomnak emlékeit akarom 
alább részletesen ismertetni, elsősorban irodalomtörténeti szem
pontból. Legnagyobb részük az irodalomtörténetben említésből 
is alig ismeretes : Pintér Jenő kézikönyve csak két idevágó 
pataki kéziratot ismer. Szabolcsi Bence idézett dolgozatában 
forrásainak pontos jegyzékét adja2; sorozatában azonban nem 
tesz különbséget diákos melodiáriumok, jambusdallam-einlékek, 
sőt tisztán egyházi jellegű énekgyüjtemények között. Össze
állításából így nem tűnik ki, melyek az együvé tartozó rokon
emlékek, melyek nem. A forrásokat is csak épen leltározza, 
de ismertetésüket nem adja. 

A tőlem ismertetett kéziratok nagyobb része csak újab
ban került napfényre, leginkább a sárospataki főiskola, meg 
a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Thaly Kálmán még e for
rások egyikét sem ismerte : a Dávidné Soltári című nagy
jelentőségű kézirat anyagát például csak a Jankovich-gyüjte-

i Orbán József: A sárospataki énekkar története. 1882. 
* Szabolcsi id. m. 71—72. 1. 
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meny I I I . kötetének kevéssé megbízható másolatában hasz
nálta. A sárospataki énekkar történetének kitűnő monográfusa, 
Orbán József, lemondóan panaszolja, hogy a pataki énekkar 
kótatárai 1817-ig mind elvesztek; pedig, hogy már 1782-tŐl 
megvoltak, az énekkar szervezeti szabályzata bizonyítja. Annál 
nagyobb jelentőségű Harsányi felfedezése : 1911-ben napfényre 
hozta a pataki kórus egy 1787—92. közt összeírt kótatárát ; 
a kézirat zenei vonatkozásait Kacsóh Pongrác ismertette a 
Magyar Figyelőben,1 Harsányi és Hodossy meg közzétették 
a világi énekanyag egy részét az Ethnographia 1913. évfo
lyamában. Ugyané folyóirat 1914. folyamában pedig a Dávidné 
Soltári című, 1790. évből való kézirat számos darabját tette 
közzé Harsányi. A kuruc költészet hitelességének sokat vitatott 
kérdése azután újabb ösztönzést adott a forráskutatásnak. 
Harsányi kutat ta fel az ilyaemű emlékekben különösen gazdag 
sárospataki könyvtár többi rokon kéziratát i s ; anyagukat fel
használta a kuruc költészetet illető kisebb közleményeiben,2 

összefoglaló ismertetésüket azonban nem adta. 
Tárgyunk irodalmának fenti rövid áttekintése már meg

mutatta, hogy a melodiáriumok kutatásában eddig szinte kizá
rólag történeti (Thaly) és etnográfiai szempontok érvényesültek: 
sajátosan irodalmi vonatkozásaikat nem igen méltatták figye
lemre. Jellemző erre a közlők, mondhatni egyöntetű eljárása: 
még Harsányi is a Dávidné Soltárihói vagy a Szkárosi-
melodiáriumból csak azokat az énekeket közli, amelyeket népi
nek érez. Nem csoda aztán, ha ezek a kéziratok irodalomtör
téneti kézikönyveinkben népdalgyüjteményekként szerepelnek. 

Az úgj vélt népi anyagnak ez a kiemelése hamis színben 
tünteti fel a forrásokat ; a közlőktől mellőzött darabok épúgy > 
hozzátartoznak a kézirat teljes képéhez, mint a közöltek. 
Népies dalirodalmunk legkiválóbb kutatója, Horváth János, 
már 18 óv előtt rámutatott e kéziratok válogatás nélküli, tel-^ 
jes kiadásának szükséges voltára,3 a kuruckori énekek szöveg
kritikájának érdekében. Csak akkor kapunk teljes és hamisí
tatlan képet a kéziratok tartalmáról, ha anyaguk filológiai 
teljes szövegkiadásban hozzáférhető lesz. Ettől a céltól ma, 
fájdalom, époly messze vagyunk, mint valaha ; mégis a leg
fontosabb előmunkálat, a források számbavétele, forrásértékük 
megállapítása, rokonsági kapcsolataik felderítése, már most 
elvégezhető. 

A szó szoros értelmében vett népköltési gyűjtemény fel
tétele a hallomás után feljegyzett, élőszóval terjedő énekanyag 
gyűjtése. Az alább ismertetett kéziratok ily értelemben nem 

1 A pataki énekes kódex. Magyar Figyelő 1911. 
» Ethnographia 1914—1917. IK. 1914., 1915., 1917., 1918. sat. 
s Irodalomtörténet. 1914. 285. 1. 
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tekinthetők népköltési gyűjteményeknek, mert anyaguk, válto
zataik elsősorban másolás útján terjednek. Ellenünk vethetné 
valaki, hogy a melodiáriumok három általános jellemvonása: 
a többé-kevésbé eltérő változatok tarkasága, az énekek név
telensége és a kéziratok heterogén elemeket egyesítő gyűjte
ményes jellege mégis csak népköltési gyűjteményekké bélyegzi 
forrásainkat. Az ellenvetés nem meggyőző; ugyanezek a jel
lemvonások nem pusztán a népköltési gyűjteményeket jellem
zik, hanem ugyanolyan mértékben a késő középkor írásbeli 
gyakorlatának sajátjai, tehát speciálisan irodalmi téren is érvé
nyesülnek. Amiként nyelvemlék-kódexeinknél senki sem vonja 
kétségbe a sajátosan irodalmi, filológiai módszer egyedüli jogo
sultságát, i t t sem lehetünk el nélküle. Teljes mértékben elfo
gadjuk ebben a tekintetben Thienemann álláspontját, aki a 
kéziratos nótáskönyveket, mint az írásbeliség primitívebb, 
sajátosan középkori formájának maradványait jellemzi.1 

Mindenekelőtt állapítsuk meg: a XVIII . század szigorú 
értelemben vett parasztdaláról semmi bizonyosat nem tudunk: 
a parasztosztály énekeinek tudatos gyűjtéséről ebben az idő
ben nálunk még szó sem lehet. Amit mi (és talán már a XIX. 
század derekának olvasó közönsége) a melodiáriumokban népi
nek érzünk, az nem népdal, hanem a kollégiumok literátus 
ifjúságának, a falusi, vidéki magyar középosztálynak magyaros 
,köz-ének' műfaja; ez szándékában, hangjában époly kevéssé 
akar népköltés lenni, mint akár Balassa vagy Amadé énekei, 
vagy a XVII. század egyházi énekirodalma. Nem népdal ez, 
de magyaros, és a kortársak, meg kivált az utódok szemében 
annál magyarosabbnak tetszik, minél inkább terjed az elide
genítő, érzékeny dalok divatja. Ha i t t népiességről szó lehet, 
csak „viszonylagos népiesség"-et emlegethetünk.2 

Nem népi és úri dalirodalom ellentéte adja a dalirodalom 
körüli mozgalmak rugóját, hanem gyökeres (Gvadányi, rész
ben Csokonai) és idegenes verselés (Verseghy, Földi. Kazinczy) 
antagonismusa. Az úgy vélt népi, vagy óvatosabban szólva: magya
ros énekirodalom legnagyobb része magát megnevező vagy névte
lenségbe burkolózó mtíköltő munkája, abból a társadalmi réteg
ből, amelynek hivatása az írott-olvasott és a pusztán énekeit
elmondott költészet között közvetíteni. Ez az osztály ifjúságát 
a kollégiumban tölti, i t t felszívja a magyaros és diákos hagyo
mány elemeit egyaránt és így — mondhatnók, irodalmi hagyo
mánnyal telítve — kerül haza kúriájára, eklézsíájába, iskolájába. 
Minthogy ez a társadalmi réteg hivatásánál fogva szoros élet
közösségben él a nemíró-nemolvasó parasztosztállyal, az utóbbi 
lassan felveszi, a maga képére átidomítja amannak énekanya-

1 Irodalomtörténeti alapfogalmak. 126. 1. 
* Horváth János : A magyar irodalmi népiesség Faludüól Petőfiig. 57.1. 
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gát. Ilyen felülről való leszivárgás útján kerül be ez az ének
anyag a -— most már szorosabb értelemben vett — nép élő 
dalhagyományába, hogy aztán, a népiesség tudatosulásának 
idején innen, mint a régen társadalmi osztálykülönbség nélkül 
közös hagyomány immár egyedüli letéteményeséből, újra az. 
irodalmi műköltés folyamába felszívódjék. 

Hangjegyes verseskönyvek jegyzéke 1 7 7 0 — 1 8 2 0 . 
Régi énekeskönyveink legteljesebb jegyzéke Erdélyi Pál Éneke» 

könyveink a XVI. és XVII. században, c. munkájában található ; nyom
tatott énekeskönyveinket 1711-ig, a kéziratosakat a XVIII. század közepéig 
megközelítően teljes sorozatban mutatja be, hangjegyest és kótanélkiilit 
vegyesen. Jegyzékének kiegészítése, illetőleg a XVIII. század végéig való 
folytatása a régi magyar költészet kutatásának elengedhetetlen feltétele. 
Használható segédeszközt adott újabban Szabó Attila az Erdélyi Múzeum 
kéziratos énekeskönyveinek mintaszerűen pontos, lelkiismeretes jegyzé
kében. Kívánatos volna, hogy ezt a kiadványt sok hasonló munka 
kövesse : amíg ez meg nem történik, az egyes emlékek kiadója bizonytalan
ságban tapogatódzik.1 Addig is, amíg nagyobbméretü szövegkiadásra sor 
kerül, ajánlatos volna legalább a fontosabb XVIII. századi kéziratoknak nem
csak leírását, hanem az énekek kezdősorainak jegyzékét is közzétenni ; ez 
nem jelent túlságos megterhelést és jelentékenyen megkönnyíti a kiadás 
munkáját, a változatok felkutatását. 

Jegyzékemben összesen 26 kéziratot sorolok fel ; ezeknek több mint 
fele, 14 darab, a XVIII. század utolsó negyedéből való. Ez a negyedszázad 
a kollégiumi énekkarok virágzásának ideje : a 26 kézirat közül 16 tartalmaz 
többszólamú feljegyzéseket, ezekből megint 13 mutatja a kollégiumi ének
gyakorlat sajátszerű ismertető]elét, a kóruspartitúra rendszerű feljegyzést 
(1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 26.). Az egyszólamú feljegyzéseknél 
a kollégiumi ének befolyása nem annyira nyilvánvaló (7, 8, 11), bár — nem 
utolsósorban a dallamok egyöntetűen kezdetleges íeljegyzésmódjából — köz
vetve mindig kimutatható. 

Ez a sajátszerű, kezdetleges kótázás — a hozzátartozó magyaros ének
anyaggal együtt — úgy látszik, a református kollégiumok kizárólagos sajátja : 
más művelődési körből egyetlen emlékét sem ismerjük, A katolikus körök 
e korbeli énekes lírájának kéziratos emlékei egyrészről pusztán templomi 
használatra szánt egyházzenei kompendiumok,2 másrészről tanult muzsikus 
költök németes jambusdallamai (Verseghy, Schreier): ezeket, minthogy az 
itt ismertetett kéziratok anyagával semmi közösséget nem mutatnak, jegy
zékembe nem vettem fel. 

1 A Sziveket ujitó bokréta kiadója, Versényi Gy., e források közül 
egyet sem ismer. 

2 Rakoványi : Litaniae et cantilenae 1751 ; — Koncz Gábor : 
Gantillenae illi ; — Szentes Moyzes kézirata 1774 ; — Verseahy : A Par
nassus hegyén zengedező m. musának szózati 1781, — Rhédei Klára, Radák 
Istvánné gyűjteménye 1781T-—92. 
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Hasonlókép kirekesztettem a jegyzékből a pusztán énekszöveget tartal
mazó verseskönyveket; ezeknek Összefoglaló jegyzékét adni mai hiányos 
adatismeretünk mellett még lehetetlen : Szabó Attilának eddig egyedülálló 
kezdeményét még sok hasonló munkának kell követnie, mielőtt erre a fel
adatra vállalkozhatnánk.1 

Jegyzékemben megközelítő időrendben sorolom fel a kéziratokat; 
— már amennyire ez a források hiányos keltezése miatt lehetséges. A leírásban 
két mozzanatra fordítottam nagy gondot: egyik az énektartalom összeállítása, 
másik a hangjelzés technikája. Ez utóbbi vonás — épen a források primitív
sége miatt — fontosabb ismertetőjel, mint gondolnók ; ez adja meg a kéziratok 
rokonsági vonatkozásainak, csoportosításának felderítéséhez a kulcsot. A kéz
irat kompilatora különféle forrásokból, esetleg hallomás után írhatja össze 
énekeit, de a kőtázás technikájában okvetlenül elárulja magát, melyik iskolában 
tanult, mert csak annak hangjelzéstechnikáját ismeri. Ilyen tekintetben 
különösen jellemzők a többszólamú, nevezetesen a kóruspartitúra rendszerű 
feljegyzések : ezek egész világosan két, élesen elhatárolható csoportra oszlanak. 

Az első csoport (6, 13, 26 ; 12. és 10. csonkán maradt partitúrái is ide 
tartoznak) kóruspartitúráiban a szólamok rendje következetesen | 0 2 X 0 2 

(felülről számítva), ami a kollégiumok hagyományos jelölésmódjának értel
mében A T D B szólamrendnek felel meg. Ezek a kéziratok mind a pataki 
énekkar dallamtárai. 

A kéziratok másik csoportjában (1, 3, 4, 5 ; csekély eltéréssel ide tartoz
nak 18. és 19. is) X C 0 | jelölést, azaz a hagyomány szerint D A TB 
szóiararendet találunk. A következetesség, amellyel a kéziratok ehhez a 
jelöléshez ragaszkodnak, szintén egységes iskolára, kialakult típusra mutat. 

A kéziratoknak ez a kettős csoportosulása hasonló értelemben kifeje
zésre jut az énekanyag összeállításában is. A pataki kórus legfontosabb 
kótatárai (6, 9, 10, 12, 13 ; valamennyi 1787 és 1798 között) alapjában véve 
mind ugyanazt az énekanyagot hozzák, igen csekély eltérésekkel. Legfel
tűnőbb az egyezés a halotti énekek csoportjában : ezeket mind az öt kézirat 
teljesen egyező szerkesztésben hozza. 

Hasonló egységet mutat a másik csoport is : az 1, 2, 3, 4, 5. kéziratok 
anyagukban feltűnően egyeznek egymással : énekanyaguknak viszont csak 
elenyészően kis hányada közös a pataki kéziratokkal, s közösség esetében 
is változatuk eltérő. Megvilágítja a helyzetet, ha összeállítjuk, a Zemplényi-
kézirat (4.) 52 számozott énekéből mennyit találunk meg a fontosabb kéz
iratokban : 2.-ben tizenötöt, 3.-ban negyvenkettőt (!), 13.-ban hármat, 6.-ban 
ötöt. Ez a két utolsó kézirat a pataki kótatárak két leggazdagabbika Î 
Gondolkodásra készt az is, hogy ebből az anyagból milyen feltűnő sok 
került át Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekébe: 52 ének közül 23, a teljes 
tartalomnak majdnem fele; ugyanakkor, mikor az 1798-as pataki kótatár majd 
háromszor annyi darabja közt tíz Horváthéval közös sem akad. 

1 Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI—XIX. századi kéziratos énekes-
könyvei. 1929. 

2 Ez a két jel a kéziratban nem hatszögletű, hanem egyik csúcsára 
helyezett négyszög. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XL1I. 19 
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Tudjuk, hogy Horváth Ádám az 1—5. kéziratok Íratása idején (a het
venes években) debreceni diák volt. Ha ehhez még hozzávesszük az 1. és 2. 
kézirat anyagának nyilvánvalóan debreceni vonatkozásait, úgy vélem, nem 
megyünk messze, ha ezekben a kéziratokban debreceni típust látunk. Horváth 
nem másolta a kéziratok egyikét sem : közvetlen átvétel ki nem mutatható : 
a tartalmi rokonság mégis szembeszökő. Hogy csak két példát említsek : 
Horváth a Rákóczi nótát Haj Rákóczi, Bercsényi kezdetű csonka formában 
hozza : ennek a rövidebb változatnak párja egyedül az 4. kéziratban van, 
míg pl. a pataki kéziratok valamennyien a teljesebb Régi magyar nagy 
vitézek kezdetű (a dallamban is lényegesen bővebb) változatot adják. A vén
leány panaszából A két ixot tudom régen meghaladtam kezdettel Horváth 
két strófát ad, a debreceni kéziratok négyet-négyet ; a pataki 9. kézirat 
ellenben Be kár, he kár nékem kezdettel 10 strófás eltérő változatát közli ; 
a többi pataki dallamtárban egyáltalán nincsen meg.1 

A debreceni daloskönyv-anyagnak az archetypusa nem maradt fenn 
(a pataki anyagé sem) ; de hogy ilyen alaptípus volt, a közel egykorú rokon 
kéziratok tanúsága bizonyítja. Az elveszett első kézirat hihetőleg a 4.-hez állt 
legközelebb — már formájában is, hiszen kóruspartitúrának kellett lennie. 
Erre vall az is, hogy az 4. kézirat tartalmát valamely kortársa érdemesnek 
tartotta a szószerinti lemásolásra (5 kézirat) ; nyilvánvaló megbecsülés jele ! 

Ennyi az, amit a kéziratok rokonsági kapcsolatairól általánosságban 
meg lehet állapítani : annak a két kéziratnak eredetét, amelyeknek a kőrus-
partiturái egyik típussal sem egyeznek (15. és 22.) egyelőre nem tudjuk 
meghatározni. — A pusztán egyszólamú feljegyzéseket tartalmazó kéziratok 
(az egy 7. sz. kivételével) sem a tartalom súlyában, sem gazdagságában 
nem mérhetők a fentiekhez. A 7. szám, Dávidné Soltári is inkább csak 
mint szöveggyűjtemény jelentős: énekanyagában egyik típussal sem egyezik. 
Majd ha az erdélyi könyvtárak idevágó anyagát jobban ismerjük, ebben a 
kéziratban talán egy harmadik, erdélyi típus vonásait fogjuk felismerni. 

A kéziratokat kettő kivételével (12. 15.) mind saját szemléletem alapján 
ismertetem ; a két kezemben nem volt kéziratról Szabolcsi Bence dr. szíves
ségéből megbízható adatok álltak rendelkezésemre. 

1. K o v á c s A n d r á s 1 7 7 7 . 
Nemzeti Múzeum kézirattára, Oct. Hung. 534. Kis 8-r. (10X16.5 cm.) 

kötet XVIII. századi kopott félbőrkötésben; 90, ceruzával számozott levél. 
A boríték belső lapján: «Possessor hujus Libri.. .2 Comparavit in Ao. 1770. 
Die 24ta Julij quatuor Grassis». A címlapon néhány jelentéktelen számadási 
jegyzet alatt : «Andreas Kovács Ao. 1777. die 15a Januarij» ; a levél hátlapján 

1 A debreceni típusú kéziratok sorához pótlásul ideiktatjuk még azt 
a kótáskönyvet, amelyet Kálmán Farkas a Zene- és színművészeti Lapok 
IV. évfolyamában (1896. 2. sz. 10. 1.) ismertet. Címe : Diarium pro Canti-
onibus destinatum Michaelis Pap Ao. 1779. Eredetileg Pap Mihály debre
ceni cantus praeses birtokában volt. Hogy a kézirat Kálmán Farkastól kihez 
került, nem tudom; a M. T. Akadémia Kálmán Farkastól szerzett kéziratai 
között nincsen. 

2 Áthúzott, olvashatatlan név. 
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«Énekek a XVIII. sz. második feléből» (Erdélyi Pál jegyzete). A második 
levélen: «Rénovât, in Ao. 1773. Mense Decembr.». 

A kéziratot Debrecenben írták: a 15. levélen olvasható Megkeseredett 
•szívnek zokogó szavai című panaszos ének szereztetése : «Debretzenben 
1768. Julyusnak 15 napján» ; a 21. levélen Domokos Márton debreceni 
főbíró halálára (1764) szerzett alkalmi éneket találunk. Kovács András nevű 
diák többek között az 1772, 1774, 1778/89, 1780 években szerepel a 
debreceni főiskola tanulóinak névsorában.1 Némely éneknek szerzési éve is meg
van, így 1767 (fo. 2a.), 1764 (fo. 13b.), 1768 (fo. 15b.). 

A kötet elején Uri Szent Vatsorához való készület... áll. A 
tulajdonképeni énéktartalom a 9. levéllel kezdődik: összesen 21 halotti és 
alkalmi ének. 

A 27—34. levélen 14 halotti éneknek dallamát és szövegét találjuk. A 
dallamok lejegyzése elég pontos: a leíró rendszeresen âltkulcsot alkalmaz 
és különbséget tesz egész és félkóta között ; dallamait ötsoros rendszerben 
írja. Nyilvánvalóan kóruspartitúra rendszerű kéziratot másolt : az első dalla
mot még nyolcsoros vonalrendszerbe teszi és a bekezdő dallamsorhoz kísérő 
basszusszólamot (jele függőleges vonalka) mellékel. A többi dallamnál már 
csak a tenort adja. 

A 34. levéllel az énektartalomnak vége : utána csak rendetlen históriai 
feljegyzések, halálra való rab készítése, stb. található; a 37—59. és 62—88. 
levél üres. 

2 . L i b e r C a n t i o n u m v a i i a r u m . K o v á c s F e r e n c 1777* 
M. Tud. Akadémia kézirattára: Régi s újabb. írók 8-r. 62. Kis 8-r. 

(11X17-5 cm.) kézirat szürke-táblás kötésben; 91, ceruzával számozott levél. 
A boríték belső lapján néhány latin közmondás és «Francisci Kováts Ao. 
1777 die 2ta Junii. Curaui describi Kállouiae.» Azután más kéztől «Venit 
in Possessionem Pauli Simon d. 23a Oct. 1801». Az első lapon kétszer is 
«Liber Cantionum variarum». A fo. 3. olvasható templomszentelési ének 
szerzője Lengyel József. 

Kovács Ferenc nevű tanulója többek között az 1764, 1769, 1770/71, 
1774 évben volt a debreceni főiskolának; Simon Pál nevét ugyanitt találjuk 
az 1788, 1790/91 évben. Lengyel József 1791-ben praeceptOr oratoriae, 1793 
praeses, 1795 senior, 1798 professzor volt Debrecenben.^ 

Mindezek a kézirat debreceni eredete mellett bizonyítanak. Az ének
anyag vizsgálata szinte erre az eredményre vezet. A fentebb 1. szám alatt 
ismertetett kézirat énekrészének törzsanyaga, a fo. 27—34. feljegyzett 14 
halotti ének ugyanis kivétel nélkül megvan Kovács Ferenc kéziratában 
is, teljesen egyező változatban.8 ,A kettő nyilván közös forrásból másolt, K. 
Ferenc többet ír ki belőle, K. András kevesebbet. Nr. 1. négy olyan dalla-

1 Thury Etele: Iskolaförténeti adattár. II. kötet. Pápa 1908. 
2 Thury, id. m. 
3 Kisebb dallambeli eltérések, melyek a lényeget nem érintik, három 

darabban találhatók, u. m. Lelkem csendességben, Meny föld tenger, Az ég 
királyának. Megjegyzendő egyébként, hogy két : kéziratnak még a közölt 
strófák számában való egyezése is legnagyobb ritkaság a melodiáriumokban. 

19* 
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mot is hoz, amelynek 2. csak az .énekszövegét adja: ebből az következik» 
hogy 2. sem másolja teljesen a közös forrást (bár lényegesen többet merít 
belőle, mint 1.). hanem csak azt írja ki belőle, atni céljának megfelel: 
elsősorban a templomi darabokat. 

Két kéz írása különböztethető meg a könyvben; bejegyzéseik tártaim 
tekintetben is élesen különválnak. 

A régibb kéz (Kovács Ferenc) írása : a) az összes dallamok fo. 5—22 
ét&b) a dallamokhoz tartozó énekszöveggyüjtemény fo. 45—80, 1—85. fotó 
darabszámozással. Hiányzanak a fo. 2a. bejelentett Observations quaedam 
ad Harmóniám Francisci Kováts-

A gyűjtemény nagyobb részben egyházi (kiváltképen halottas), kisebb 
részben de^kos világi énekeket tartalmaz, templomit és profánt vegyesen. 
Jelentősége gazdag dallamanyagában van : összesen 79 dallamot hoz,1 

közötte 17-et négyszólamú feldolgozásban. A feljegyzés technikája azt 
mutatja, hogy nem eredeti karkönyvvel állunk szemben, hanem magánjellegű 
betanítókönyvvel: a szólamokat egymásután ötsoros vonalrendszerben jegyzi. 
Az együvé tartozó szólamok gyakran nincsenek is egy lapon, úgyhogy pl, 
a tenor és alt közt lapozni kell : nyilvánvaló ebből, hogy kórus a kéziratból 
nem énekelhet, tehát másolattal van dolgunk. Hogy miből másolt a feljegyző» 
a fentebbi okfejtés után alig lehet kétséges: a debreceni főiskola ének
karának a hetvenes években használt anyagából. 

A dallamok feljegyzése tűrhetően pontos: kulcsokat rendszeresen használ, 
különbséget tesz egész és félkóta között; a melizmákat hol ékkel, hol 
összekötött félkótákkal jelzi. Ritmikai különbség kifejezésére itt-ott rombikus 
kótát is vegyít a kerek jelek közé; jelentős vonás ez, mert e sajátos jelölésnek. 
Horváth Ádám énekgyűjteménye mellett tudtommal egyetlen példája.2 Meg
jegyzendő még, hogy a 79. levélen feljegyzett ének (Keresztyén népeknek kegyes 
fejedelme) a versfök tanúsága szerint Kovács Ferenc saját szerzése. 

A Kovács-féle feljegyzések a könyvnek csak mintegy kétharmadát 
foglalják el: a többi üres lehetett, mikor a kötet 1801-ben Simon Pál 
tulajdonába jutott, s az az üresen maradt lapokat a maga bejegyzéseivel 
kitöltötte. Ezek: é) Templomszentelésre való Ének, mellyel készített Tiszt. 
Lengyel Jósef Ur. fo. 3—4.; d) Világi Külömbkülömbféle Nóták és-
Versek,, fo. 23—44.; e) Egynehány világi Nóták, fo. 81—90. 

Ennek a résznek későbbi eredetét mutatják a politikai dalok vonat
kozásai az 1799-es eseményekre: fo. 24b. Szomorú Marsok a Muszkáknak 
Helvetziában 1799ben mikor a Frantziáktól megverettettek; fo. 26. A 
Komárom Vármegyei Nemes Sereghez intézett buzdító beszédje egy Poétának 
1799. A századforduló stílusa kifejezésre jut a címek böbeszédüségébea 
Ária, mellyel a kis Gyermeket lehet el altatni, mikor rengettetik és 
hasonlók: a régibb szakasz írója (mint az 1800 előtti gyűjtemények szokása) 
egyáltalában nem ad címet a nótáknak. Viszont a Kovácsnál rendszeres 
nótajelzések teljesen hiányzanak Simon írásában. 

1 Beleértve a 76—77. levélen a szöveg közé beékelt két dallamot is. 
3 Úgy látszik, bogv a 23. szám alatt ismertetett kéziratos lap szintén 

különbséget akar tenni kerek és rombikus kóták között. 
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3 . Kulcsár Pál, 1775 után. 
Sárospatak, Főiskolai könyvtár kézirattára, 1770. A papiranyag mállása 

folytán erősen rongált 8-r. (12X18'5 cm.) kézirat. Az egykorú lapszámozás 
a kéziratot csonkának mutatja ; élsö felében a számozás 44—98. fut (az 
52/53. lapszámot mutató levél kiszakítva ; az utolsó szám 99. helyett hibásan 
98.); a második rész paginálása 1-től újra indul; 50-től kezdve a papir 
csonkasága miatt már nem olvasható. A kézirat legrégibb ismert tulajdonosa 
(aligha összeírója) Harsányi I. jegyzete szerint Kulcsár Pál tanító volt. A 
kézirat korára és eredetére vonatkoztatható bejegyzések ezek: a) I. p. 99. 
Per And. D. Scriptum est. Tunyog 1810 6. May.1 — b) II. p. 19. Életem végső 
napjára. D. D. H. S. — c) II. p. 24. Váradi Barát Éneke Cs. D. N. Serkenj 
fel lelkem, — d) II. p. 26. T. D. Ur éneke Ao. 1762. Mulandó világnak, 
— e) II. p. 81. 1775-ben léptem ebben az életben... [énékszöyeg]. 

Ezek közül az első nyilván későbbi bejegyzés, tehát a kézirat törzs
anyagára terminus ad quem: különben is az írás jellege egész határozott
sággal a XVIII. századra mutat. A kézirat egy-két szembeszökően későbbi 
bejegyzésen kívül végig egy kéz írása. Terminus post quem az énekszövegben 
szereplő évszám: «1775-ben léptem ebben az életben...». 

E közkedveltségü éneknek számos kéziratban olvasható variánsai az 
évszámot nem adják egységesen: nyilvánvaló-az a törekvés, hogy mindegyik 
a maga idejéhez képest közelmúltba helyezze a tipikus helyzetdal dátumát. 
így azt hiszem, nem tévedünk, ha kéziratunk Íratását röviddel 1775 után 
tesszük. 

A kézirat első fele pusztán templomi, második része túlnyomóan világi 
énekeket foglal magában. 

Az első rész alosztályai : a) Innepi énekek, mégpedig nagykarácsoni 
kiskarácsoni, nagyheti, húsvéti, mennybemeneteli és pünkösdi dicséretek, — 
b) Halotti énekek p. 54—98. (címjelzés valószínűleg a kiszakított 52/53. 
levélen). 

A második rész hasonlóképen két alosztályra válik szét : c) Kiilömb 
külömbféle énekek, p. 1—29; .15 egyházi ének szövegével (4 dallam) és 
d) Series Aliarum Notarum, p. 30-végig : többnyire világi énekek, p. 64.-ig 
betűrendben. 

Kéziratunk dallamok tekintetében a legelsők egyike : az első rész 37, 
a második 62 dallamot foglal egybe. A dallamot nem választja külön a 
szövegtől, mint a fentebb ismertetett 2. kézirat, hanem mindjárt a dallam 
után hozza a szöveget is. Az összeállító négyszólamú kórusszerkezetre tervezi 
gyűjteményét; a szólamokat négy ötsoros vonalrendszerbe egymás alá írja, 
ebben a sorrendben : T, A, D, B. A kidolgozás sok esetben abbamaradt : 
ilyenkor csak a tenordallam van meg, a többi három vonalrendszer üres 
— így pl. a második részben p. 30—65. feljegyzett világi nóták mind csak 
egyszólamú feljegyzésben találhatók. 

Az egyházi dallamok lejegyzése a nyomtatott énekeskönyvek szokásos 
technikájával él : a tenorban altkuícs előjegyzés, rombikus egész-és félkóták 

1 Ujabbkori, más kéztől eredő bejegyzés. 
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az eszközei. Említésreméltó, hogy némely dallamnál (így : Jer mi dicsérjük 
áldjuk, Jésus életemnek) a nyomtatott yáltozatban • mindig mellőzött meliz~ 
mákat is jelzi összekötött félkótákkal. Eltérő a világi dallamok lejegyzése; 
ezeket mind egyforma egész kótákkal írja és a" melizmákat kis fekvő ékkel 
jelzi. Azt hiszem, nem tévedünk,, ha e. különbséget avval magyarázzukj 
hogy a leíró ezt a részt kóruspartitúra rendszerű példányból másolta, az. 
egyházi dallamokat pedig szólamrendszerü forrásból, A kóruspartitúra for
májú feljegyzést különben itt is megtalálhatjuk : p. 71—90 huszonkét dallam 
a sajátos kilencsoros vonalrendszerben, partitúra módra írott szólamokkal 
van feljegyezve. A szólamok sorrendje D ATB, jelölésük: X C 0 I • Három 
dallamnál még ötödik szólam, a tenor felső oktáváját erősítő aceantus i$ 
járul a rendes négyszólamú szerkezethez, jele O-

A kézirat 29 darabja közös az imént ismertetett 2. számúval, vagyis 
a Kovács-kézirat énekanyagának mintegy negyed része tér vissza kézira
tunkban.1 

4 . Zemplény i -kéz i r a t . 1 7 7 5 u t á n . 
Magántulajdon. KölcsÖnletét a Nemzeti Múzeum Zenei Osztályában, 

Haránt 8-r. (9'7X16*5 cm.) kötet debreceni munkájú, festés nyomait mutató, 
pergamentkötésben. Lapszámozása nincsen: a darabokat futószámozással 
látja el ; ez a kötet második részében, a zsoltárokkal, elölről kezdődik. Külső 
borításán Zemplényi kézirat múlt századi tulajdonosa nevét jelöli. A boríték 
belső oldalán «Ex libris Jo. . . i j» bejegyzést lehet kivenni, a többi az olvas
hatatlanságig elfakult. A fentebbi 3. kéziratban talált 1775-ben léptem ebben 
az életben kezdetű ének azonos kezdettel itt is megvan : ugyanazon körül
mények, mmt amelyeket fent kifejtettünk, valószínűvé teszik, hogy ezt a 
kéziratot sem írták sokkal 1775 után. 

Kéziratunk határozottan dallamgyüjtemény : dallamnélküli szöveget 
nem ad, szövegnélküli dallamot ellenben nem egyet. Elrendezése; minden 
levél recto oldalán van a dallam kóruspartitúrája, vele szemben az előző 
levél verso lapján a hozzátartozó szöveg. Célja nyilván az egész dallam
anyag ötszólamú feldolgozása : erre vall a teljes ötszólamú tételek nagy. 
száma; mellettük sok a kétszólamú koneeptusnál (T B) megakadt kidolgoz 
zás. A szólamok rendje: aceantus, discant, altus, tenor, bassus ; jelölésük 
ugyanaz, mint a Kulcsár-kéziratban. 

A kézirat első fele 52 számozott és 13 számozatlan dallamot tartal
maz: utóbbiak feljegyzése részben más tintával történt. Minthogy nr. I. után 
4 levelet kiszakítottak, a 2 . - 5 . sz. darabok mindenestül hiányzanak, a, 
6.—7. számúak pedig szöveg híján csonkák. Hasonlókép hiányzanak azok 
a levelek, melyek a 23. és 29. ének dallamát, illetőleg a 24. és 30. szövegét 
tartalmazták.2 Aránylag kisméretű csonkulás; egyébként a kézirat teljes« 
A darabok folyószámozása nem juttatja kifejezésre azt az elrendezést, hogy 
1—23. pusztán egyházi, 24—52. csak világi énekek kerültek össze. Mint~ 

f A kézírat anyagából Harsányi István és Szabolcsi Bence használlak 
fel egyes darabokat közléseikben ; részletes ismertetése először itt. 

2 A kézirat számozott énekeinek száma a csonkulás ellenére is 52, mert 
a számozott énekek közé betoldva négy számfölötti darab található ú. m. 
13b, 27b, 42b és 46b. . - .' -
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hogy a kézirat mindenütt dallamot közöl, nótajelzést sehol sem találunk 
A kézirat második fele (1—39. sorszámozással) összesen 41 zsoltárdallam 
(a Szenczi Molnár-féle kiadás dallamai) kórusfeldolgozását hozza. A zsoltár
szövegre csak a szövegek kezdősora utal. 

Tartalmilag kéziratunk legszorosabb rokonságot mutatja a fentebb 
3. szám alatt ismertetett Kulcsár-melodiáriummal. Első részének a (zsoltárok 
nem jönnek e tekintetben számításba) 52 számozott darabja közül 42 meg
van Kulcsárnál is : ez a tartalmi egyezésnek feltűnő nagy mértéke. De van 
ennél erösebb bizonyíték is: a Kulcsár-kézirat végén egy csoportban, talál 
ható 23 kóruspartitúra darabjai három kivételével teljesen azonos formában 
megvannak kéziratunkban is. Az azonosság mind szöveg, mind dallam szem
pontjából teljes: azonos szövegvariáas, azonos strófaközlés egyrészről, egyező 
dallamvariáns, egyező kidolgozás másrészről ; az egyezés annyira megy, hogy 
a két kézirat a csonkán maradt kartételeket (Egész életemben, Nem kár volna 
megnyúzni) is teljesen egyező félbemaradt formában közli. Ez a tökéletes egye
zés nem lehet véletlen: a két kézirat írója okvetetlenül ugyanabból az 
anyagból másolt. Hogy egyik a másikat másolta, az eltérő sorrend miatt 
kevéssé valószínű. r •:-• 

Ebből az egyezésből még egy érdekes megállapítást vonhatunk el a 
Kulcsár-kézirat összeállítására vonatkozóan. Kéziratunknak azok a darabjai 
ugyanis, amelyek megvannak ugyan a Kulcsár-kéziratban, de nem kórus
partitúra lejegyzésben, hanem szólam szerint, a két kéziratban eltérnek mind 
szöveg, mind dallam tekintetében. Ezeket tehát már nem közös forrásból 
másolták. Minthogy a Zemplényi-kézirat egységes, tervszérű összeállítása 
heterogén források használatát kizárja, így a Kulcsár-kézirat írój ának kellett 
különböző forrásokból merítenie: másból a kórus partitúra szerkezeteket 
másból a szólamjegyzéseket. 

5 . A Z e m p l é n y i - k é z i r a t r é s z l e g e s m á s o l a t a . X V I I I . s zázad . 
Nemzeti Múzeum Zenei Osztálya, Ms. Mus. 112. Haránt 8-r. (9'7X16'5 

cm.) kézirat, kötés nélkül, elöl hátul csonka ; 45 géppel számozott levél 
nem egyéb, mint a 4. kézirat egyházi részének (tehát I. 1—23. és a teljes 
zsoltárgyüjtemény) külalakjában is hü, egykorú másolata. Néhány levél ki-
szakítása folytán hiányzik az 1—6., 22—23. ének, valamint a 20. és 150. 
zsoltár. Egyébként a darabok sorrendje és a feljegyzés módja teljesen egye
zik. Csak a darabszáraozás helyett alkalmaz folioszámozást: e foliálás számai 
az első részben mellesleg pontosan egyeznek 4. darabszámozásával. Lénye
gesebb eltérés az, hogy kéziratunk másolója mindenütt (az egy ötszólamú 
nr. 19. kidolgozása teljesen egyezik 4.-el) csak a tenors zólam.ot írja ki for
rásából: gépies másoló módjára jellemző, hogy végig megtartja az ilynemű 
egyszerű tenorlejegyzésnél teljesen felesleges kilencsoros vonalrendszert. 
Néhány esetben egy-egy strófával kevesebbb szöveget ad, mint 4. Forrás
értéke nincsen. 

BARTHA DÉNES. 


