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A Béllyei graduál leírói* 
 
 
élvidék legkésőbbi graduálja a Béllyei.1 Négy református graduál maradt meg 
az egykori egyházszervezet Délvidéknek nevezett területén: a 17–18. század-
ban a Bellye (Bélye, Baranya megye, Drávaszög, ma Horvátország, Bilje),2 
Csurgó (Somogy megye),3 Kálmáncsa (Barcsi járás, Somogy megye)4 és 
Nagydobsza (Szigetvári járás, Baranya megye)5 templomában használtak. 
Helyben írták le talán mindet, vagy korábbi példákból ott szerkeszthette össze 
egyiket vagy másikat a gyülekezet kántora (esetleg lelkésze).  

Kézikönyveink szerint a Béllyei graduált  
„1642-ben írta le Angyalosi Demjén béllyei ref(ormátus) pap, 
nagyrészt az Öreg graduálra támaszkodva; hangjegyírása kezdet-
legesebb a korábbi graduálokénál”.6  

Érvényes-e ez a megállapítás? Igazolhatóságára és/vagy kialakulására, 
problematikájára rávilágít a kutatástörténeti visszatekintés. 

1842-ből értesült először a kéziratos szertartáskönyvről a szélesebb közvé-
lemény. Polgár Mihály (1782–1854) református szuperintendens az egyház-
községet ismertetve említette a Dunántúli Egyházkerület azévi almanachjá-
ban. Ezt írta Béllye nevezetességéről:  

„1644-ben l(elki) p(ásztor) volt itt Angyalosi nevű, ki Dávid 
’Soltárait, ’s más énekeket le írosgatván, a’ templomban olvasgat-

                                                 

* Készült a K 69093 OTKA pályázat támogatásával; egyes részletei elhangzottak elő-
adásban is a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke és az említett OTKA 
pályázat résztvevői által Miskolcon, 2008. december 15-én és 16-án rendezett Szö-
veghagyományozódás és nyelvtörténet című konferencián. 

1 STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 
(1542–1840).  2. javított bővített kiadás. Bp. 2002. — Szokásosan a tételszámmal hi-
vatkozom.  

2 STOLL 64. 
3 STOLL 62. 
4 STOLL 41. 
5 STOLL 9. 
6 BROCKHAUS zenei lexikon [II.] kötet, Bp. 1984. 62. A szócikk szerzője Csomasz Tóth 

Kálmán. 
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ta ’s énekelgette, melly kézirat a’ debreczeni ref(ormátus) főiskola 
könyvtárában máig is meg van”.7  

Debreceni diák volt Polgár Mihály, diáktisztségek sorát viselte külföldi ta-
nulmányútja előtt a 19. század elején. Széniorként a könyvtár is felelőssége 
körébe tartozott, de énekes diákként vagy a kántordiákok révén szintén tudha-
tott a graduálról, amely külföldi tanulmányútja előtt jutott el Baranyából Deb-
recenbe, a Református Kollégium könyvtárába.8  

1882-ben9 a magyar református himnológia atyja, Kálmán Farkas (1838–
1906) írt részletesebb ismertetést a művelt olvasóknak az akkori ismeretek 
szintjén. Megnevezte a „leírót”. Véleményét napjainkig ismétli a szakirodalom. 
Tüzetes bírálata Csomasz Tóth Kálmán megítélése miatt nem történt meg. Ő 
tudniillik úgy vélte, ezt olvassuk föntebb idézett lexikon-cikkében, hogy kuta-
tásaiban, melyeket Bárdos Kornéllal együtt végzett, a vizsgált tizenöt graduál 
és énekeskönyv között említeni sem szükséges a Béllyei graduált, mert oly 
nagy mértékben függ az Öreg graduáltól.10 Tartalmilag Kálmán Farkas száz -
éves vélekedését ismétli, aki így summázta vizsgálódása eredményét: 

„…úgy találtam, hogy a Gelei-Rákóczi-félének másolata, némi kü-
lönbség van ugyan a »Litania Major« kezdeténél, s több régi éne-
kek találhatók benne, mik amabban nem jőnek elő, de az egész 
czeremoniális rész első tekintetre elárulja, hogy annak másola-
ta…”11  

Hogyha az Öreg graduál kópiája volna a Béllyei graduál, akkor nem a litur-
gikus énekszövegek hagyományozását figyelhetnénk meg benne, hanem csu-
pán a másolás technikáját. Tanulmányomban a graduál leíróira összpontosí-
tok, ezért azt nem részletezem, miért lehetetlen — az egyes műfajok szövegé-

                                                 

7 Egyházi Almanak MDCCCXLIIdik évre. A' helv(éciai) val(lás) tételt tartó Dunamelléki 
Egyházkerület részéről szerkesztette Polgár Mihály egyházkerületi főjegyző. Kecs-
keméten, Szilády Károly betűivel, 1842. 9–10. 

8 Beiratkozása az 1792-ben megújított törvényekkel kezdődő kötetben van 1799-nél: 
Michaël Polgár [Patria:] Török Szent Miklós, [Schola:] Debrecina. Későbbi feljegy-
zés folytatólag pályafutásáról: A. 1805. Inspector famulorum; 1806. Praeceptor 
Poëtarum; 1807. Praeses Studiosorum a(nn)i 2i; 1808. Contrascriba & Senior, 
nunc petit Acad(emias) d(ie) 28a Mart(ii) 1809. Pastor Eccl(esi)ae H(ód) M(ező) 
Vásárhely 1812, hanc autem Kecskemetiensis V(enerabilis) Gen(eneralis) 
not(arius) In Sup(erintendentia) Pest; 1846 olta Superintendens ugyanott. BAKÓCZI 

János 284. sorszámmal regisztrálja a széniorok sorában, további adaléka nincs, csu-
pán a fenti adatokat ismétli. — A haraszti Protocollum 1807. évi jegyzése szerint 
Molnár János karancsi prédikátor elvitte Veresmarti Sámuel szuperintendensnek, 
aki aztán elküldte a Debreceni Bibliothekának a graduált. LÁBADI Károly: Istennek 
népei a Drávaszögben. Eszék, 2000. 305. 

9 A debreczeni Graduálok. In: DPL (= Debreceni Protestáns Lap) II. (1882. 5. szám) 
37–38. – Itt találjuk először a graduál ma is szokásos elnevezését; erről Kálmán Far-
kas megmondja, hogy ő alkotta, (1882. 6. szám 51). 

10  Vö. A magyar graduálok zsoltárainak és passióinak kapcsolatai (1960). [Kutatói 
jelentés. Kézirat.]  Szemelvényesen megjelent in: Hagyomány és haladás. CSOMASZ 

TÓTH Kálmán válogatott írásai születése 100. évfordulójára. Szerkesztette, sajtó alá 
rendezte és utószóval ellátta: BÓDISS Tamás. Bp. 2003. 319–326. 

11 DPL 1882. 51. 
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nek filológiai összehasonlítása után — puszta és/vagy hű másolatnak tekinte-
nünk ezt a kéziratos liturgikus könyvet. Valójában ez a graduál is olyan szóbeli 
és kéziratos liturgiai örökség kései folytatója, amely megelőzte a Komjáti gra-
duált (1574) is, az Öreg graduált (1636) is, és azt követően a XVIII. század de-
rekán is volt bizonyos saját létmódja. A következőkben ehhez tekintsük át a 
korai kutatás eredményének részleteit. 

*** 
Kálmán Farkas rendes szokása szerint megörökítette az átvizsgálás idejét az 
illető kötetekben. Itt ezt találjuk: 

„Pro memoria! Az 1642-ben levő kiújított 2. számot alolírott — 
kihez e könyv vizsgálat végett küldetett, — saját kezével írta, úgy 
pedig, hogy a látható beragasztást lefejtvén — a 2. szám lámpa 
világnak tartva teljesen látható lőn. — A ragasztás alatt látszó 
betű nem egyébb mint a következő ének kezdete. – Gyüd Baranya 
megyében, 1882. Január 19. Kálmán Farkas ref. lelkész.” (p. 24.)  

Az A betű custos, utal az első karácsonyi himnuszra: Az Atyának országából 
(RPHA 109).12 A graduál másolásának ütemét is kikövetkeztette Kálmán Far-
kas:  

„Egy év alatt tehát 150 lapot írt, a mi – tekintve a vonalozást, 
kótázást, nagyszerűen czifrázott s festett nagy számú initiálékat, 
gót-alakú betűket – nem kevésnek, sőt elégnek mondható. 
Nehány levél ez évből el is veszett.”13 

Mire alapozott Kálmán Farkas? Írásaiban néhol semmilyen okfejtéssel 
vagy adattal nem támogatta magabiztos ítéletét. Ez esetben idéz. Mi többé 
nem láthatjuk az anyakönyveket, ezeket a jugoszláv polgárháborúban elpusztí-
tották. Ő még ezeket lapozta. 

„Az egyház anyakönyvének hátulján 1771. aug. 13. ilyen feljegyzés 
olvasható: »A XVII. Seculumban ezen Bellei Helységben kétféle 
vallású Emberek laktanak, tudni illik Tótok [azaz délszlávok] és 
Reformátusok. A Tótoknak volt-e Oratoriumok vagy nem, arra 
ezen mostani időben élt öreg Emberek nem emlékezhetnek; de 
hogy a Reformátusoknak bólt-hajtásra épült dicsősséges Temp-
lomuk lett légyen, arról jól emlékeznek; nevezetesen öreg Pate 
János 98, Tapaszi János 96 Esztend(endősök). Kik is ugyan ab-
ban a templomban az akkori T(iszteletes) Predikátor Vég 
Veresmarti Páll uram által számláltattak be a szent Keresztség ál-
tal a Krisztus zászlója alá. — Ezen feljebb specificált két Embereink 
boldog emlékezetű atyáiktól sokszor hallották, hogy 1644-dik esz-
tendőben Angyalosi uram volt ezen Ekkl(ésiának) T(iszteletes) 
Prédikátora, ki is még akkor nem lévén avagy csak olyan bő mér-
tékben Országunkban typographia, egész Sz(ent) Dávid soltárait, 
sőt mindazokat a régi Istenes Énekeket, a melyekkel mostan élünk, 

                                                 

12 A strófikus tételekhez lásd Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Szerk. HOR-

VÁTH Iván, HUBERT Gabiella, et al. I-II. Paris, 1992. http://magyar-
irodalom.elte.hu/repertorium, szokásosan RPHA számmal hivatkozom rá. — Vö. 
még: H. HUBERT Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. Universitas Könyvkiadó, 
Bp. 2004. (Historia Litteraria 17. – Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 2.) 

13 DPL 1882. 38.  



Fekete Csaba 

80 Sárospataki Füzetek 

jó író lévén, maga tulajdon kezeivel leírván, olvasgatta és énekel-
gette a Templomban szorgalmatosan, mely írási ezen T(iszteletes) 
Prédikátor úrnak, még mostan is kezünknél vannak, ki is nagy 
hasznosan tanított ezen Sz(ent) Ekkl(ésiá)ban 50. Esztendőkig.«”14  

Problémás az idézet és a benne foglalt állítás. Nem kántorok voltak a 17. 
század végén kereszteltek, akik továbbadták a szájhagyományt. Az sem biztos, 
hogy olvasni tudtak, kottát olvasni biztosan nem. Kántoruk pulpitusán a szer-
tartáskönyvet vizsgálták-e? Nem érthettek hozzá. Bele-belenézve az írásba, 
majd’ egy évszázaddal korábbi prédikátorukat tarthatták szépen írónak, aki az 
ő idejükben és még az egy évszázadig énekelt magyar nyelvű gregorián szertar-
tási tételeket összeírta. Az idézettekből látszik, hogy Polgár Mihály szintén 
innen tájékozódott. Meg is érdemelte jó hírnevét az ilyen prédikátor. Ma mi 
scriptor és scriptorium felől jóval többet kívánnánk megtudni, éspedig hozzáér-
tő véleményeket. Ezek híján csak a kéziratos kötet önbizonyságát vizsgálhatjuk. 

Kálmán Farkas idézte azokat a helyeket is, ahol keltezés található. A biblio-
gráfiai nyilvántartásban is ezeket találjuk.15 1999-ben a megrongált, kihullott, 
rossz helyre erősen odacsirizelt leveleket a restaurátorok szétválasztották, és 
bár többé az eredeti sorrend nem mindenütt állapítható meg a hiányok miatt, 
feltehető helyükre illesztették a javított kötésbe mindegyik levelet. A Kálmán 
Farkas idején még leragasztott keltezésből helytálló a következtetés: 

„Az elveszett előrész, e 24. lappal együtt tehát 1642-ben íratott.”16  
Ez a jegyzet (amely a [24] és [25] benedicamus tétel végére vonatkozik) 

megörökíti a kötet korábbi állapotát. Ilyen volt, mikor megszűnt szertartási 
használata. A területileg illetékes szuperintendens a 19. század elején elküldte 
Debrecenbe, a Református Kollégium bibliotékájába. Kíséreljük meg annak 
eldöntését, hogy a graduált hány kéz írta? 

*** 
A törzsszöveg írásával azonos kéz keltezése két helyen található. „AN: 

DO: 1653” (276)17 olvasható a 17. zsoltár végén, a lap alján. Ez lehet a díszítés 
időpontja. Az iniciálék kifestése befejezetlen. Az illuminátor sokat el sem kez-
dett. Az elkészültek részben későbbiek. Keltezést olvasunk a Passio végén18: 
„Laus Creatori Cuius auxilio perfeci. A. D. 1644” (218). Ennek írásképét is 
figyelembe kell vennünk. 

 
1. Az első kéz írása, a Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum 

keltezett befejezése. 
 

                                                 

14 DPL 1882. 37. 
15 STOLL 64. 
16  DPL 1882. 24. 
17  A [166] tétel vége (276). A 19. századi, Kálmán Farkastól eredő kéziratos számozását 

idézem. Kifelejtett egy lapot, ezért van 95, 95a és 95b lap. 
18 [147] tétel vége (218). 
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2. A kötet úgyvélt egyetlen leírójának neve. Kétségtelenül nem azonos a graduál 
zömét leíró első (és második) kézzel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A 32. zsoltár fölött a latin incipit (311) a harmadik kéz írása; fölötte a 31. zsol-
tárhoz tartozó doxologia a 17. század végéről való, ezzel az írással a 73. és 374. lapon is 

találkozunk. 
 
Az egyetlen úgyvélt graduál-másoló neve így olvasható a kötetben (lásd a 

2. képet): „Finis per Demine Angyalosi mpria 1643” (175). Viszont ezen a lapon 
további probatio calami sorakozik szerte, közben: „1654. A. D. A. D. A. D.” — 
elmázolt vonalak, irkafirka között, részben olvashatatlanul, igen halvány tintá-
val, 1787-es évszám és Dütſőſség magaſság͠b Iſtennek énekkezdet kibetűzhető. 
— Angyalosi Demjén vagy Anno Domini lehet az ismételt nagybetűk értelme? 
Bármelyik, az ismétlés nem a másoló szándéka, hanem irkafirkálás. Lehet a be-
jegyzés másolat egy ma már hiányzó, de a 18. század vége felé még létezett lap-
ról, például az elveszett főcímlapról, vagy a megcsonkult Psalterium címlapjá-
ról. Az egyházközség levéltára megsemmisült.19 Többé nem hasonlíthatjuk össze 
korabeli iratokon, hogy valóban a 17. századi prédikátor kezevonása-e. Viszont 
az kétségtelen, hogy a kötet zömét leíró első és második kéz közül egyikkel sem 
azonos, sem pedig a himnuszokat pótló 17. századi kezekkel. 

Lehet, de nem kétségtelen, hogy az a kéz írta a keltezést, mint amelyik a 
KIRIE PUERORUM tételt; tudniillik az eredetiből két verzus hiányzik, kiszakadt 
levélen volt. Az írásminták mutatják, hogy a pótlásokat íróval nem azonos a 

                                                 

19 LÁBADI i. m. 31–32, 175–185, 303–306. 
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törzsszöveg leírója. Akkor sem, ha más a szerkönyvet másoló írás, amellyel a 
liturgikus kórusnak és a kántornak szánt graduált rajzolt, nagyobb betűkkel 
írták, ezektől jócskán eltérhet a másoló folyóírása. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4. Kirie puerorum, részlet, ugyanazon és a megelőző lapon (174–175), ahol Angyalosi 
Demjén neve található; nagyobb betűs másolat, a harmadik kéz írása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Himnuszmásolat (172), részlet, a harmadik kéz írása. 
 

A tétel címe is figyelmet kelt: a kötetben mindenütt hymnus és kyrie szó-
alakot találunk, itt nem. Jobb híján a másolót alább harmadik kéznek tekint-
jük a kötet leírói sorában.20 Csaknem bizonyos: nem Angyalosi Demjén írása, 
de igazolásra többé nincs kétségtelen adatunk. 

Valószínűbb, hogy Angyalosi Demjén prédikátor íratta a graduált, irányí-
totta a leírást, vagy megrendelte egyik szépen író diáktól, kántortól, jegyzőtől. 
Betoldhatta ő a Kyrie puerorum kiegészítését? Kétes, hiszen akkor az 1642-as 
leírás után igen hamar, nagyjából egy esztendő múlva meg kellett csonkulnia a 

                                                 

20  A tétel teljes szövege megvan a 174–175. lapon. A 176. lapon a tétel elejét egy még 
későbbi kéz ismét leírta; ez is csupán probatio calami? 
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kötetnek, feltéve, hogy eredeti és helyes az 1643-as évszám (illetve az 1654-es, 
ezt 1643-ból átjavította valaki). A Kyrie puerorum ([150] tétel) a nagyheti 
liturgia törzsanyaga. Lám, alig használták, újra le kellett másolni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Később (1700 után?) készült az ajándékozás bemásolása (173).  Ez a kéz írta a Kál-
mán Farkas idézte 1642-es sorokat (24); lehet, hogy az Angyalosi Demjén neve utáni 

keltezést is (utólag?). 
 

Van még egy keltezett, a sérült levél miatt bizonytalan értelmű bejegyzés: 
„9 10 12 Ψ 1678 Ex Ψ <…?…> Bellyeiensium fiand<…?…>” (508). Ezt tévesen 
valamilyen Franz névvel próbálta kapcsolatba hozni Kálmán Farkas. Úgy ért-
hetjük, hogy a Psalterium (Ψ  = psalmorum, Psalterium) e három zsoltárát 
tanította, szerette vagy más okból megnevezte az akkori kántor. Hiányra is 
utalhat, amelyet pótolnia kellett vagy kellene, mert a három Psalmi Davidis 
szövegében valóban van hiány. Ezzel a kézírással másutt is találkozunk a 
graduál használat során keletkezett jegyzeteiben. Ez is hiányzó zsoltárokra 
utal. Ma már tízzel több a hiány: 63 zsoltár szövege nincs meg a kötetben. 
1678-tól 1800-ig tíz zsoltárral csonkult meg a graduál.21 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Az 1678-assal azonos kéz írása, lapalji jegyzet (462). 
 

Összességében igen erős fenntartással kell illetnünk azt a soha nem igazolt 
és valójában nem is igazolható, mégis szilárd hagyományként örökölt, eddig 
kétségbe nem vont vélekedést, hogy a graduált a 17. század közepén Béllye 
prédikátora írta.  

Különítsük el, amennyire lehetséges, a graduál másolóit és  a pótlások íróit. 
A tételeket megszámoztam, amint erre Ferenczi Ilona graduálkiadásai példát 

                                                 

21 A Béllyei graduál zsoltárainak kérdéseit feldolgoztam, előadásokban felhasználtam, 
tanulmányom publikálatlan.  
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mutattak.22 Alább az elkülöníthető másoló kezek munkájához, mint föntebb is, 
ezeket a szögletes zárójeles tételszámokkal azonosítom. 

*** 
E l s ő  k é z  

A kötet zömét, a tételeknek több mint kilenctized részét másoló kéz írásá-
nak három szakaszát találjuk a graduál lapjain. Egyetlen levél maradt meg 
jóval nagyobb betűvel és vastagabb tollal írva a kötet elején.23 Nem tudjuk, 
hogy erre miért volt szükség, mi volt a rendeltetése a még ép kötetben. Talán 
díszesebb volt az adventi-karácsonyi szakasz. Ebből csak egy lapnyi töredék 
maradt meg. A legtöbb szöveg ennél kisebb betűs, két példáját látjuk a 6–7. 
ábrán. 

Jobbra dőlő és apróbb betűs folyóírással készült a csonka Passió.24 Láthat-
juk az 1. ábrán. Sokszor írtak le a kántorok Passionalist, ez is készülhetett 
külön füzetként, majd javításkor a graduálba kötötték. Erre is van másutt pél-
da. Vélhetnénk más kéz írásának. Ismételt összehasonlítása alapján a vékony 
tollal, folyóírással készült Máté-passió is az első kéz írása. A meglévő első la-
pokon kevésbé dőlt az írás, később apróbb betűs és folyamatosabb. Egyezik a 
törzsszöveggel a Christus név írása. Nem használ aposztrófos jelölést, hanem a 
—gy— és —gi— írásmódot vegyesen (például fegyverrel kereſi, fegiver miat 
köl el veßny 192; fegyverőkcel es botokcal  190). Egyszer a –ẅ– is fölbukkan: 
… Maria, ẅlven aʒ koporso elöt (217). Ilyen betűt a graduál elején látunk né-
hányszor, például: Dẅczöſség atianak … dücsöſséges vala… (6), — később 
dicsöſség vagy diczöſség alakban írja —, és dẅcʒö (18), tẅlünk (39). 

A színezett vagy csak tollal előrajzolt, nagyobb, vastagabb tollal írt kezdő-
betűket végig az első kéz pingálta a margóra a versek vagy a strófák kezdetén 
üresen hagyott helyre. A felvázolt de félbehagyott kezdőbetűket nem. Vannak 
helyek, amelyeket kihagyott, ott későbbi kézzel pótolt betűk is vannak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

22  A graduál tartalmának kritikai elemzését kiadatlan tanulmányomban elvégeztem. Itt 
nem foglalkozom díszítéssel, egyházzenei részletekkel. 

23  [37] tétel, RPHA 642, a Jer, dicsérjük, keresztyének kezdetű himnusz 6–10. strófája. 
Utána utólag bemásolt himnuszok következnek.  

24  [147] tétel, az elejéről legalább egy levél hiányzik, végén olvasható az idézett keltezés. 
Lásd az 1. ábrát.  
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8. Az első kéz írása (32), a Mindnyájan, kik egybegyűltünk kezdetű ádventi himnusz 
doxologikus záróstrófája a jellegzetes CH ligatúrával. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Az első kéz írása (20), az Ostende nobis adventi antifóna kezdete a jellegzetes VR 
(VRam) ligatúrával. 

 
Az 508 lapból az első leíró munkája mintegy 464 lap, a második és többi 

kéz írása összesen mintegy 44 lap.25 Alább a későbbi kezek által írt tételeket 
felsorolom.  

Az első kézzel írt részekben a Christus név kezdőbetűjét úgy alakítja, hogy a 
C belsejébe kis méretű H betűt illeszt. Ez a külsőség világosan elkülöníti a má-
sodik kéz írásától. Ritkán ezt más szóban is alkalmazza, például CHanaban 
(477). Az Ö kezdőbetű jelölésére szintén alkalmazza néhol sor vagy strófa ele-
jén az O belsejébe írt kis e betűt. Szintén következetesen használja (a kézirat 
első felében) az Úr istennév VR, VRam ligatúrás alakját, amint látható a 7. 
ábrán. Írása álló.  

Helyesírása elég következetes. Olyan példákat idézek csupán, amelyekből a 
második kéztől való eltérése világos.  

Igen jellemző a kódexeinkben sem és a reformátusok által később sem 
használatos szóalak, amely szórványosan előbukkan a 17. század közepétől, 
ebben a graduálban állandóan: 

kereßteny, kereßtenek, kereßtenyek, kereʒteniek, kereßten’ek, 
kereßtenieknek, stb.  

                                                 

25  A második, illetve a későbbi kezek írása a 41–42, 53–86, 131–132, és 172–176. lap. 
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A graduál első felében fölbukkan szórványosan a szóvégi –k helyén a –c: 
ayakocban, bikacnak, embereknec, kic, Kic, kinec, lattatanac, minekünc, 
nepeknec, VRuncnak, stb. (Például Szenci Molnár Albernél is általános a szó-
végi –c.) Később alig található. Szintén jellemzi az első kéz sajátos gyakorlatát 
a –kk– hosszú mássalhangzó helyén a –kc– (nem –ck– !) alkalmazása főként 
a kötet első felében:  

Ayandekokcal, akceppē, Akceppen, [kivétel: akkep-pen (360)], 
Akcor, Ackoron, akcoris, aldozatok ͠c [=áldozatoknak], Angyalokcal, 
Arvakca, batrakca, Cʒimbalmokcal, dobokcal, Doktorokcal, 
ekceppen, elsökce, fajdalmakcal, fegyverökcel, Feiedelmekce, 
fogokca [=fogókká], foglyok ͠c [=foglyoknak], föly-hökcel, 
gaʒdagokcal, halacskákcal, kenyerekcel, kikcel, Lelekcel, maſokcal, 
napokcal, orgonakcal, öregekcel, örökcön örökce, poganiok ͠c 
[=pogányok-nak], ſipokcal, ſokcal, ßokcal, vegſökce, viʒekcel stb.  

Néhány szórványos kivételtől eltekintve nem az aposztrófos (korábban ál-
talános) g’, l’, n’ és t’ betűalakot használja,26 hanem vegyesen bár, de a kötet 
különböző részeiben nagyjából azonos arányban gi/gy, li/ly, ni/ny és ti/ty 
található. A több értékben használatos y néhol trémával is található, tehát gÿ, 
lÿ, nÿ, stb. is előfordul  

Például: abraʒʒattiat, adgiunk, aldgiuk, Angial, Angialok, 
Angialoknak, Angialokkal, aßoni, Aßo-niok, Atia, Atiaddal, Atiam, 
Atianak, bizoni, bocza-nattiara, csüggedgiünk, czufolliak, egi, 
engedgied, egiedül, egietemben, fegiver, fogiatkoʒtanak, fo-
haßkodgiunk, giermököc, giogiulaſunk, giöʒö, giő-ʒődelmes, 
giöʒelmet, Giöʒöie, giöʒven, giüleke-zetben, giültenek, giüm�lcʒe, 
hagiandaß, haniat-lottunk, helinek, hogi, karhoʒattiát, karpittia, 
ke-gielmes, kenieret, királlia, köniörgeſünkben, kör-niüle, lattiatok, 
legi, legiön, meniei, meniböl, Meni-ben, menjégben, Mindniaian, 
mongiak, nagi, n-agiob, niomoruſaginkat, olliatanik, Tanitvaniok, 
Tudgiuk,  vagiok, vagioke, vagion, valliuk, vigiaʒ-ʒatok,  stb.  
Valamint: adgyunk, agyas, aldgyuk, Angyali, An-gyaloknak, 
annyra [=’annyira’], Atya, Atyadhoz, Atyatul, Attyad, Attyanak, 
Bárány, baranynak, bi-ʒony, eggyüt, egyemben, egyetek, egÿik, 
elegyültet, engedgyed, fegyverrel, fellyetek, fenÿ, Gyogyics, Had-
nagy, hallyanak, hagyta [=’hajítá’], hivelyében, hogy, igy, Igyatok, 
iegyet, imadgyuk, ingyen, jüve-vény,  kegyetlen, kigyonak, kölykök, 
könyörgunk, legyen, megyök, menyei, menyböl, Menyorßagnak, 
menny, menny [= mennyi], mennyetek, mennÿünk, mindnyaian, 
minnyaian, mongya, Nagy, Ne-mellyek, nyelveken, nyomia, 
Nyuicʒ, nyuitvan, Öerüllyünk, remenye, ſüllyede, ßenyvecʒ, ßeny-
vedet, ßolgallyunk, ßollyanak, tanitvanynak, Teör-veny, ugy, ugÿ, 
Ugy, Vegyetek, völegeny, völgyben, stb.  

                                                 

26 Medgyesi Pál horgas vonétásnak nevezte, vö. az Erdély s’ egész Magyar nép […] 
Hármas Jajja (Sárospatak 1653.) utolsó lapján a Vétkes N’omtatások utáni jegyzetét 
(RMNy 2486). L. még SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi 
nyelvünk. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. (Nyelvészeti tanulmányok, 11.), 402–
404. FEKETE Csaba: A pataki ágenda két kiadása. In: Magyar Könyvszemle, 2004, 
156–164. UŐ: A pataki ágenda és a Praxis pietatis. In: Könyv és Könyvtár 2003, 65–98. 
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A Béllyei graduáltól eltérő lehetett a közvetlen mintaként szolgáló graduál 
helyesírása. Néhányszor kivételesen előfordul az aposztróf –’– is az első kéz 
írásában, például kereßten’ek, Ug’ legyen. Általánosan jellemző ennek haszná-
lata a második kézre. A kötet egytizedén osztozó több kéz írásából a törzs-
anyaghoz csak a második kézé tartozik, a többi mind későbbi pótlás. 
 
M á s o d i k  k é z  

Írása mindössze tizenegy tételre terjed a graduál első felében, Epiphania 
vasárnaptól Nagyhétig,27 és elég nagy valószínűséggel még egy levélen azono-
sítható (219), az Oratio Jeremiae Propetae kezdetén (a folytatás a verzótól az 
első kéz írása).28 Zöld tintával írja a strófák első sorában a kezdőbetűket, és 
néhol egész strófákat. Ez a kötet többi részében sehol nem látható. Néhány 
betűalakítása is más, helyesírása a kötetben csupán itt található. Elkülöníthető 
a kötet többi részétől. Úgy látszik, csak alkalmilag vette át a másolást az előző 
kéztől. Írása jobbra dől. Alul a g kisbetű hurkolása szélesebb, mint az első kéz 
írásában. Feltűnő jellegzetessége, hogy a Christus név kezdőbetűjét egyetlen 
vonallal, a C belsejébe ligatúraként illesztett, kerekített aljú kis h betűvel írja. 
A kurrens h alját befelé kerekíti mindig (b betűhöz hasonlóan), vö. a 8–9. áb-
rát.  

Helyesírásában szinte kivétel nélküli a g’, l’ és n’. Túltengő mértékben csu-
pán itt használatos; nem alkalmaz gy, ly és ny betűt. Előfordul egyszer Király, 
lásd a 8. ábrát. Tömegesen ismétlődik az aposztrófos jelölés. 

Például: adg’, adg’ad, Adg’unk, adg’unk, akaratt’at, alg’ad, aßon’, 
At’a, At’ank, At’anak, At’adnak, At’a-tul, baran’, barann’a, eg’, 
eg’hazi, eg’etemben, eg’et-len, eg’eſsegben, eg’üt, eleg’, Ell’ünk, 
emell’ed, en-gedg’, Engedg’ed, engeßtell’ük, fig’elmetöſsen, fog-l’okat, 
g’enge, g’ermök, g’omlal, g’ötrödg’ünk, g’őʒ-neie, g’ülölségtül, 
g’üm�lcʒel, g’üm�lcʒinknek, g’ü-mölcʒöd, hag’, hel’ünket, hog’, Ig’, 
keg’es, keg’elmes, keg’elmez, keg’etlen, keg’etlenségnek, kell’ünk, ke-
reßten’ek, kiral’nak, kiral’unk, k�ll’ünk, kön’örgünk, k�n’örüle, 
kön’örülj, körn’ül, Lean’a, leg’, leg’en, leg’ünk, liggatt’ak, maradg’on, 
maradg’unk, meg’, mel’, mél’, mell’ek, mell’et, men’ben, men’ei, Men’-
ben, Men’nek, men’orßagban, men’orßagbol, Menn’nek, minn’aian, 
mondg’uk, mondg’unk, mo-ſogatt’a, Nag’, nag’, neg’ed, n’erel, n’eried, 
n’ere-ſeget, n’omorodot, n’omorult, n’omorultakat, n’ugo-dalomnak, 
n’ugodvan, örizkedg’ünk, örüll’ünk, öz-veg’eket, pogan’, remenl’etek, 
ſegell’en, ſörkenn’ünk, ßabadull’on, ßabadull’unk, ßarogatt’a, ßegen’, 
ßen-vedg’ünk, ßolgall’uk, takargatt’a, taplall’ad, teg’, teg’űnk, 
tell’eſsegeben, tenn’i, tevel’gestül, tevel’gŏ, törven’, tudoman’okat, ug’, 
ug’ leg’en, vag’, vag’on, vag’unk, vall’uk, veg’ünk, vidull’on, 
vigaʒʒunk, vi-gaßtall’ad, stb.  

Még ilyen is akad: viseln’e [= viselnie]! 

                                                 

27  [57] – [68] tétel, 53–82. lap. Utána (a két, vagy eredetileg talán több levélen) adventi 
ünnepkörre való kancionálék következnek.  

28  Az írás enyhén jobbra dől, vastagabb tollat használ, mint a következő lapon az első 
kéz. Ezen a lapon azonban nem fordul elő –g’–, –n’– vagy –t’– hanem –gi–, –ni–, –
ti–; valamint az Arvakca írásmód az első kézre jellemző. 
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Szórványosan ettől eltérő –gi, –li, –ni, példa is föl-bukkan: 
egienöſseget, egietemben, feli, gilkoſsagtul, helit, kereßteni, kiraliod, 
nagi, remenisegben, teveliges, teveligestül, Ugi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Második kéz, a himnusz egyik strófája (74), a Christus név két első betűjének jel-
legzetes (G-szerű) összekapcsolásával, illetve a h és a g betű tipikus alakításával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Második kéz (81), az elsőtől eltérő helyesírás (vag’on) és a kézírás némileg eltérő 
betűformái, más duktus jellemzi. Nem az első kéztől, hanem egy későbbi kéztől ered a 
vékony tollal felvázolt és kifestetlenül maradt kezdőbetű, ennek technikája  az  első kéz 

vastag tollal írt megoldásától szintén eltér. 
 



A Béllyei graduál leírói 

Sárospataki Füzetek 89 

Az első kéztől eltérően nem használja a szóvégi –c és a jellegzetes –kc– je-
lölést, hanem helyette az örökke, örökkön örökke, Lelökkel, stb. írásmódot. 
 
H a r m a d i k  k é z  

Jobb híján az Angyalosi Demjén nevével jelölt kezet kell ennek tekintenünk 
a föntebb előadott aggályokkal.29 Erősen kérdéses, hogy azonos-e a két him-
nusz és Kyrie puerorum írója a név bejegyzőjével, illetve, hogy ez lehet annak 
a kéznek az írása, amelyik 1678-ban utalt a Psalteriumra. Kevés, csupán fél-
sornyi szöveg nem elég a kézírás kétségtelen azonosításához. Akár egy, akár 
két kéz írása ez a három lap, a törzsanyagot egyik sem írta közülük, csak pótol-
ta a hiányzó himnuszt (Himnum dicamus Domino — Dicséretet mondjuk 
Úristennek), illetve a (hamar?) megcsonkult Kyrie puerorum tételt. 

A csonka tétel pótlása készülhetett korábban (176; két verzus a 244. lap 
után elveszett). Hasonlít a negyedik kézhez, jobbra dőlő írás, a nyolcadik és 
következő kezekhez sorolom alább. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Negyedik kéz, Sedulius himnuszának (A solis ortu cardine) eleje, ez az írás látható 
még a 40,  73 (egy himnusz hiányzó strófája) és 233. lapon (a Lamentatio 3tia refrén-
jének néhány szava). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

29  [144] tétel, RPHA 263 – [145] tétel (ez 17. századi lévén, nincs RPHA száma).  Az 
eredeti, az első kéztől való Kyrie puerorum tétel a [150] sorszámú. 
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13. Ötödik kéz, kezdetlegesebb kézírás a 17. század vége felé, a Christe redemptor 
gentium, de patre patris unice reggeli himnusz magyar változatának kezdete. 

 
N e g y e d i k  é s  ö t ö d i k  k é z  

Négy himnuszt másolt két kéz a 17. század második felében: Jövel népnek 
megváltója; Naptámadattól megfogva; Az éjszakai sötétség; Atya Istennek 
egy Fia. Eltérő kézírásukat mutatja a 10–11. ábra.30  

 
H a t o d i k  k é z  

Három kanciót másolt 1670–1700 táján: Mindnyájan keresztyének adjunk 
hálát Istennek; Tolnai Borbély Gergely: Teljes keresztyénségnek szent serege; 
Ó Jézus, egek harmatja.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

30  [38] tétel, RPHA 696, [39] tétel, RPHA 1048, [138] tétel, RPHA 123 valamint a má-
sik kéztől a [139] tétel, RPHA 106; a két kéz írása jól elkülönül. 

31 17. századiak lévén, ezeknek RPHA száma nincs: [69], [70] és [122] tétel. 
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14. Hatodik kéz, Tolnai Borbély Gergely énekének első strófája (a 1630. táján kelet-
kezett ének eddig kiadatlan). 

 
H e t e d i k ,  n y o l c a d i k  (esetleg még t o v á b b i ), 17–18. századi 

jegyzetelő kezek. Részben liturgikus használathoz való bejegyzések 
(zsoltárincipitek, Magnificat, doxológia stb.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Hetedik kéz (16), az Ímé, eljütt… kezdetű adventi antifóna végére jegyzett latin 

Magnificat illetve zsoltárkezdet (psalmus 110/109). Ennek a kéznek az írását látjuk 
még a 15., 48–49., 128., 397. lapon. 
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16. Nyolcadik kéz, az első és második zsoltár latin incipitjét írta az antifóna után (51). 
Ennek a kéznek a jegyzései láthatók a 47–51., 95b., 111., 112., 113, 470–473.  lapon. 

 
K i l e n c e d i k nek nevezhetjük azt a kezet, amelyik a Kyrie puerorum 

két hiányzó verzusát leírta (176), holott ez már az előző lapon megvolt. Talán 
ugyanez a kéz folytatta a Lamentatio 7ma elkezdett refrénjét (241), illetve a 
doxológiát (257, 394, 397). Ismét más kéz írta szinte olvashatatlanul egy-egy 
himnusz strófáját a 71. és 176. lapra.  

Egy másik kéz a 26. zsoltár fölé — összefüggés nélkül — Cancio Natalis 
(300); a 33. zsoltár fölé Amint meg irta a ßent Márk Evangeliſta (314) szava-
kat jegyzett. Az egyik himnusz, Ez világnac feniöſsege (Lux mundi beatissima) 
kezdetéhez ennyit írt: világnak fényessége (99). Némelyik jegyzés komolyta-
lan. A doxológia szokásos D. M. vagy Dics. Mi. rövidítését például egyszer így 
folytatta (ez ismét más, 18. századi kéz): Miatyánk, ki vagy etc. (281). Ehhez 
hasonló probatio calami látható még több helyen, a Lamentatio és a Passió 
szövegében is, részben 18. századi igen halvány tintás módosítások, amelyek a 
Bibliából vagy az Öreg graduálból szószerkezeteket írtak a sorok közé. 
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*** 
A liturgikus szövegek hagyományozása és a kéziratos szertartási könyv le-

írása szempontjából a későbbi kezek munkája nem elsődleges. Nem írtak 
törzsanyagot, csak adalékolták használat folyamán. Többek között az antifó-
nák után a zsoltárok incipitjét, helyenként doxológiát stb. jegyeztek utólag a 
kötetbe, vagy részleteket módosítottak, például a Passió szövegében a sorok 
között más fordításban idéztek egyes szavakat, mondatrészeket, vagy betoldot-
tak illetve kihúztak. 17–18. századi kántorok vagy énekes diákok lehettek a 
jegyzetelők. Csaknem 1800-ig folyamatos e graduál szertartási használata. 
Ennek megismeréséhez a másodlagos pótlások is mind fontosak. 

A leírókra, másolókra, illetve az úgyvélt egyetlen leíró kérdésére összponto-
sítottam föntebb. Megjegyzem, hogy a szöveg hagyományozása szempontjából 
a másodlagos jegyzések sem közömbösek. Megmutatják, folytatódott a kézira-
tos hagyományozás az Öreg graduál után; valamint a Vizsolyi Biblia tekintélye 
és szövege a Passióban csak akkor érvényesült a kéziratos hagyománnyal 
szemben, amikor a graduális éneklést már tiltani kezdték a református egy-
házban. 

Igazolhatatlan a 19–20. századi vélekedés a graduálról. Angyalosi Demjén-
nek a másolás megrendelése mellett része lehetett a forrás vagy egyes tételek 
(például a Psalterium) mintájának megválasztásában, esetleg a kötet színezé-
sében, valószínűleg olvasható volt neve az egykori címlapon. De nem tekint-
hetjük a kötet egyetlen leírójának vagy összeállítójának. 
 
 

Summary 
 

The Copyists of the Bellye Gradual 
(1642–1644, 1653, 1678) 

 
Plain chant in native Magyar tongue survived and kept in ceremonial use 

by the Reformed Church in Hungary since the Reformation up to the middle 
of the 18th century. The term ’gradual’ accordingly has a special meaning. It is 
in no way branching off to the Roman Graduale, as consists of items selected 
and translated from Antiphonale, Responsoriale, Passionale, and Psalterium, 
also in addition a few troped Kyrie, Gloria, Sanctus, Credo, but no Graduale or 
Benedictus at all. 

The present study is scrutinizing the traditional belief about copying the 
Bellye Gradual, one of the latest of its genre. Village Bellye (Bilje) now belongs 
to Croatia. Since the end of the 18th century the said gradual has been pre-
served in the Library of the Transtibiscan Church District, Debrecen. The tex-
tual and script analysis, as samples show, decided so that the bulk of this vol-
ume has been painted by two copyists. Their handwriting can not be identified 
with, as traditionally held, of Demjén Angyalosi minister to the local reformed 
congregation. Maybe he had appointed items and supervised the editing of the 
volume. Archives perished during the Yugoslav Civil War, so further identifi-
cation is impossible. Generally liturgical books were prepared in the 17th cen-
tury not any more in scriptoriums but by teachers, notars or precentors. 
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At least six 17th century hands added missing or mutilated items as Kyrie 
puerorum, Hymns, or among antiphons beginning words of the Psalm at the 
and of a given antiphon to sing with, not to mention marginal remarks. Main 
characteristics of orthography and external shape of handwriting are summed 
up, than the conclusion is drawn, that this manuscript book cannot be judged 
as produced by a single hand. 
 


