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Fekete Csaba 
 

A Csurgai graduál 
Psalteriumának három rétege* 
 

ét délvidéki1 graduált is megnevezett Kálmán Farkas (1838–1906), mikor 
kutató pályája döntő mozzanatáról így vallott: „Igen nagy csalódásomat kell 
napfényre hoznom, mely bizony eleinte keserűen esett, de mégis hozzá kel-

lett szoknom, nevezetesen: én valóban azt hittem, hogy régibb egyházi dallamaink 
legnagyobb részben M a g y a r  d a l l a m o k , s csak nehány latin és német dallam 
van közéjük véve; most a Nagy-Dobszai, Kálmáncsai s e Gönczi-féle gyűjtemény 
figyelmes átvizsgálása után, nyíltan ki mondhatom, hogy biz a mi régi dallamaink 
(miket a Prot. egyh. lap múlt évi 22. sz.[ámában] ismertettem)2 legnagyobb része 
n e m  m a g y a r ,  h a n em  L a t i n ,  é s  p e d i g  a  G r e g o r i a n um b ó l  
v a n  v é v e !…”3 Hazai protestáns egyházi nyelvünk és szertartásaink múltját és 
graduáljainkat tekintve a közvéleménynek és a teológiai szakirodalomnak szintúgy 
ismeretlen mozzanatokról kellett az utóbbi évtizedekben – Kálmán Farkashoz ha-
sonlóan – értesülnie, immáron létezésükhöz »hozzászoknia«, és róluk igenlőleg 
vagy tagadólag vallania.  

Szemléletváltással szembesül, aki erre az útra lép, és rögvest nem retten vissza, 
hanem halad tovább. Kálmán Farkas ennek okát is megvallotta: „[…] bizony a mai 
korban már nem is igen ismerjük a református isteni tisztelet véghez vivésének 
módját, közvetlen a reformáczió után; – a régi énekes könyvekből azonban teljes 
biztonsággal leírhatjuk. Mennyi sallang, külső czeremónia, lelketlen és haszontalan 
kántállásból állott még akkor az isteni tisztelet!  

[…] habár az 1620-ig kiadott n y om t a t o t t  énekes könyvekben azok nincse-
nek is meg […], – de ezen í r o t t  énekes könyvek bizonyságot tesznek, hogy bi-

                                                 

* Készült a K 69093 OTKA pályázat támogatásával. Részletei és végkövetkeztetései elhangzották 
korábbi kiadatlan előadásokban is, többek között a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti 
Tanszéke és az említett OTKA pályázat résztvevői által Miskolcon, 2008. december 15-én és 16-án 
rendezett Szöveghagyományozódás és nyelvtörténet című konferencián.  

1 Lásd a délvidéki elnevezéshez Fekete Csaba: A Béllyei graduál leírói. In: Sárospataki Füzetek 2009/3 77–94.  
2 Régi egyházi dallamainkról. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 22 (1879) 694—701. Máskülönben 
megítélései igen vegyesek. Például a Nékünk születék mennyei király dallama szerinte „dúr, nem ér sem-
mit”; a Kyrie puerorum „érthetetlen, szellemtelen dallam”; ellenben a Semmit ne bánkódjál „moll, a l egk i -
tűnőbb koldu s  ének a  v i l ágon ,  igazi szeméten heverő gyöngy! És ilyeneket is el tudtak hagyni”.  

3 Gönczi György énekes könyve. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező II (1880) 151–159. A 
159. lapról való idézet szavait Kálmán Farkas szedette ritkítva.   

K 



Fekete Csaba 

62 Sárospataki Füzetek 2010/3 

zony a sok »lamentatió«, »passio«, »litania«, »antiphonák«, »responsoriák«4, voltak a 
fő dolgok a ref(ormátus) isteni tiszteletben.”5 

Kálmán Farkas eddig jutott. Tovább nem. Egyes teológiai, liturgiai álláspontok 
hasonlóan megrekedtek ott, ahol a jártasság hiányának kőfala elzárja a további utat. 
Kálmán Farkas tervezte, mégsem tanulta meg a graduálok éneklését. Megértésük-
ben így nem juthatott túl azon, hogy ez mind-mind »lelketlen és haszontalan kántállás«. 
Az éneklés, az énekelt liturgia ügyével való lelketlen bánást igazolja a megbélyegzés. 
Más tennivaló akkor nincs is. Az efféle teologizálás önkéntelenül vall.  Magyar pro-
testáns teológiánk tekintélyes szegmentuma kizárólag haszontalanként és lelketlen-
ként tud elképzelni szertartást, liturgiát. Mint Kálmán Farkas. Itt mégsem cövekel-
het le, aki ezt a szintet szeretné meghaladni. Aki túljut a buktatón, képessé válik 
örökségünk értésére, majd megbecsülésére. A tanulmányozásnak több oldala van. 
Liturgikus használathoz, gyakorlati jártassághoz elengedhetetlen az egyházi nyelv, a 
liturgikus szövegek hagyományozásának kutatása, nem elég a zenei és szertartási sa-
játosságok elméleti ismerete, bizonyos mértékig a gyakorlat sem. Ezek nélkül a re-
formáció századainak emlékei néma halottak és elméletileg is felfoghatatlanok.   

Nyelvi, szöveghagyományozási és szertartási tekintetben a Vizsolyi Biblia előtti 
időkhöz, Huszár Gál, a kéziratosság és a szóbeliség korához, a reformáció századá-
hoz kapcsolódik vissza a megcsonkult Csurgai graduál Psalteriuma is, noha a Kál-
mán Farkas által említett 1620-as év után írhatták le nagyjából egy évtizeddel. 
 
A Csurgai graduál keletkezésének kora és elhelyezése 
Keltezést a graduálban kétszer olvasunk: Anno Dõni 163. Die 9 Xbris (44a) és Año 
163. 9 Xbris (45a). A graduál megrendelése, lemásolása és használatának kezdete is-
meretlen. Nem tudhatjuk, hogy valamilyen ok miatt nem szakadt-e meg a leírása, 
amelyet azután senki nem folytatott. Gyakorlatlanabb kézírással két halványabb 
tintás pótlás van a benne 17. század végéről vagy a 18. század elejéről. Ez nem ré-
sze a graduálnak, de jól mutatja használatát. Az intenzív használat pedig kopással, 
csonkulással jár. 

A Csurgai graduált előzőleg a korábbi irodalom, Stoll Béla és Ferenczi Ilona 
egyaránt az 1630-as évekre keltezte.6 Újabban Ferenczi Ilona a CD változat átírásá-
ban – és a kiadvány címében – szakított ezzel a vélekedéssel, és 1639 mellett dön-
tött.7 Ez azonban igazolhatatlan. Az 1630-as évek kétségbe vonására nincs valós 
alapunk. Ezt Ferenczi Ilona is elismerte; üzenetváltásunk alapján is azt mondha-
tom, hogy éppen annyi valószínűsége van az 1630-ra keltezésnek, mint 1630–1639 
között bármelyik évének, végső soron természetesen az 1639-nek. Ha nem igazol-
ható független forrás (vagy egyéb adatok és érvek) alapján az 1639. év, akkor eleve 
nem mondható az, hogy az Öreg graduál hatott a Csurgai graduálra. Azaz, megelő-
zőnek, vagy pedig Keserűi Dajka Jánosnak az 1630 táján megkezdett munkálkodá-

                                                 

4 Sajtóhibás szó: „respomáliák”. 
5 Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 1 (1879) 572–577. Irása az Énekszerzők életrajza 
rovatban jelent meg.  

6 Protestáns graduál. Szemelvények a 16–17. századi protestáns graduálok anyagából istentiszteleti és oktatási célra. 
Bp. 1996. X. – Graduale Ráday saeculi XVII. Bp. 1997. (Musicalia Danubiana 16.) Kísérő tanulmány, 
13 (84. jegyzet). – A Csurgai graduál CD kiadása: Csurgó, 2000.  

7 Először ez a kétséges értelmezés Horváth Cyrillnél bukkant föl, vö. ItK 15 (1905) 429. 
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sával egyidejűnek is éppen olyan joggal tartható a graduál leírása, szerkesztése, mint 
ahogyan az Öreg graduál követőjének is tekinthetnénk akkor, ha igazolhatóan 
1639-ben másolták volna. 
 
A graduál Psalteriuma 
Mindössze tizenhat zsoltár marad meg az egyébként is csonka Csurgai graduálban 
(163?). Egyetlen kéz, szépen és következetesen író deák munkája a kötet, helyen-
ként csinosan megrajzolt és jó érzékkel színezett kezdőbetűkkel. Vajon mennyivel 
volt nagyobb, a meglévőn kívül miket tartalmazhatott még a szertartáskönyv, hogy-
ha teljesen elkészült? Mely zsoltárokat írhatták még le? Pontosabb becslésre nincs 
módunk, a kérdés költői.  

Egyetlen antifóna sincs a Csurgai graduálban. Ez is lehet annak a jele, hogy ez a 
sorozat – műfajsorozatokból, nem ünnepenkénti teljes liturgiákból szerkesztették –
vagy mindenestől elveszett, vagy esetleg nem is készült el. Zsoltárincipitek nem se-
gítenek tehát bennünket az antifónák végén. Milyen volt e graduálban – és a 17. 
század harmincas éveiben – a kéziratos protestáns graduálok zsoltárainak szövege, 
illetve a szertartási zsoltár-hagyomány sorsa? Elfogadták-e a mintának az Öreg gra-
duált, és ha igen, hasznosították-e a példáját, azaz másolták-e minta-graduálként? 

Ha nem ez történt, akkor annak a jeleit kell megtalálnunk, hogy változatokban 
élt és alakult a liturgikus hagyomány; helyi szövegeket is őriztek, a megszokottat 
kedvelték, a normát alkotó és egységesítő törekvéseket pedig mellőzték. Ez válasz 
arra is, hogy folytatódott-e az a szóbeliség és kéziratosság, amelynek első emlékeit a 
16. század közepe előtti időből valónak sejtjük, de amelyből írott alakban csupán 
17. századi emlékeink maradtak; például a Csáti (1602), Spáczai (1619) vagy Nagy-
dobszai (1622) graduál alakjában.    

Választ keresve kíséreljük meg most a Csurgai graduál csonka Psaltériumának 
elemzésével a 17. századi protestáns zsoltárszövegek szövevényes kapcsolatainak és 
sorsának bogozását, majd egyes jellemző vonásokon túl az általános helyzet feltéte-
les vázolását. 

Ezzel a protestáns graduállal kapcsolatban, amelynek másolása helyét és célját 
hiányosan sem ismerjük, keltezését pedig nem értelmezhetjük kétségtelenül, három 
lehetőséget vethetünk föl:  

(1) az Öreg graduállal vagy egy időben, (2) vagy néhány évvel előtte, (3) végső 
esetben három esztendővel a nyomtatott graduál után készült a 17. század negyedik 
évtizedében. Ha későbbi volna az Öreg graduálnál, akkor joggal várhatnók azt, 
hogy hatással volt rá az Öreg graduál, illetve, hogy a megrendelő, másoló legalább 
tekintettel volt a Gyulafehérvárott megfogalmazott normára. Ha ellenben nem ké-
sőbbi, akkor bármilyen azonos tendencia az Öreg graduáltól teljesen függetlenül érvényesült 
a Csurgai graduálban. A Vizsolyi Bibliának ekkor már két újabb kiadása volt elérhe-
tő,8 Szenci Molnár Albert 1608-ban és 1612-ben forgalomba került Biblia és zsoltár-
kiadásai. Ezekhez könnyebben juthatott hozzá, aki erre akart alapozni a liturgiában. 
A vizsgálat azt mutatja, hogy nem ezt követte a másoló, hanem a Vizsolyi Bibliát.  
 

                                                 

8 Vö. P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Universitas Kiadó, Buda-
pest 2006. (Historia Litteraria 21.) 
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A Psalterium rétegei 
(1) Nem az Öreg graduálból való, hanem a Vizsolyi Biblia szövegét tartalmazza a 
Csurgai graduál első zsoltára. Úgy is mondhatjuk, hogy ezt találta az íródeák abban 
a forrásban, amelyet lemásolt. A másolás külalakja arra utal, hogy a zsoltár szövegét 
nem a Szenci Molnár hanaui vagy oppenheimi kiadásából írta le, hanem a Vizsolyi 
Bibliából; de valószínűleg közvetett az átvétel, azaz így találta a mintájában, amelyet 
követett. Fontos adalék, hogy a Csurgai graduál itt nem egyezik az Öreg graduállal, 
mert abban Keserűi Dajka János meghagyta az első zsoltárnak a kéziratos hagyo-
mányból származó szövegét, nem a Vizsolyi Bibliáét vette át.9 Nem Gyulafehérvá-
rott történt csupán, hanem egyidejűleg (vagy valamivel korábban) és Erdélytől füg-
getlenül is elkezdődött, hogy a Károlyi Gáspár és fordító társai szövegét liturgikus 
használatban különbnek, normatívnak fogadták el a korábbi és pontatlanabb fordí-
tások helyett. Ehhez hasonló adalékot eddig nem ismer szakirodalmunk. 

Szintén a Vizsolyi Biblia szövegét találjuk – megint eltérően az Öreg graduáltól, 
az abban található bármiféle szövegmódosítás nélkül – az 5., 6., 7. és 8. zsoltárban. Eb-
ben a négy zsoltárban a Csurgai graduál (illetve forrása) Keserűi Dajka Jánoshoz 
hasonlóan a Vizsolyi Biblia veretes szövegét választotta. Az első zsoltárban viszont 
Keserű Dajkától eltérően választotta a Vizsolyi Bibliát. 

* 
(2) Valamilyen kéziratos változatot követett a 2, 3, 4. zsoltárban, de csupán a zsol-
tárok elején, egy vagy két versnyi terjedelemben a Csurgai graduál. A hagyományos 
zsoltárkezdet megőrzése kedvéért van ez így, az ismerős kezdet segítette az emléke-
zetet, hivatkozást. De e zsoltárok többi versében a végső forrás szintén a Vizsolyi Bib-
lia szövege. Eltérő kezdetük motiváló oka azon túl nincs földerítve, hogy ez bi-
zonnyal a szóbeli és kézírásos hagyomány. Ezeknek a zsoltároknak a szövege az 
Öreg graduál lapjain is a Vizsolyi Biblia szerint olvasható, de több–kevesebb elté-
réssel. Itt tehát szintén nem az Öreg graduált követi a Csurgai graduál, hanem az egyik 
számunkra ismeretlen kéziratot (a Vizsolyi Biblia mellett). Olyan közvetlen forrása 
lehetett, amelyben – az Öreg graduáltól függetlenül – már érvényesült a Vizsolyi 
Biblia egyre inkább normatívként elfogadott szövegeinek átvétele. Kivéve azonban az 
incipitet. Nyolc zsoltárban, azaz a csonka Psalterium felében a Vizsolyi Biblia szöve-
gének elfogadása egyértelmű. Mást követ-e a graduál a zsoltárok másik felében? 

Igen, mást követ. A Batthyány/Ráday/Óvári testvérgraduálok hagyományágá-
nak szövegéhez nagyon hasonló vagy azonos forrást (amely nagy vonalakban a 
Csáti, Spáczai, stb. graduálokkal közös) veszi át a 22–23. zsoltárban. De csupán eb-
ben a két zsoltárban ragaszkodik egyértelműen ahhoz a kéziratos hagyományhoz, 
amelyet az imént felsorolt nyolc zsoltárban az Öreg graduál is hol követett vala-
mely részben, hol mellőzött. Így tehát ebben a két zsoltárban a Csurgai graduál 
nem követi sem a Vizsolyi Bibliát, sem az Öreg graduált.  

* 

                                                 

9 Ezt a szövegek összehasonlításával tisztáztam korábban; vö. Fekete Csaba: Az Öreg graduál első 
zsoltárának forrásáról. Magyar Nyelv XCVIII. (2002) 329–335. — Megjelent gyűjteményes kiadásban 
is, in: Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből. Szerk. A. Molnár Ferenc és M. Nagy Ilona. 
Debrecen, 2003.  129–138. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 4.) 
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(3) A tizenhatból hat zsoltár ismét más mintát követ, harmadik forrásra támaszko-
dik. A Huszár Gál által közreadott zsoltárszöveget idézi (Komjáti graduál, 1574) 
szó szerint, vagy helyenként egészen minimális eltérésekkel a 9–13. és 15. zsoltárban.  

Ezekből kiviláglik, hogy a Csurgai graduál csonka Psalteriuma három eltérő 
forrásból adódik össze (ezen belül további árnyalatokat, rétegeket ma még nem tu-
dunk elég jól elkülöníteni). Ez a summás összegzés tanulságokkal jár. A Csurgai 
graduál zsoltárainak kétségtelen forrását megállapítva kellő óvatossággal körvona-
lazható az ismert forrásoktól való eltérés vagy egyezés lényege és oka. 
 
Szemelvények 
A szövegrészletek alábbi válogatása, párhuzamos közlése szemlélteti, hogyan és mi-
lyen mértékben igazolódik a szöveg azonossága és/vagy eltérése által a zsoltárok 
szövegének három elkülönülő rétege. Betű szerinti az átírás. Nyelvi, helyesírási nor-
ma szempontjából erre szükség van. A kéziratosság jellemzője, hogy a nagybetű 
vagy kisbetű használata sokszor esetleges vagy eldönthetetlen. Az ékezés is, tehát ö 
és ő között sincs különbség. Lúdtollal könnyebb vesszőt írni, ezért a kézírásos szö-
vegben, ha van, akkor az ékezet vesszőnek látszik. Gyakori az is, hogy két pont 
vagy két vessző helyett csupán egyet jelöl, vagy elhúzza.  
 
1. zsoltár Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum 
 

Csurgai graduál Öreg graduál 

Boldogh�ember�aʒ,�
aʒ�ki,�aʒ�hitetlenek�tanacʒán��
ném�jár::::�����
Es�aʒ�bŭnőſőknek�utan�nem�ál,��
aʒ�Cʒufoloknak�sʒekekben�nem�ŭl.�
Hanem�aʒ�Ur�tőrvenyeben��
vagyon�aʒ�ő�győnyőrŭſege::::�����
Es�aʒ�Tőrvenyeről��
gondolkodik�
ejiel�es�nappal.�
Eʒ�ollyaten�mint�aʒ�folyo�viʒek�mellet�
plantaltatot�termő�fa,�
�mely�gyŭmőlcʒet�adgya�idejekoran,�
es�kinek�Leuele��
megh�nem�hervad�::::�����
Es�minden�cʒelekedete��
mégh�aldatik. 

Boldogh�ember�

ki�nem�jár�az�Iſtentl�ſzakadtaknak�taná-

csán;�

Es�az�bnſknek�után�nem�l,�

az�megh�csufolok�kzt.�

Hanem��néki�az�Iſtenben�vagyon�minden�

bizodalma�::::�

Es�az�Iſtennek�trvényét�forgattya�elméjé-

ben�

éijel�és�nappal.�

Es�ollyan�mint�az�folyo�víz�mellet��

ltetet�el�fa::::�

ki�gymlcst�teremt��

alkolmatos�dben.�

Es�az��levelei��

meg�nem�hirvadnak::::�

Es�valamit�cselekeſzik�jó�ſzerencsés�léſzen.� 
 
A Vizsolyi Biblia szövegétől csupán ennyi az eltérés az első zsoltárban: ollyaten ~ 
ollyatan, és megáldatik ~ ió ßerenczés léßen. — Ez az utóbbi szószerkezet ugyanaz, mint 
az Öreg graduálban.  
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2. zsoltár Quare fremuerunt gentes 
 

Csurgai graduál Vizsolyi Biblia 

Miert�ʒugolodnak�aʒ�poganyok:��
Es�aʒ�nepek�miert�gondolnak��
heiaban�valokat.�
Aʒ�főldnek�kiraly�őſʒveg’ŭlnek:��
Es�aʒ�Feiedelmek��
tanacʒot�tartnak��
aʒ�Ur�ellen,�
es�aʒ�ő�Christuſa�ellen,��
eʒt�mondvan:�
Sʒaggaßuk�el�aʒ�ő�kőteleket:��
Es�véſʒŭk�ki�nyakunkbol�
�aʒ��ő�igaiokat.�
De�aʒ�ki�menyben�lakoʒik��
mégh�neveti:��
Es�aʒ�VR�meg’�cʒufollya�őket.�

Miert�dihſkdnec�az�pogányoc,�

és�az�népec�gondolnac��

heába�valókat?�

Az�fldnec�királi�ßue�gylnec,�

és�az�feiedelmec��

tanáczot�tartanac��

az�WR�ellen�

és�az��Chriſtuſa�ellen,��

(ezt�mondván.)�

Szagaſſuc�el�az��kteleket,�

és�rázzuc�le�rólunc��

az��igáiokat.�

Az�ki�lakozic�az�ęgekben��

neueti,�

és�az�WR�meg�czúfollya�ket�

 
Az első sor egy szavának eltérése jellegzetes. Zeleméri László 16. századi parafrázi-
sa szintén ezzel a szóval kezdődik: Zúgódik, dúl–fúl magában ez világ (RPHA 1496). 
Néhány példa mutatja alább, hogy a kéziratos szöveghagyomány szóhasználatában 
(a kéziratos hagyományra jelentős mértékben támaszkodott Huszár Gál graduálja 
is) hol a graduáloké, hol a 17. században már egyre jobban megszilárdult nyomta-
tott hagyomány érvényesült.     

 
Batthyány/Ráday graduál 

Miert�dẅhſkdnec�az�poganoc:�

� Es�az�nepek�miert�gondolnak�hiaban�valokat.�

Az�orſzagbeli�kiral’oc�fel�tamattanak:�

� Es�az�feiedelmek�eg’maſſal�tanaczkoſznac��

az�Ur�ellen�es�az��Chriſtuſa�ellen.�

Szagaſſuk�el�az��ktzeſeket:�

� Es�veſſẅk�el�mi�rolunk�az��igaiokat. 
 

Bencédi Székely István 

Miert�ʒugodanac�aʒ�poganoc:�

� es�aʒ�nepec�gondolanac�heyaba�valokot.�

Fel�tamadanac�eʒ�fldi�kiralyoc,�

es�aʒ�feiedelmec�tanacʒot�tartanac:�

� aʒ�Vr�ellen�es�aʒ��Chriſtoſa�ellen�

Sʒagaſſuc�el�aʒ��ktelkt:�

� es�veſſc�el�mi�rollunc�aʒ��ńgkt. 
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Huszár Gál 

Miert�zendlenec�a�poganoc:�

� Es�a�nepec�miert�agyarkodnac�hiiaba.�

ßue�gylnec�a�fldnec�Kiralyi,�

es�a�Feiedelmec�tanatſot�tartnac:�

� az�VR�ellen�es�az��CHRIStuſa�ellen.�

Szaggaſſuc�el�az��kteleket:�

� Es�veſſc�el�rolunc�az��igaiokat.� 
 
3. zsoltár Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me 
A Vizsolyi Biblia nyomtatott szövegétől való eltérés csupán az alábbi kezdő versek-
re terjed, a folytatás megegyezik. 
 

Csurgai graduál Vizsolyi Biblia 

Ur�Jsten�mely�igen�megh�ſzokaſultanak�aʒ�en�
ellenſegim:��
Mely�igen�ſokan�
�tamadtanak��én�ellenem.��
Sokan�mondgyak��
aʒ�en�Lelkem�felől:��
Nincʒén�ő�nekj�sʒabadulasa��
aʒ�Vrtul.�

Vram�mely�igen�megh��

ſokaſodtanak�az�én�ellenſęgim:��

Mely�feleſen�vadnak��

kik�én�ellenem�támadtanak.�

Sokan�mondgyák��

az�en�lelkem�fell�:�

Nincsen�ſegitſege�néki��

az�Iſtentl.�

 
4. zsoltár Cum invocarem exaudivit me Deus 
A nyelvszokás és vele együtt a liturgikus használat megmagyarázza, ha a zsoltár ele-
jén megőrizték az eltérő szórendet és/vagy szóhasználatot. A folytatásban köny-
nyebb lehetett elfogadniuk (vagy a Vizsolyi Biblia szerint helyesbítőnek elfogadtat-
nia) a nyomtatott bibliai szöveg szerint módosított változatot. 

  

Csurgai graduál Öreg graduál 

Mikoron�kialtok��
halgas�meg’�engemet,��
en�igaßagomnak�Jstene,��
aʒ�nyomoruſagban��
vidamicʒ�megh�engemet:�

Kőnyőrül’�en�raytam��
es�halgaßd�megh�aʒ�én�kőnyőrgeſemet.�

Halgas�meg�engemet��

én�igaſſágomnak�Iſtene�:��

Mikor�kiáltok�te�hozzád,��

vidámits�meg�engemet��

az�nyomoruſágban.�

Kegyelmeſſgedbl��

knyrlly�én�raytam:�

Es�halgaſd�megh�az�én��

imádſágimat.�

 
5. zsoltár Verba mea auribus percipe Domine 
Ez a zsoltár a Vizsolyi Bibliából való. Ettől az Öreg graduál pár sora némileg kü-
lönbözik. A Batthyány/Ráday graduál és a Spáczai graduál Psalteriumából ez a 
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zsoltár hiányzik. Bencédi Székely István néhány helyen hasonlóan fordít (munkáját 
használták a Vizsolyi Biblia fordítói), Huszár Gál változata viszont teljesen más. 

 

Csurgai graduál Vizsolyi Biblia Öreg graduál 

Jteld�meg��
Vr�Jsten�őket���
ves�el�őket,��
mert�engedétlenek��
té�ellened�

Itéld�meg�Iſten�ket��

veſd�el�ket,��

mert�engedetlenec��

te�ellened�

Itild�meg�ezeket,��

oh�Iſten��

veſzesd�el�ket,��

mert�engedetlenek�tenéked�

 
6. zsoltár Domine, ne in furore tuo arguas me 
A Vizsolyi Bibliából való ennek a zsoltárnak a szövege is. Pedig a protestáns gradu-
álokban és Huszár Gálnál is (Komjáti graduál 1574, előbb Reggeli éneklések, Debrecen 
1591) Kálmáncsehi Márton fordítása található. A különbségeknél sorban az Öreg 
graduál és más graduálok hagyománya ellen döntött a Csurgai graduál forrása. Itt 
az eltérő versek szövege olvasható, a többi jobban egyezik.  

 

Csurgai graduál /  
Vizsolyi Biblia 

Huszár Gál 
(Kálmáncsehi Márton) 

Öreg graduál 
(kéziratos hagyomány) 

Mert�nincʒen��
te�felőled��
aʒ�halálban�emlékeʒet:��
Aʒ�koporsoban��
kicʒoda�mond��
teneked�dicʒeretet.����
El�hervadot�orcʒám�
sʒomorusag’�miat:��
Es�meg’�vénhűtellensegim�miat��
�
Mennyetek�él�en�tűlem�
minnjaian��
kik�alnoksagot�cʒelekedtek:��
Mert�megh�halgatta�
�aʒ��Ur�aʒ�én�siralmimnak�
sʒauat.�

Mert�nintſen�az�halalban�ki�

te�rolad�emlekezzęc�:��

A�koporſoban��

kiczoda�diczer�tegedet.�

El�homalyoſodec��

az�en�ßemem��

az�keſerüseg�miatt�:��

�

meg�emeßtetec�minden�

ellenſegim�miatt.�

Tauozzatoc�el�en�tölem�

minnyaian,��

kic�alnokſagot�czelekedtec�:��

Mert�meg�halgatta�az�VR�

Iſten�az�en�ſiraſomnac�

ßozattyat.��

�

�

Mert�nincsen�az�halálban�te�

rollad�emlékezet:��

Az�koporſóban�penigh�ki-

csoda�mond�tenéked�

dicsiretet.��

Megh�homályoſodtanak��

az�én�ſzemeim�

az�keſerüſęgnek�miatta:��

Es�az�en�orczám�megh�

vénhdt�

az�én�ellenſęgim�miatt.�

Távozzatok�el�tllem�mind-

nyájan�kik�álnokságot�

cselekeztek:��

Mert�megh�halgata��

az�Vr�az�én�knyrgéſemet;��

és�az�Vr�eleiben�vtte�az�én�

eſedezéſemet.�

 
 
10. zsoltár Ut quid, Domine, recessisti longe? 
Huszár Gál szövegétől való eltérést találunk ebben a zsoltárban. Ez viszont nem le-
het tudatos lerövidítés. Másolási hibából keletkezett egyes szavak kihagyása. 
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Csurgai graduál Komjáti graduál 

Aʒ�Jstentelen�kevelysege�miat��
nem�keresi�aʒ�Jstent:��
Es�sʒiueből��
ki�rekeʒtette�aʒ�Jstent.�

Az�iſtentelen�az�ŏ�orranac�fŏl�tartaſa�miatt�

nem�kereſi�az�Iſtent�:��

es�minden�ŏ�gonoß�gondolatibol��

ki�rekeßtŏtte�az�Iſtent.�

 
12. zsoltár Salvum me fac Domine 
Csekély eltérésre találunk példát ebben a zsoltárban is. Ez azonban rámutat arra, 
hogy a másoló munkáját sokszor senki nem ellenőrizte, neki magának sem volt ta-
nultsága vagy lehetősége rá, hogy héber és latin forrást is használjon. Labia dolosa és 
lingua magniliquia párhuzama (parallelismus membrorum) vagyis ajak és nyelv helyére 
értelemszerűen nem kerülhet ember és nyelv. Itt sem rossz olvasat, sem diktálásnál 
félrehallás nem lehet az ok, csupán valamilyen módon becsúszott szövegromlás, 
amelyet nem volt, aki javítson. Mint ahogyan az előző zsoltár hasonló hibáját sem 
korrigálták. 

            

Csurgai graduál Komjáti graduál 

Ki�puſʒtet�aʒ�Ur�Jsten��
minden�hiʒelkődő��
hamis�Embereket�:��
Aʒ�kerkődő�nyelueketis��

Ki�pußtît�az�VR�Iſten�

minden�hizelkedŏ��

hamis�aiakakot�:��

ſ–a�kerkůuŏ�nyelueketis.�

 
Néhány tanulság 
Liturgikus szövegek hagyományozásának, azaz a szertartás kéziratos és szóbeli örö-
kítésének jó példája a Csurgai graduál csonka Psalteriuma. Rétegeinek elkülönítése 
és jellemzése után feltételesen körvonalazhatunk néhány tanulságot, amely általá-
ban is jellemzi a protestáns graduálokat, érvényes a Délvidéken másolt és használt 
graduálokra, közöttük az egykori és ma újjáéledt csurgói református iskola vonzás-
körzetében, a déli peremvidéken megőrzött protestáns liturgiára.  

Többpólusúak a liturgikus források. Nem egyetlen forrásból erednek a 17. század 
örökölt és ismételten másolt zsoltárszövegei. Téves volt a Batthyány graduál kelte-
zése (1564), és még nagyobb tévedés a hozzá fűződő értékelés, amely szerint a pro-
testáns zsoltárok szövegének hagyományozását sokáig egyetlen pólusúként, egyet-
len ősforrásból eredőként jellemezték. Ez a szélesebb tudományos köztudatban az 
ezredfordulóra sem változott meg teljesen, a közvéleményben még kevésbé. Cso-
masz Tóth Kálmán sem tudott szakítani vele. Manapság a Komjáti graduál szerepe 
tűnhet fel az egypólusú hagyományrendszer eredőjének az újabb (a fellendült gra-
duálkutatás nyomán kialakult) tudományos megközelítésekben. Ezért szükséges 
hangoztatnunk, hogy több forrásból kellett eredniük a 16. századi ősgyűjtemények-
nek, több forrásra alapozódtak a már nem létező graduálok, és a később másolt 
graduálokhoz is több és hosszú úton át jutottak el a különféle zsoltárszövegek.  

Tovább él és hat a kéziratos (szóbeli) hagyomány. Az erdélyi fejedelmi udvar prédiká-
torainak egységesítő kísérlete, a liturgikus (és vele nyelvi) szabványteremtő igyeke-
zet ellenére még száz–százötven évig érvényesült – a Vizsolyi Bibliával és az Öreg 
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graduállal párhuzamosan – a korábbi kéziratos források hatása. Nem töretlenül. Az 
egységesülés csupán lassan formálódott.  

Normakérdés. A 17. század elején legjobbjaink etalon megállapítására és elfogad-
tatására törekedtek a magyar nyelvhasználat, a nyomtatott könyvek és a szertartá-
sok területén. A protestánsok a szertartás kérdéseit nem szabályozták kötelező ér-
vényű, központilag elrendelt törvényekkel, a végrehajtást sem kísérte ellenőrzés, bár 
a canonica visitatio az egyházi tanítás hitvallásos voltát, dogmatikai helyességét állan-
dóan vizsgálta. Zsinatokon közmegegyezéssel szabályozták a vitás kérdéseket. A 
szűkös hazai lehetőségek miatt nem volt például engedélyezett vagy egységesen el-
fogadott bibliafordítás, zsoltárszöveg, énekeskönyv, szertartásrend. Ennek voltak 
hátrányos következményei, de a három részre szakadt ország és az ellenreformáció 
által adott történelmi helyzetben előnyét is kell látnunk ennek. 

Adiaphora. A protestántizmus svájci ága teológiailag közömbösnek ítélte a szer-
tartást, mint közömbös külsőségeket. Az ilyen ügyekben tanúsított engedékenység, 
nagyvonalúság, valamint a hitvallásilag és gyakorlatban szavatolt keresztyén szabad-
ság következtében nálunk a liturgia miatt nem robbant ki elharapózó viszály, fele-
kezeti szakadás. Ennek következménye volt a nyelvi norma alakulásában és a litur-
gikus szövegek hagyományozásában. 

Szokott gyakorlat. A szertartás szociológiája és pszichológiája figyelmeztet: a litur-
gia természetéhez tartozik, egyik döntő tényezőként, a megszokás. A meglévő gya-
korlatra alapozás magyarázza Huszár Gál gyülekezeti énekeskönyvének tartós és 
azonnali hatását. Ugyanez érvényesült a megszokott liturgikus berendezkedés ön-
szabályozásában. Ez szemlélhető a graduálok keletkezésében, fennmaradásában, 
valamint az egymástól függetlenül fordított zsoltárszövegek egymás mellett élésé-
ben és kölcsönhatásában. 

 
 

Abstract 
 

Three Strata in the Psalter of the Csurgó Gradual 
 

This mutilated copy of the Protestant gradual used (and perhaps also copied) at 
Csurgo (south western angle of Hungary) originates from the third decade of the 
17th century. The remnant of its Psalter contains 16 Psalms. Half of these pre-
served the text of the Vizsoly Bible (1590), and not that of the Large Gradual 
(printed in 1636, Alba Julia). Two Psalms are textually connected with the manu-
script legacy of 16th century Protestant translations. Six Psalms are taken from 
another translation, that of the printed gradual of Komjáti (1574, Northern Hun-
gary). Analysis of the textual comparison through samples selected from Psalms 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 10, and 12 reveal the main characteristics of Psalm tradition chanted in 
the 16th-18th century liturgy of the Reformed Church in Hungary. 

Such Psalters, as parts of Protestant graduals, were never based on a single 
source. 16th century manuscript sources were often mingled in later use. There was 
no official church regulation as to discriminate one or another translation of the 
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Psalter to be used exclusively in service. There was as well no serious debate con-
cerning unified liturgy, so local tradition survived freely. The text of the Vizsoly 
Bible by and by emerged as a standard during the late 17th century. However, this 
fact scarcely had determined the selection of the Psalter’s text. Thus translations of 
different sources lived side by side for several decades in daily service even after 
the subsequent editions of the Vizsoly Bible, namely in 1608, 1612, and 1645. 



 

 

 


