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Új Énekeskönyv. Pozsony, 1805, és további kiadásai 1910-ig. 
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Abteilung. Göttingen, 1872. 
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(A jegyzőkönyvek java része a soproni egyházközségi levéltárból került elő, néhány a 
soproni felső egyházmegye levéltárából, néhány a Hrabovszky-gyűjteményből, néhány az 
egyházkerületi levéltárból.) 

A dunántúli evangélikus egyházkerület nyomtatott jegyzőkönyvei 1912-ig. 
A bányai evangélikus egyházkerület nyomtatott jegyzőkönyvei 1881–1900. 
A magyarhoni evangélikus egyetemes egyház egyetemes gyűléseinek jegyzőkönyve 1861–

1925. 
Hrabovszky György: Scrinium Antiquarium. Kéziratos adatgyűjtemény. (Keletkezési ideje: 

1788–1825.) 
Egyháztörténeti adattár II. kötet. 
 

VI. Folyóiratok 

Belmisszió 1914–17. 
Evangélikus Egyház és Iskola 1895–1910. 
Evangélikus Népiskola 1895–1910. 
Evangélikus Őrálló 1895–1910. 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1863, 1895–1910. 
Protestáns Pap. 1889–1910. 
 

Felhasznált irodalom 

Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften Evangelischer 
Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. Leipzig-Ofen, 1759. 

Koch, Eduard Emil: Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesangs der christlichen, 
insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. 3. átd. k. Stuttgart, 1866–1876. 

Révész Imre: A magyarországi ref. egyház közönséges énekeskönyvéről, az énekek 
szerzőinek névsorával. Debrecen, 1866. 

Bogisich Mihály: Magyar egyházi népénekek a XVIII. századból. Bp., 1881. 
Új Magyar Athénás. Szerk.: Sz. Kiss Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv, 

Budapest, 1889. 
Erdélyi Pál: Énekes könyveink a XVI. és XVII. században. Bp., 1899. 
Paulik János: Milyen dallamokat vegyünk fel a készülő új énekeskönyvbe? Nyíregyháza, 

1904. 
Payr Sándor: A Perlakiak négyszázados ároni háza. Bpest, 1905. 
Antalffy Endre: Petrőczy Katalin Szidónia élete és munkái. Bp., 1904. 
Kapi Béla: Pálfy József. Budapest, 1907. 
Prőhle Henrik: Egyházi ének és énekes könyv, főleg magyar nyelvű gyülekezeteink 

szempontjából. 1908. (Hely nélkül. Klny. ?) 
Endreffy János: Magyar kátéénekek a XVI. században. Pozsony, 1912. (Székács József 

Emlékkönyv-ben.) 
Karsay Sándor: Énekeskönyvek a dunántúli evang. egyházkerületben. (Prot. Egyházi és 

Iskolai Lap 1862. évf.) 
Várady Imre: Gellert hazánkban. Budapest, 1917. 
Religion in Geschichte und Gegenwart, Szerk. Gunkel Hermann és Zscharnack Leopold. 2. k. 

Tübingen 1927–1932. 
Világirodalmi lexikon. Szerk.: Dézsi Lajos, Budapest, 1930–1933. 
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Payr Sándor: Testvéri közösség magyar protestáns énekeskönyveinkben. (A „Kálvin és a 
kálvinizmus” emlékkönyvben. Debrecen, 1936.) 

Ihász László: Bancsó Antal 1851–1937. Győr, 1937. 
Kühn János: A protestáns egyházi zene története. Sopron, é. n. (Klny. Evangélikus 

Népiskola) 
Jánossy Lajos: A magyar reformáció istentisztelete és énekei. … Munkaprogram 1942–43 (?) 
Jánossy Lajos: Az evangélikus liturgia megújhodása. Budapest, 1932. 
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Budapest, 1933. 
Zoványi Jenő cikkei a „Theologiai Lexikon” részére. Budapest, 1940. 
Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében. Győr, 1941. 
Zsoltároskönyvünk az Ige mérlegén. A Kálvin János Társaság IV. országos konferenciájának 

előadásai. Budapest, 1941. 
Gott ist mein Lied: Kirchenlieder und ihre Geschichte. Zürich, 1942. 
Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázlata. Budapest, 

1944. 
Welt des Gesangbuches. Lipcse, é.n. sorozatból: 

2. Gennrich Paul: Der Gemeindegesang in der alten und mittelalterlichen Kirche. 
7. Michaelis, Otto: Erlebtes Kirchenlied. Ein Führer durchs Gesangbuch. 
9. Gabriel: Das Frauenlied. 

Bucsay Mihály: Szegedi Gergely, debreceni reformátor, a kálvini irány úttörője hazánkban. 
Budapest, 1945. (A középdunai protestantizmus könyvtára. A. VIII.) 

Schlisske, Otto: Handbuch der Lutherlieder. Göttingen, 1948. 
Csomasz-Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés. Budapest, 1950. (Református 

Egyházi Könyvtár, XXV.) 
Hellenbronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos-család, Győr, 1934. (klny. Győri Szemle 

1934.) 
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I.  Sopron, 1924. (A 

dolgozatban: Dt. ker.) 
Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841–1925). Sopron, 1931. 

 
Pótlások 

ad I.: Énekeskönyv-kézirat (töredékek) a dunántúli ev. egyházkerületi levéltárban. 
ad II.: Neu-vermehrtes Oedenburg-Raab- und Günsserisches Gesangbuch… bey dem 

öffentlichen Gottesdienst der Evangelischen Gemeine zu Oedenburg, Raab und Nemes 
Cso in Nieder-Ungarn zum heilsamen Gebrauch. Güns (Kőszeg), 1746. 

Auserlesene Gebete und Geistreiche Lieder für die Evangelische Gemeine in Pressburg… 
Pressburg (Pozsony), 1764. 

Christliches Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch der Evangelischen Gemeinden in 
Siebenbürgen. Bistritz (Beszterce), 1838. 

Neues und vollständiges Pressburger Gesang- und Gebetbuch zum Gebrauche bei der 
öffentlichen Gottesverehrung. Pressburg, 1845. 

Geistliche Gesänge. 5. kiadás. Güns (Kőszeg), 1849. 
Payr, Alexander: Christliches Gesangbuch. Zum Gebrauche für die evangelische Gemeinde 

Ondód… Ondód, 1891. 
ad V.: Karsay Sándor püspök egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1870–78. az egyházkerületi 

levéltárban. 
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Előszó 

Új énekeskönyv szerkesztése és az ezzel kapcsolatos vitatkozások, kutatások idején érdemes 
a korábbi énekeskönyvek történetével is részletesebben foglalkozni. Az atyák munkája, a 
szerkesztési szempontok, az akkori kérdések és megoldási kísérletek nem lehetnek 
érdektelenek a mi számunkra sem. 

A történeti rész összeállításában a nyomtatásban meglévő egyházkerületi és 
egyetemes jegyzőkönyveken kívül elsősorban a soproni evangélikus egyházközség 
levéltárában talált kéziratos jegyzőkönyvekre és leiratokra, Hrabovszky György 
kéziratgyűjteményére, az egyházkerületi, soproni felső és balatonvidéki egyházmegyei 
levéltárakban található jegyzőkönyvekre és adatokra, valamint a kővágóőrsi és kapolcsi 
egyházközségek leiratgyűjteményeire támaszkodhattam. A levéltári kutatás a levéltárak 
költöztetése, háborús pusztítás, idő- és pénzhiány miatt nem lehetett kimerítő. 

A régi énekeskönyvekre vonatkozó adatok nagy része előkerült a különböző 
forrásokból. Az új énekeskönyvre vonatkozó és a hivatalos jegyzőkönyvekbe, jelentésekbe 
nem került, a műhelytitkokat tartalmazó egész anyag megsemmisült. Az énekeskönyv 
tulajdonképpeni összeállítását végző Payr Sándor theológiai tanár hagyatékából Hamar Gyula 
ny. tanítóképezdei igazgató összegyűjtötte az énekeskönyvre vonatkozó adatokat és a 
tanítóképző intézetben őrizte. Az intézet bombázása és teljes pusztulása megsemmisítette az 
egészet. Az énekeskönyv kiadási adataira vonatkozólag pedig a Kókai cég értesített arról, 
hogy mind az ő, mind pedig a Hornyánszky nyomda feljegyzései, kimutatásai a háború 
folyamán ugyancsak megsemmisültek. 

Itt kell megemlékeznem arról, hogy akadtak olyan lelkészek és levéltárosok, akik 
munkámban készségesen segítségemre voltak. Külön is meg kell köszönnöm az értékes 
adatokat és tanácsokat Schulek Tibor Dr. komáromi esperesnek és Horváth Miklós győri 
egyházközségi pénztárosnak. A dolgozat szerkezetére és a használandó módszerre Sólyom 
Jenő Dr. adott értékes tanácsokat. Annyival is inkább kell itt köszönetet mondanom, mert sok 
lelkész részéről még csak válasz sem érkezett a kérdéseimre. 

Bevezetés 

A magyar evangélikus énekeskönyvek története, különös tekintettel a dunántúli 
evangélikus egyházkerületben használt énekeskönyvekre 

 

Az egyházi ének egyetemes történetével és alapjaival nem foglalkozom, csak utalok 
Csomasz-Tóth Kálmán részletes és alapvető munkájára (Csomasz-Tóth K.: A református 
gyülekezeti éneklés. Budapest, 1950. Református Egyházi Könyvtár XXV.) 

A magyar énekeskönyvek történetével Cs. Tóth ugyancsak részletesen foglalkozik, de 
egyoldalúan református szemszögből. Ennek kiegészítésére említem a következőket. 

A magyar reformáció története még több szempontból nincs teljes alapossággal 
feldolgozva. Annyit azonban világosan láthatunk, hogy az első években érezhető tisztára 
lutheri hatás után a XVI. század közepétől azzal párhuzamosan, sőt gyakran annak leple alatt 
kezd a svájci (kálvini és részben zwingliánus), valamint a Melanchton-féle közvetítő irány is 
terjedni. Ezek az irányok sokszor annyira összeszövődnek, hogy nem is lehet őket teljes 
határozottsággal szétválasztani. 
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Ez a külföldön is előforduló, nálunk azonban nagyon gyakori jelenség az 
énekeskönyvekben is éreztette hatását. Az első magyar énekeskönyv még tisztára a lutheri 
reformáció terméke (Gálszécsi Istváné, 1536). Bornemisza Péter evangélikus püspök 
énekeskönyve szintén nem vitás. Huszár Gál graduálja Jánossy Lajos megállapításai szerint 
ugyancsak evangélikus énekeskönyv (az előbbi 1582-ből, az utóbbi 1574-ből). A svájci 
reformáció nyomta rá bélyegét a Szegedi Gergely-féle énekeskönyvekre, s ugyancsak vitán 
felül református énekeskönyv az erdélyi Öreg Graduál (Keserüi Dajka János és Geleji Katona 
István műve 1636-ból). 

A debrecen-váradi énekeskönyvek számos kiadása közül a debreceni, váradi, 
kolozsvári, kassai kiadások inkább a református felfogást tükrözik, a lőcsei és bártfai 
kiadások pedig az evangélikust. Az énekeskönyvek nagy részét azonban valószínűleg 
mindkét felekezet egyaránt használta, hiszen elsősorban a lelkésztől függött, hogy melyik 
éneket használja. Schulek Tibor feltevése szinte bizonyosra vehető: ezeket az 
énekeskönyveket – éppen azért, mert mindegyik kiadás más – nem lehet olyan értelemben 
gyülekezeti énekeskönyveknek elképzelni, mint valamelyik későbbit; inkább a lelkésznek és 
énekvezérnek szolgált kézikönyvül, hogy mit tanítson meg gyülekezetének, vagy mit 
diktáljon nekik. 

Ezen énekeskönyveinknek közös jellege kitűnik az énekszerzők felekezeti 
hovatartozandóságából is. Egymás mellett megvannak bennük az evangélikus Gálszécsi 
István, Batizi András, bencédi Székely István, Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, Sztárai 
Mihály, Huszár Gál, Bornemisza Péter, valamint a református Szegedi Kis István, Melius 
Péter, Szegedi Gergely, Skaricza Máté és a minden felekezetet végigpróbált Dávid Ferenc 
énekei. A XVII. században énekeskönyvbe kerülnek az evangélikus Balassi Bálint, Rimay 
János, Regius Király Jakab, Sármelléki Nagy Benedek és a református Pécseli Király Imre 
énekei is. Az erre vonatkozó utalásokat, példákat Payr Sándor közli. (Testvéri közösség… 
404–405.) 

A dunántúli evangélikusok használták a kéziratos cantionalék és graduálok mellett – 
ha esetleg nem is valamennyit – az ország más részén megjelent énekeskönyveket. Gálszécsi 
István az énekeskönyvét Perényi Péter siklósi várkapitánynak ajánlja. A tekintélyes Perényi 
révén nyilván ismertté vált a könyv Dunántúlon is. (Payr: Dt. ker. 784. 1.) 

Tudomásunk szerint az első Dunántúlon megjelent énekeskönyv az elveszett Csepregi 
Graduál. 1621 és 1643 között jelenhetett meg. Erről a graduálról Vajda György sopronlövői 
lelkész leveléből tudunk, „aki Csepregi Kránitz Mihály diákot 1650. arra kéri, hogy írjon neki 
négy konc papírosra szépen kompingált hymnusokat, antiphonákat, lamentatiokat, 
főünnepekre valókat kótákkal, de amely énekeket megtalálhatni az Nyomtatott Csepregi 
Graduálban, azokat nem írja bele.” (Payr: Testvéri közösség 414. 1.) Ezen 1650. III. 16-án 
kelt levélből arról is tudomást szerzünk, hogy voltak egyes énekeskönyv-készítő diákok, 
akiknél voltak készenlétben graduálok, passionálisok, cantionálék, funebriálisok stb., s 
ezekből azután rendelésre szállítottak. (Payr 1.helyen) 

A korábbi énekeskönyvek közül adatunk van Huszár Gál graudáljának használatára. 
Kis Bertalan püspök 1631. évi kövesdi egyházlátogatásakor feljegyzi: „Vagyon egy magyar 
Graduál, szakadozott, Huszár Gálé.” (Payr: Testvéri közösség 408. 1.) Bornemisza 
könyvének is megvan a kapcsolata Dunántúllal: az egyik énekben szereplő Ládoni Sára 
dunántúli. (Payr: Testvéri közösség 410. 1.) 

Payr Sándor a dunántúli ev. egyházkerület történetében az egyházi énekről szóló 
részben (782–788. lapok) többek közt ezt mondja: „Hivatalosan elfogadott vagy ajánlott 
énekeskönyve a kerületnek 1696-ig nem volt. A lelkészek tetszésük szerint többfélét 
használtak. Legismertebb lehetett, mint a Zengedező 1770. évi előszava említi, a Lőcsén 
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1627. Breuer Lőrinc által nyomtatott (ma már ismeretlen, de bizonyára lutheránus), mely 
’igen csekély és még kevés énekeket foglal magában’. És Csepregen is 1630. Mihálykó János 
imádságaival jelentek meg ’szép isteni dicséretek és zsoltári énekek’ (12 r. 496 1. Szabó K. I. 
591.) Gönczi György debreceni lelkésznek Szegedi Gergelyéből készült legtöbbször 
nyomtatott könyvét, valamint Sz. Molnár Albert zsoltárait a reformátusokkal való hitviták 
miatt legfeljebb csak 1643 után merték használni, mikor a gyűlölködés csillapult.” (i. m. 786. 
1.) 

A pietizmus hatására keletkezett énekeskönyvek már Dunántúlra vezetnek. 1696-ban 
jelenik meg Lőcsén az elűzött győri rektor, később Thököly seregében tábori lelkészként 
működő Ács Mihály nagy jelentőségű énekeskönyve: „Zöngedöző Mennyi Kar” címen (a 
későbbi kiadásokban már Zengedező). Payr szerint az énekeskönyv összeállításában 
munkatársa volt a győri Lövei Balázs és a téti Tatay István. Az új szerzők közül (csak 2 
ismert: Lányi Illés és Musai Gergely) Musai szintén dunántúli, később püspök is lesz. Ez az 
énekeskönyv szinte kivétel nélkül Ács Mihály Aranylánc című imádságoskönyvéhez van 
hozzákötve. Payr idézett szavaiból arra lehet következtetni, hogy ez az énekeskönyv már a 
dunántúli evangélikus egyházkerületnek hivatalos (ha nem is elrendelt, de legalább is 
ajánlott) énekeskönyve volt. 

A Zengedező felhasználásával adta ki 1730-ban Wittenbergben Sartorius Szabó János 
a „Magyar Lelki Óra” c. áhítatoskönyvét. Ennek az énekeskönyv-részében már 420 ének van. 
Zoványi Jenő megállapításai szerint nem a nemescsói Sartorius volt ennek az összeállítója, 
hanem a korán elhunyt rozsnyai (Zoványi: Cikkek 395 1.). Payr még a nemescsóinak 
tulajdonítja, s munkatársakként Fábri Gergely osgyáni, majd vadosfai lelkészt és Lutharits 
Péter vend orvost tünteti fel. Ugyancsak ő említi új szerzőként az illavai Kalinka Joachim 
mellett a különben ismeretlen Sándorfi Mihályt és Szuchi Györgyöt. Nyilvánvalóan 
használták ezt a könyvet is Dunántúlon, hiszen az „Új Zengedező”-be ebből is vettek át 
énekanyagot. 

A Zengedező további tetemes átdolgozása a dunántúli pietizmus nagyszabású 
irodalmi működést kifejtő lelkészeinek műve volt. Ebben a munkában a két Torkos (András 
és József), a két Szeniczei Bárány (György és János), Vásonyi Márton, Fábri Gergely és a 
nemescsói Sartorius Szabó János vett részt. Az „Új Zengedező Mennyei Kar” Torkos József 
győri lelkész kiadásában 1743-ban jelenik meg Győrött. A kiadási helyként ugyan 
Frankofurtum szerepel, de Torkos levele szerint mégis titokban Győrött nyomtatták. (Payr: 
Testvéri közösség 421. 1.) 

A reformátusokkal továbbra is megmaradt a közösség, hiszen az „Új Zengedező” 
anyagának tekintélyes része a XVI–XVII. századi közös énekeskönyvekben, ill. azok 
református utódaiban is megvolt. Ezenkívül Szenczi Molnár Albert zsoltárait az „Új 
Zengedező”-höz mindig hozzákötötték és ebből következőleg használták is. 

A Zengedező-kiadások az egész országban elterjedtek. Érthető is, hiszen ezek voltak 
az első s egyúttal mindmáig legértékesebb evangélikus magyar gyülekezeti énekeskönyvek. 
Még Erdélyben is használták, mint ezt Szeli József brassai „magyar oskolamester”-nek Fábri 
Gergely győri rektorhoz írott leveléből láthatjuk (M. Prot. Egyháztörténeti Adattár II. 168–
170.). 

A Zengedezők annyira híveink szívéhez nőttek, hogy a XIX. századi új 
énekeskönyvek bevezetése sok helyen egyáltalában nem sikerült, vagy csak külső erőszakkal, 
mint erre a továbbiakban még rátérünk. Payr Sándor említi, hogy házaló zsidók még a múlt 
század második felében is kereskedtek különböző kiadású Zengedező-példányokkal, 
különösen Győr és Zala megyékben. (Payr: Testvéri közösség 424 1.) Ezt még Veszprém 
megyével is ki kell egészítenünk. 
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A XVI–XVII. századi énekeskönyvek anyagában a középkori eredetű énekek mellett 
szép számmal voltak eredeti magyar énekek, és már megtalálhatók a németből fordítottak is. 
Igen jelentős helyet foglaltak el ezek között a biblikus énekek (egy-egy bibliai ige, elsősorban 
zsoltár alapján írt parafrázisok vagy átdolgozások). A pietista énekeskönyvekben tör be 
azután nagy számban a német énekanyag, de az „Új Zengedező”-ben sem éri el az énekanyag 
felét sem, ami még megfelelő arány. Erre vonatkozó kutatásokat Friedrich Károly végzett és 
közölte is ma már nem egészen megbízható adatait idézett munkájában. 

Tartalmilag értékes, gyülekezeteinket építő és erősítő énekeskönyvek voltak ezek. 
 

I. főrész 
A hivatalos dunántúli énekeskönyvek története 

A) Az 1805-ös énekeskönyv 

1. Új énekeskönyv terve 

Mikor nálunk a nagy jelentőségű „Új Zengedező” megjelent, Németországban már javában 
virágzott az új korfelfogás, a felvilágosodás, ill. ennek az egyházi életben különösképpen 
romboló fajtája, a racionalizmus. Ez az irányzat elsekélyesítette az egyház munkáját, és a 
hívő keresztyénség helyére elérendő eszményként az ész- és természetvallást helyezte. Az 
angol deizmus és szabadkőművesség, a francia Diderot és Voltaire hatására gyorsan terjedt ez 
az irányzat. Az egyházi ének területén ezen kívül a modern esztétika az ódon bibliai 
nyelvezet ellen küzdött. Az énekek külső formáját az esztétika, a tartalmát az új filozófia 
kezdte ki. Megkezdődött a régi magvas énekeknek vég nélküli átdolgozása, „javítása”. Az 
egyházi énekköltészet és énekeskönyv-szerkesztés új szempontjairól kimerítő tájékoztatást 
kapunk az 1785-ös soproni német énekeskönyv előszavában. Részleteket mellékletként 
közlök (1. melléklet). 

Magyar nyelvterületen az erdélyi reformátusok voltak az elsők, akik az új irányzatnak 
megfelelően átdolgozott énekeskönyvet adtak ki Kolozsvárt 1778-ban. Német evangélikus 
énekeskönyv már jóval több jelenik meg hazánkban. Csak Pozsonyban 1785-ben három 
különböző! Ezek a könyvek, valamint a Németországból idekerült énekeskönyvek a lelkészek 
körében megtették hatásukat. Elterjed „a kor színvonalán álló” énekeskönyv utáni 
vágyakozás, de természetesen csak azok között, akik már erre a kétes értékű színvonalra 
eljutottak. 

A döntő lépést Hrabovszky Sámuel dunántúli püspök teszi meg. 1790-ben 
személyesen is megkezdi a munkát, és az öt dunántúli, magyar gyülekezetekben szolgáló 
esperesnek kiosztja a graduált feldolgozás céljára. (A jegyzőkönyvi adatok a Zengedezők 
címe szerint graduálként emlegetik ezeket az énekeskönyveket; noha nem graduálok, azaz 
liturgikus énekeskönyvek voltak, hanem csak cancionálék.) Útmutatásul felhívja őket, hogy 
stiláris, morális és költői szempontból ellenőrizzék az egyes énekeket, és minden egyes 
észrevételüket külön jegyezzék fel. A válogatás munkájával is megbízza őket: „Amely 
énekek nem sokat érők az épületre, azokat el kell hagyni; e mellett ha valamely szép új 
composítiók lennének, helyekbe kell állítani.” (2. melléklet) 

Karsay Sándor 1862-ben a dunántúli énekeskönyvekről írva közli a következőket: 
„Ezen időszak utolsó évtizedében hozatott szőnyegre, hogy az ó Graduált meg kellene 
változtatni s a benne jó mértékben uralgott mysticopietismust nem a túlzó, de józan 
rationalismussal egy újabb énekeskönyvben, ha nem egészen is, de nagyrészben 
összeforrasztani.” „Ezek mellett lehetetlen vala a miveltebb izlésnek a Gradual izléstelen 
kifejezésein meg nem botránkoznia és annak, különösen az erkölcstani énekekben feltűnő 
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fogyatkozásán meg nem ütköznie.” Íme a két fő kifogás az „Új Zengedező” ellen: nem 
racionális és nem morális. 

2. A munka megindulása 

A munka a püspök felszólítására megkezdődik. Mindjárt a kezdet kezdetén szóba kerül az 
énekeskönyv beosztása. Hrabovszky György már 1791 februárjában előáll a javaslatával, 
hogy a beosztás ne a régi legyen: „A’ mi az új Énekes könyvünket illeti méltóbb vólna abban 
az Énekeket Systematice gyűjteni a’ Soproni, Bétsi, Posonyi vagy Berlini német Énekes 
könyvek példájokra, mint a graduálban található mód szerint.” (Scrinium 3,17.) 

Hrabovszky Sámuel püspök az 1793-as kerületi gyűlésen (Bakonyszentlászló, 1793. 
szept. 3.) tárgyaltatja az énekeskönyv ügyét. Az idő rövidsége és a kerületi gyűlésen 
előhozott sok egyéb kérdés miatt azonban alig határoznak valamit. Lényeges az 1. 
határozatuk: „Az egész Concursus meg állapodott abban, hogy a’ régi Graduál félre tétessék 
és tsak magános házi haszonra tartassék.” A püspök közli még újabb körlevelében a tervbe 
vett címet, nagyságot és a négy szakaszra való beosztást. Az eredménytelenség miatt még 
ugyanazon év novemberére Kemeneshőgyészre hív össze gyűlést. Hrabovszkynak, úgy 
látszik, szívügye volt az énekeskönyv-reform, és voltak már szomorú tapasztalatai, mert ezt 
írja: „az ide tartozó Tagok, kivált Seniorságot viselő Tiszteletes Férfiak ezen rendelt napon 
okvetetlen meg-jelenjenek a meg-nevezett helyen. – A’ki elegendő ok nélkül későbben 
érkezik közinkbe, az tartozik a Gyülésnek egy napi költségeit ki állani; aki pedig éppen el 
mulasztja, az mint a Superintendentalis Gyülekezetnek meg utálója két aranyra fog 
büntettetni és úgy fog improtocoláltatni, mint haszontalan edénye a’ mi Szent 
Gyülekezetünknek.” (lásd 3. melléklet) 

Nyilván ezzel a körlevéllel egyidejűleg felszólítást küldhetett Hrabovszky azoknak, 
akiket a szűkebb munkába kívánt bevonni. Erre a felszólításra adott Fábri Pál és Ráth Mátyás, 
a két győri lelkész terjedelmes választ (4–5. melléklet). Mindkét levél figyelemre méltó, 
érdekes adatokat tartalmaz. Ráth Mátyás leveléből hallunk arról is, hogy már ekkor szó volt 
209 ének kihagyásáról. Ráth a verstani és prozódiai hibákra mutat rá, Fábri pedig különösen a 
magyar nyelvi szempontokra. 

A püspöki felszólítás határozottsága (2 arany!) vagy a reform iránti vágy tette, nem 
tudom, de a hőgyészi gyűlésen ott volt a püspökön kívül 4 esperes, 4 alesperes, 9 lelkész (2 
esperes kimentette magát), tehát az egyházkerület lelkészi vezetősége szinte teljes számban. 

A gyűlés határozatai a reform szempontjai között említik a következőket: „elsőben is 
a’ meg maradandó Énekeket meg visgálván, azokban elöl fordúlható helytelen ki fejezéseket, 
’s alkalmatlan verseket jobbétsuk, ’s a’mellyek hoszszak leendenek, azokat meg rövédétjük, 
vagy ha az egész Ének kellemetességével meg nem állhatnak, két szakaszokra osztjuk. Amint 
ezeket az Adventi Énekekkel próbául meg is tselekedtük. A’mi pedig az Ujj Énekeket illeti, 
bővebb meg visgálás végett annak idejében Gurrentáltatni ’s Politicus Urainkkal is közöltetni 
fognak.” (Jkv. II. ülés 1. pontja) 

A részletmunkákat két bizottságra bízzák. Az első (Perlaky Dávid, Ráth Mátyás és 
póttagként Kis Zsigmond) Az „Új Zengedező” második részét (405. laptól végig) és a 
zsoltárokat kapta „censurálás”-ra. A második bizottság (Kárász Ádám és Tatai Pál) pedig az 
első részt (1–405. lap) azzal, hogy az énekek osztályozása kérdésében az első bizottságnak 
segítségére legyen. Munkája végeztével mindegyik bizottságnak át kellett adnia azt átnézésre 
a másik bizottságnak. Fontos még a következő: „Meg kérettettek egyébb eránt a’ Deputált 
Tiszt. Férjfiak, hogy az eddigi Énekes Könyvben foglalt Dogmaticumot meg tartsák, ’s 
a’mennyire lehetséges a’ régi Énekeknek meg állható szavaival éljenek.” Elhatározzák 
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imádságoknak közlését is, és újra megállapítják némi változtatással a még meg sem lévő 
könyvnek a címét. (III. ülés jegyzőkönyvének 1–2. pontja.) 

Az eredmény azonban vajmi kevés lehetett, mert azt 1795-ös kőszegi kerületi gyűlés 
bizottságot küld ki a Torkos-féle bibliafordítás és egyúttal az énekeskönyv revíziójára. A 
jegyzőkönyv szerint a stílus alakítása mellett újabb, kegyes énekek, elsősorban Gellert 
énekeinek felvétele volt a cél. (Novis item nonnulis energicis tamen et piis Cantillenis 
Signanter Gellertianis hungarice vertendis…) Elhatározzák a passió és Jeruzsálem pusztulása, 
valamint imádságok közlését. A címben pedig a graduál elnevezés megtartását kívánják. Az 
új bizottság tagjai Hrabovszky Sámuel (haláláig), Matkovich Pál kerületi felügyelő, Sólyom 
István egyházkerületi főjegyző (Győr vármegye főjegyzője), Kis János, a későbbi püspök, 
Kárász Ádám esperes és Perlaky Dávid. 

Ez a bizottság 1800-ban jelenti munkája befejezését. A megbírálást újabb bizottságra 
bízták: Nagy István püspök (1796-tól), Matkovich Pál kerületi felügyelő, Kárász Ádám, Kis 
Zsigmond, Németh István (kispéci), Tatay Pál, Kis János lelkészek és Sólyom István helyett 
Török Mihály kerület főjegyző (soproni ügyvéd, táblabíró, ehm.főjegyző). Az anyagot 
lemásoltatták és köröztették több példányban a lelkészek és a hőgyészi határozatok szerint a 
„Politicus Urak” között. Két ilyen köröztetett másolat töredéke egyes bírálati észrevételekkel 
megvan az egyházkerületi levéltárban. 

A munka vezetői Hrabovszky halála után Perlaky Dávid (1802-ben bekövetkezett 
haláláig) és Matkovich Pál kerületi felügyelő lettek. 

A bírálatokról a jegyzőkönyvek mélységesen hallgatnak, és a kerületi levéltárban is 
csak töredékek vannak. Volt azonban egy csoport, amelyik nem a régi javítását, hanem 
teljesen új énekeskönyv szerkesztését kívánta. Különösképpen Kis János volt az, aki ezt 
szerette volna. Talán ezen szándékának igazolására adta át Perlakynak az erre az időre már 
összeállított énekgyűjteményét (ebből alakult ki a nagy-győri énekeskönyv). A hatás azonban 
az ellenkező volt. Perlakynak megtetszettek az énekek, és Kis János akarata ellenére felvett 
belőlük 35-öt az énekeskönyvbe. Lehet, hogy ezen kívül a Matkovich Pál felügyelővel való 
korábbi összeütközései is hozzájárultak ahhoz, hogy Kis János 1803-ban nem vállalja tovább 
a kerületi bizottságban a munkát. 

Az 1803-as kissomlyói gyűlésen újra tárgyalják az énekeskönyv ügyét. A lemondott 
Kis János helyére új tagként megválasztják Szücs István csöngei és Zigán János hőgyészi 
lelkészeket. A bizottságnak az átvizsgált anyagot Kis Zsigmond és Szakonyi József 
esperesnek kell átadniok, akik viszont az egyházkerületi elnökségnek adják át. 

Még ugyanebben az évben jelenik meg név nélkül Győrben Streibig Józsefnél (1803) 
egy kis füzet 10 énekkel. Szinnyei „Magyar írók” c. munkájában Matkovich Pált említi 
szerzőnek. Az első ének Gellert énekének Matkovich-féle javítása (Imádásod Uram, 
legyen…), a második „Ékes dolog ismerni”. Ez a kettő a mostani énekeskönyvbe is átkerült, 
a többi csak az 1805-ösbe. Matkovichnak ez a 10 éneke is mutatja, hogy mennyire komolyan 
vette a dolgot, és jó példával akart elöljárni. 

Erre a jó példára bizony szükség volt, mert az 1804-es uraiújfalusi gyűlésen jelentik, 
hogy az énekeskönyvi munkák ugyan annyira előrehaladtak, hogy már a nyomdásszal 
kötendő szerződés előkészítéséről is intézkedhetnek, mégis vannak nehézségek. Úgy látszik, 
az énekeskönyvi munkával elégedetlen Kis Jánoséknak elég nagy hatása lehetett, mert 
jegyzőkönyvbe kerül, hogy egyes lelkészek a nekik javításra kiadott énekeket egyszerűen 
nem adták be. Ha talán előfordult is a meg nem nevezett tettesek között, hogy ez 
kényelmességből történt, nyilvánvaló, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tudatos 
visszatartás lehetőségét sem. Ezért azután úgy határoznak, hogy az ezután beérkező anyagot 
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közvetlenül Matkovich Pálnak kell beküldeni s ő egy általa összehívandó lelkészi jellegű 
gyűlésen dönt a felveendő énekek felett. (Jkv. 15. pont) 

Hrabovszky György esperes 1805. novemberben és 1806. márciusban írja a 
körlevelében, hogy az új énekeskönyv megrendelt példányai még nem érkeztek meg, de ha 
valamelyik gyülekezete hamarabb be tudja vezetni az énekeskönyvet, mint ő, csak örül neki. 
(Scrinium 2,147 és 2,149.) 

3. Az új énekeskönyv 

Pozsonyban jelenik meg az énekeskönyv. Mint Hrabovszky esperes körleveléből értesülünk, 
valószínűleg október folyamán. A könyv címlapja: 

ÚJ / ÉNEKES KÖNYV / MELLY / A’ RÉGI / GRADUÁL / SZERINT / 
ALKALMATOS IGAZÍTÁSOKKAL / ÉS NÉMELLY / RÉGI ÉNEKEK HELYETT 
ÚJAKKAL / JOBBÍTVA / KÉSZÍTETETT ÉS KI-BOTSÁTATOTT / Az Augustana 
Confessiót tartó / Evangyelikusoknak a’ Dunán Túl lévő / SUPERINTENDENTZIÁJA / 
által. Po’sonyban, Wéber Simon Péter betűivel és költségével. 

A szerződéstükör 9×17 cm. A könyv kis 8°. A címlap és 6 lap tartalomjegyzék 
számozatlan, 531 lapon következik az 569 ének, majd 19 számozatlan lapon az „énekek 
lajstroma”, újonnan számozott 64 lapon imádságok (1–34. lap), a Máté-passió (35–54. lap) és 
Jeruzsálem pusztulása (55–64. lap). 

Az énekeskönyv tehát a címében is fenn kívánta tartani a folytonosságot a régi 
énekeskönyvvel. A cél ezzel az volt, hogy nagyobb zökkenők nélkül, simán menjen végbe az 
énekeskönyvcsere. Népünk azonban nemcsak a címet, hanem a tartalmat is megnézte, mint 
erről még szó lesz. 

A további kiadásokban a cím némileg átalakult. A kőszegi kiadásoktól kezdve már 
nem „Új énekeskönyv”, hanem „Keresztyén énekeskönyv”, ugyanakkor kimarad a graduál 
említése is, és a hitvallási megjelölést magyarul közlik „agostai vallástételt tartó”. A 
Bucsánszky-kiadások lassanként kicserélik a régies „evangyelikusoknak” és „Dunán túl lévő 
Superintendentziája” kifejezéseket is „evangélikusoknak” és „dunántúli superintendentziája” 
kifejezésekre. A Czéh-féle kiadásokban pedig lerövidül az egész: „Keresztyén énekeskönyv. 
A dunántúli ágostai hitvallási evangélikus egyházkerület tulajdona”. 

Kiadásjelzés a Reichard-kiadványokon van. Bucsánszky közöl néha kiadásjelzést (pl. 
harmadik kiadás), de ez nem a tényleges kiadás sorszáma, hanem az énekeskönyv hivatalos 
bővítéseinek száma. Czéh az 1864-es kiadásnál jelzi második kiadásaként a könyvet, a 
későbbieken általában csak a „legújabb kiadás” megjelölés szerepel. 

4. Matkovich Pál 

Mint az előzőkben láttuk, az énekeskönyv összeállításában Hrabovszky Sámuel püspök, majd 
Perlaky Dávid halála után döntő szava Matkocich Pál egyházkerületi felügyelőnek volt. 
Érdemes néhány pillantást vetnünk az ő személyére is. 

Győrszemerei földbirtokos, 1778-tól győri ügyvéd, később a dunántúli kerületi tábla 
ülnöke, majd elnöke. Perlaky Gábor püspök és a soproniak ajánlatára választják meg 1781-
ben egyházkerületi felügyelőnek. A választás az „urak” tiltakozását hívta ki. Úgy látszik, 
féltek erélyességétől, sőt erőszakosságától. 

Kis János emlékezéseiből is következtethetünk ez utóbbi vonására. Különösen 
elkeseredett hangon ír róla Hrabovszky György (igaz, hogy őt elsősorban az bántotta, hogy 
mint Hrabovszky Sámuel püspök fiát, aki egyszerre két dunántúli egyházmegyét vezetett 
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mint esperes és adminisztrátor, az 1812-es püspökválasztásnál még csak meg sem említette 
Matkovich!). Hrabovszky szavaiból következtetve úgy áll előttünk Matkovich, mint aki 
önmagát tartotta az egyházkerületnek, s így korlátlan ura is akart annak lenni, amit még ócsai 
Balogh Péter egyetemes felügyelővel szemben is érvényesíteni tudott. 

Kis János „Emlékezései”-ben ismételten is szól Matkovichról. Külföldi 
tanulmányútjáról hazatértekor ismerkedik meg vele (1793). Matkovich „a külföldi 
tudományos egyetemekről visszajött s egyházi hivatalra vágyó egyénektől az udvarlást igen 
megkívánja, s azokat, mint neológusokat, ő mint nagy orthodoxus nagyon szigorúan 
megvizsgálja.” (Eml. 158. lap) A vizsgálat Kis Jánosnál sem maradt el. Matkovich nyomban 
észrevehette, hogy emberére akadt, mert ott tartotta magánál és a vizsgálatot másnap is 
folytatta „hol szelídebb, hol szigorúbb hangon”. Kis János azonban írja: „én sem maradék 
adós a bátor feleletekkel, s mennél inkább vádoltatának az újabb theológusok ujsági 
viszketegséggel, annál inkább védelmezém őket” (i. h.). Ebből azután nyilvánvaló lett 
Matkovich előtt is, hogy Kis János határozott neológus. 

Matkovichnak ebből a gyakorlatából azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ő tartotta a 
lelkészvizsgákat, ő akarta a helytelen tanokat tekintélyes fellépésével és hatalmával 
ellensúlyozni. Mindenesetre látnunk kell azonban viselkedésében a felügyelőt is, aki egyháza 
érdekeit gondosan szem előtt tartja. 

A továbbiak során beszámol Kis János két jellemző összetűzésről is. Még győri tanár 
korában kezdett benne az autonómiájukra féltékeny győriek beszédeire a felügyelő elleni 
dacossága erősödni. Ezért nem is ment ki hozzá, pedig közel volt Győrszemeréhez, és tudta, 
hogy Matkovich nemcsak szívesen venné, de el is várja a látogatást, az „udvarlást”. Nyilván 
ez okozta, hogy mikor Kis Jánost megválasztják 1796-ban Nagybarátiba, s Hrabovszky 
püspök Nemesdömölkön felavatja, erről nem értesíti Matkovichot, és a virágvasárnap tartott 
beköszöntő beszédére sem hívta meg. Matkovich azonban hívás nélkül is megjelent, s utána 
szemére vetette udvariatlanságát. Nehezményezte, hogy sem hivatalváltoztatását, sem új 
hivatalba lépését nem jelentette neki. (Eml. 191. lap) 

A következő összeütközés 1799 tavaszán történt. Kis János elfogadta a kővágóörsi 
gyülekezet hívását. Mikor ezt Matkovich megtudja, először az esperes útján követeli, hogy 
Kis János el ne merje fogadni a kővágóőrsiek hívását, ha pedig már elfogadta, haladéktalanul 
küldje azt vissza, mert abba a gyülekezetbe „seniornak való férfi kívántatik”. Nyilvánvaló, 
hogy nem ez volt Matkovich fő oka, hanem az, hogy Kis János most már másodszor az ő 
tudta és megkérdezése nélkül merészelt valamit tenni. Kis János azonban a megismételt 
figyelmeztetést sem vette tudomásul, hanem elment. (Eml. 222–223. lap). 

Az Emlékezések végén még két nagyobb összeszólalkozásukról szól Kis János. Ezek 
már püspök korában történtek egyházkormányzási kérdésekben. 

Ezekből az epizódokból is kitűnik Matkovichnak, de Kis Jánosnak is a jelleme. 
Ahogy azonban összemérték erejüket, úgy látszik, egyenrangú feleknek ismerték el egymást, 
mert az 1812-es püspökválasztásnál éppen Matkovich választási taktikázásával lett Kis János 
a püspök. Tehát nem a személyi sértődöttség és uralkodni vágyás vezette, mint azt 
Hrabovszky szeretné beállítani, hanem az egyházkerület érdeke, hogy széles látókörű, erélyes 
ember kerüljön az élre. 

Matkovich orthodoxiája azonban semmiképpen sem mérhető a theológia-történet 
orthodoxiájával. Hiszen éppen ő, „a nagy orthodoxus” volt az, aki az első Gellért-éneket 
magyarra átdolgozta (Imádásod, Uram, legyen). Igaz, hogy Matkovich éneke lényegesen jobb 
tartalmilag az eredetinél. 
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5. Az énekeskönyv anyaga 

Az énekeskönyv 569 énekéből 267 való az „Új Zengedező”-ből, 302 pedig új ének, az 
eredetileg kihagyandónak jelzett 209 ének az „Új Zengedező”-ből pedig 373-ra szaporodott. 
A szerzők neve jóformán teljesen ismeretlen maradt. Karsay Sándor közli cikkében Zigán 
János hagyatékából az énekeskönyv anyagának „szerzőit”. E szerint Zigán Jánosé 49, Szücs 
Istváné 43, Perlaky Dávidé 38, Kis Jánosé 35, Matkovich Pálé 13, Németh Istváné 3, 
Szakonyi Józsefé 2, Tatay Pálé 2, Tatay Istváné, Hrabovszky Györgyé és Beliczay Jónásé 1-
1. Ezenkívül Beliczay simította a 368-487. sz. énekeket. Erre azonban semmiféle 
jegyzőkönyvi adat nincs. Karsay nyilván Zigán János feljegyzéseiből merítette. 

A szerzőket senki sem ismerte, és maga Karsa is a fentieket tekintette szerzőknek, s 
nem tudott arról, hogy énekeik zöme németből származik; lehet, hogy valamennyi. Kis János 
erre vonatkozó önvallomását a nagy-győri énekeskönyvvel kapcsolatban ismertetjük. Az 
eddigi kutatás arra enged következtetni, hogy a többi „szerző” is csak átdolgozó, s legfeljebb 
a német ének utánérzéséről lehet szó. Iróniaként hangzik ezek után Karsay fölényes 
megjegyzése az „Új Zengedező”-ről: „Ezen énekeskönyv máig is használatban van némely 
veszprém és győrmegyei egyházban, s jobbára németből fordított énekeket foglal magában” 
(i. h.). A gazdag himnuszanyagot és reformáció-korabeli magyar énekeket Karsay nem vette 
tudomásul, ellenben a tényleg „jobbára németből fordított” kerületi és szinte teljes egészében 
németből fordított nagy-győri énekeskönyveket mint magyar eredetűeket említi. 

Az énekeskönyv beosztásáról és az egyes énekekről az énekek történeténél, a II. 
főrészben lesz szó. 

6. Az énekeskönyv terjesztése 

Az énekeskönyv terjesztésére vonatkozólag az 1810–11. évi egyházkerületi jegyzőkönyvek 
közölnek adatokat. E szerint úgy látszik, Kis Zsigmond téti esperes volt az egyházkerületi 
főbizományos. Halála után Kovátsits János büki tanító vette át az énekeskönyv-terjesztést. 
Ezekben a jegyzőkönyvekben kéri, hogy hadd számolgasson el. (1810. 44. pont) Az 1811-es 
jegyzőkönyv közli, hogy egyes egyházközségek még nem fizették ki az énekeskönyvek árát. 
Az illetékes espreseket utasítják, hogy hajtsák be ezeket a hátralékokat, mert még a 
nyomdaszámlát nem tudta a kerület kiegyenlíteni. Az énekeskönyv terjesztése két okból is 
nehézségbe ütközött. 

A tartalmas régihez ragaszkodóknak nem kellett az új énekeskönyv. Erről a következő 
pontban kissé részletesebben szólunk. A másik nehézséget pedig az jelentette, hogy az 
egyházkerületi énekeskönyv-árusításnak vetélytársa lett először maga a nyomdász Wéber 
(erről a 8. pontban szólunk), másrészt az 1811-ben megjelent nagy-győri énekeskönyv (ez 
szintén külön pontban kerül sorra). 

Az egyházkerületi jegyzőkönyvek, püspöklátogatási jegyzőkönyvek, püspöki leiratok 
1806-tól egészen a hetvenes évekig állandóan hangsúlyozzák és több-kevesebb erélyességgel 
követelik, hogy egyes egyházközségek vezessék már be a kerületi énekeskönyvet, ill. csak a 
hivatalos kiadásait használják. 

7. Az énekeskönyv fogadtatása 

Az új énekeskönyv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Már a 15 évig tartó 
előkészületek során nyilvánvalóvá lett az ellentét a két véglet között. Az egyik rész a 
legnagyobb határozottsággal ragaszkodott őseinek örökségéhez, a Zengedező-kiadásokhoz. A 
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másik véglet pedig egészen korszerű, racionális-morális énekeskönyvet akart. Ez utóbbiak 
néhány év múlva megkapták azt a nagy-győri énekeskönyvben. Az előbbieket pedig minden 
erővel igyekeztek „jobb” belátásra bírni inkább kevesebb, mint több eredménnyel. 

Karsay szerint 1805–1811-ig nagy tábor volt a kerület, „melyben a régihez makacsul 
ragaszkodó rész hevesen küzdött az egyházkerületnek előbb szelíd – később szigorúbb 
intézkedései ellen is. Templomokban zavarok támadtak, dísztelenségek követtettek el, 
lelkészek üldöztettek, bántalmaztattak.” Ezekből a dolgokból különösen kivette a részét 
Veszprém és Zala megye. 

Bármennyire is őrködött Matkovich Pál az énekeskönyv theológiai tisztasága felett, 
mégis került bele olyan ének, amelyikben sem Istennek, sem Krisztusnak a neve nem 
szerepel semmiféle formában. És ezt hívő népünk nagyon is hamar észrevette. (Ez a hírhedt 
333.) 

A Karsay említette „szelídebb” intézkedések között szerepel az egyházkerületi 
elnökség körlevele, amelyet az 1806-os büki egyházkerületi gyűlés elfogad. A szelídségnek 
ebben a körlevélben nyoma sincs. Ellenkezőleg: az „észvesztőket” az egyházmegyei 
elnökségnek kell bejelenteni, s a jobbágyok testi büntetéssel, a nemesek „a Felső 
Hatalmasságtól ki nyerendő Fiscalis Actioval büntettessenek.” (lásd 6. melléklet). A tényleg 
szelíd hangú püspöki körlevél néhány hónap múlva 1807. újév napját tűzi ki határidőül, hogy 
addig az énekeskönyvet mindenhol fogadják el (l. 7. melléklet). 

Falusi gyülekezeteinkben az énekeskönyv bevezetése több helyen vagy egyáltalában 
nem történt meg, vagy csak a vármegyei hatóságok kényszerítésére. Karsay említi, hogy a 
zavargásokban fővétkeseket több helyen 25-30 pálcaütésre és börtönbüntetésre ítélték. 

Az 1807-es jegyzőkönyv 3. pontja szól arról, hogy az énekeskönyvet több gyülekezet 
nem fogadta be. Erre ezt határozzák: „az olly Ekklesiákba több ’s nagyobb tekéntetü ’s 
közönséges bizodalommal bíró világi Urakat meg kérvén ki mennyenek (t. i. az esperesek) és 
az új énekes könyveknek bé vételét szép és a keresztyéni fenyéttékhez alkalmaztatott 
módokkal mennél előbb eszközöljék”. 

Ugyanez a jegyzőkönyv szól arról, hogy a különböző „illetlenségek” elkövetőit 
Bakonyszombathelyen az uradalmi intéző távolléte miatt (!) nem büntethették meg, mint azt 
az előző évi jegyzőkönyv elrendelte s közben azok „az T. T.Superintendentiát, és az egész 
gyülekezetet meg követték” (4. pont) 

Bakonytamásiban az elkövetett „zenebonáskodásért” kellett volna elégtételt szereznie 
az esperesnek még 1806-ban, de még 1808-ban is csak sürgeti az egyházkerület az 
elégtételszerzést. (1807:5; 1808:42.) 

Ugyanabban a pontban van szó arról, hogy „Mentshelyen némelly Nemessek az Új 
Énekes könyv bé hozatásakor, mind az kötelességében el járó lelki Atyákot az leg 
fájdalmasabb meg bántással illették, mind az Eklát zenebonás zűrzavarban 
hozták...végeztetett, hogy ezen zenebonás Mentshelyiek ellen Ts. Veszprém Vármegyétől 
Ügyészi védelem kérettessék”. (1807. 5.) 

Payr és Karsay egyaránt említi, hogy a Balaton vidékén gúnyverset (Karsay: 
botrányos gúnyvers!) írtak az énekeskönyv ellen. Valószínűleg ez lesz az a „motskoló levél”, 
amelyiknek a terjesztése az egyházkerületi gyűlést felingerli. A szerző kikutatására 5-tagú 
bizottságot küldenek ki (esperes, 2 lelkész, 1 táblabíró, 1 ügyvéd). A bizottság azonban még a 
következő évben sem tud érdemleges választ adni. A nyomozás során azonban Molnár 
András dörgicsei tanítóról tudnak meg kompromittáló dolgokat és a kerületi gyülés ezt 
határozza: 
„Dörgitsei Mester Molnár András hivatalbéli kötelességéről el felejtkezvén, Egyházi 
Felsőségnek felettébb való meg sértésével, s ez községnek káros meg botránkoztatásával a’ 
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könyv ellen motskos ki fejezésekkel élt: azért az Tanítói hivatal viselésre érdemetlennek 
ítéltetvén arra büntettetik, hogy hivataljából ki vettessék, ’s az utóbbi hivatal viselésre is 
mindenkorra alkalmatlannak tartassék.” (1807:5.) 

Súlyosabb volt az eset Nagyalásonyban és Nagyszőllősön (a mai Somlószőllős). Ez a 
két gyülekezet „a már két esztendő ulta bévett új énekes könyvet vissza vettvén, és más 
gyülekezeteket is Leveleik által hasonló viszsza vonásra gerjesztvén” (1808:9) elérte azt, 
hogy az egyházkerület a helytartótanácshoz fordul segítségért! A helytartótanács végzése 
még 1808. júliusban kelt, de a francia háborúk miatt csak 1810-ben tárgyalja az 
egyházkerület (lásd 8. melléklet). Ebben az alispán kap megbízatást, hogy a két községet 
„azon Énekes Könyv bé-vételére reá bírja és egyszersmind a’ Vallásbéli Elöljárói eránt 
mutatott engedetlenségekért megpirongassa és a’mennyire ezen helytelen esetben 
ellenkezésnek és zendülésnek jelenségét adták volna, őket nagy és súlyos büntetés fenyitték 
alatt kellő engedelmességre és nyugodalomra hajtsa.” A jegyzőkönyv ehhez hozzáfűzi: „Ezen 
kegyes Parancsolat az egész Superintendentiában Currentáltatni rendeltetett”. Ezzel akarták 
elérni, hogy a többi, még az „Új Zengedező”-t használó egyházközség is a legsürgősebben 
áttérjen az újnak a használatára. A helytartótanácsi és egyházkerületi rendelkezésnek 
megfelelően a két gyülekezetbe kimegy a bizottság: a veszprémi és kemenesalji 
egyházmegyék elnöksége (mindkét esperes és egyházmegyei felügyelő), valamint Veszprém 
vármegye kiküldöttei. A két egyházközség azonban megkötötte magát: „kik is jelentették (t. i. 
a bizottság), hogy ők ugyan kötelességekben el-járni kívántak, de minthogy a’ fenn emlétett 
két Eklésiabéliek minden intézeteiket megvetették, ezen Tárgyban a’ rendelést nem 
eszközölhették. Minekokáért Senioralis Inspector Urnak ezen alkalmatossággal 
meghagyatott, hogy a’ Ns. Veszprém Vármegyéhez egy könyörgő Levelet intézzen, és a’ 
Felséges Helytartó Tanátsnak rendeléséhez képest ezen nyakas és engedetlen Gyülekezetek 
ellen büntetést kérjen.” (1811:2.) 

Karsay Sándor közöl idézett cikkében néhány – részben ismert – adatot ezekről a 
küzdelmekről, amelyek még a század derekán is tartottak. (lásd a 9. melléklet) 

Bármennyire is igyekezett tehát az egyházkerület az új énekeskönyv befogadtatására, 
még Karsay 1870. évi veszprémi egyházlátogatásakor is volt három gyülekezet, amelyik a 
„közkedveltségű o graduált” használta. A püspök igyekszik is mindegyiket rábírni a kerületi 
énekeskönyv bevezetésére. (lásd a 10. I. melléklet) 

Érdekes, hogy a zalai egyházmegye mennyire irtózott A kerületi énekeskönyvtől. 
Sehol sem sikerült az énekeskönyvet elfogadtatni. Végre a sok kerületi határozat és püspöki 
noszogatás eredményeképp 1828-ban elhatározzák az egyházmegyei gyűlésen az új 
énekeskönyv bevezetését (1828; 5.). Néhány évre a határozat megnyugtatta a 
lelkiismeretüket. 1851-ben újra tárgyalják a kérdést, s akkor azt határozzák, hogy a 
legtökéletesebbik énekeskönyvet, a nagy-győrit kívánják egységesen bevezetni. (1831:2) 
Érdekes, hogy az egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyve egy szót sem szól arról, hogy a graduál 
további nyomtatását tiltsák el (nyilván nem merték otthon ezt a kérdést még csak említeni 
sem!), az egyházkerületi gyűlésen a zalai kiküldöttek elsősorban ezt hangsúlyozzák. (Ker. 
jkv. 1831:51.). A következő évben utasítják az egyházmegyei kiküldötteket, hogy lépjenek a 
győri egyházközséggel érintkezésbe. (1832:6). 1833-ban jellemző a kővágóőrsiek 
felszólalása: „Mivel épp a Zalai Senioratus még 1805 Eszt-ben ki adatott Énekes Könyvet a’ 
benne előforduló több tetemes hijánosságok miatt bevenni és a’ nyilvános isteni tisztelet 
alkalmával épületére használni már kezdetben vonakodott; ugyan azért a maga viseletében 
consequens lenni kivánván, ha most sem nyúlhat ehhez, hanem 1811-ben Győrött 
nyomtattatottal, mint a kor szellemével jobban megegyezőt, és az erköltsi érzéseknek 
tökélletesebben megfelelőt kell okvetetlenül elválasztania.” Tehát az atyák hitére hivatkozva 
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fogadják el a leggyengébb énekeskönyvet. Az esperes 1834-ben ír körlevelében erről a 
kérdésről, 1835-ben újra csak tárgyalnak róla, és a győriekkel kötendő szerződés módozatait 
tárgyalják. 1836-ban már közlik a győriek feltételeit, s ezzel fejezik be a határozatot: „ezen 
lelki kenettel és buzgósággal tellyes könyvnek bevétele most ujonnan – valamint már előbb 
számos ízben – meghatároztatott, ’s ennek minél előbb leendő eszközlése a’ consistorium 
érett bélátására biztatott” (1835:5 és 1836:8.). At 1875-ös canonica visitatio alkalmával 
Szentantalfa és Dörgicse a kerületi, a többi egyházközség a győri énekeskönyvet használta. 

A régi énekeskönyvhöz ragaszkodók igyekeztek énekeskönyvükhöz kellő 
példányszámban hozzájutni. Ezt az élelmes Wéber Simon pozsonyi nyomdász ki is használta 
a maga céljaira, mert 1830-ban jelentik a kerületi gyűlésen, hogy a „még az ó Graduált is 
annak eltiltásától fogva ujra kinyomtatni bátorkodott” (1830:59). 

1847-ben újra a graduál-ügy hozza lázba az egyházkerületi gyűlést. Ezúttal Wimmer 
Gottlieb Ágost volt a „zavarkeltő”. Előzőleg már ismételten összeütközésbe került az 
egyházkerülettel egyházközigazgatási és egyházfegyelmi kérdésekben. 1847-ben 
Bakonytamásiból egy graduált (valószínűleg „Új Zengedező”-t) vitt magával, hogy újra 
kiadja. Ennek híre hamar elterjedt, és Szedenics György esperes jelenti a kerületi 
közgyűlésnek. „Az egyházkerületi rendek által méltó nehezteléssel vétetvén az, hogy Vimmer 
Ágoston lelkész úr az előhaladott műveltebb kor igényeinek semmiképen meg nem felelő, ’s 
ezen egyházkerület által közáhítatossági könyvül az 1808-ik évi Julius 12-én kelt nagy 
méltóságu helytartó tanácsi intézvény erős helybenhagyása mellett megszüntetett ó 
graduálokat föléleszteni, ’s ezen egyházkerületnek e’ szerint kinyilatkozott akaratjával 
ellenkezőleg terjeszteni törekszik… Vimmer Ágoston lelkész urat ezen az egyházkerület 
rendelkezése alá tartozó könyveknek nyomtatásától eltiltani, ha pedig netalán már nyomva 
volnának a’ kerületi esperességek azoknak elterjesztését akadályozni utasítatnak.” Még 
ugyanezen évben tisztázódik az ügy. Wimmer, úgy látszik, nem akart ismét ujjat húzni az 
egyházkerületi közgyűléssel, és az „Új Zengedezőt” nem adta ki. Ezzel kapcsolatban a 
közgyűlés újra felhívja az espereseket és a sz. kir. városok felügyelőit, hogy a graduálok 
terjesztését akadályozzák, s ahol még használják, ott is igyekezzenek az új énekeskönyv 
bevételét elérni. (1847:3. és 86.) 

Kovács Sándor írja 1902-ben: „A Zengedező Mennyi Kar kiirtásával kipusztult 
egyházi életünknek egy ritka szép s drága virága, a családi istentisztelet. Gyermekkoromban 
az élemedetteknél még lappangott itt-ott a graduálnak egy-egy példánya; teljes csak elvétve 
akadt, többnyire összefüggéstelen lapokból álló dirib-darab könyvrészek, de valóságos 
ereklyeként őrízték s szállatták apáról fiúra, fiúról unokára. Karácsony, ó-év estéjén, ádventi, 
böjti napokon odahaza nem a hivatalos énekeskönyvből, hanem a graduál maradványaiból 
énekelt a család. Ebben az időben még megvolt az a szép szokás, hogy a hívek sátoros 
ünnepeken első harangszókor beültek a templomba, s beharangozásig maguk énekeltek, 
többnyire a Zengedező Mennyei Kar töredékeiből, vagy emlékezetből. Mintha az 
istentiszteleten hivatalból énekeltek volna csak, s előtte szivök szerint.” E két jellemző adat 
(előzőleg a győriről szól) találó s hatalmas kritikája a XIX. század hivatalos 
énekeskönyveinek. (Ev. Egyház és Iskola) 

Itt kell még megemlítenem, hogy Haubner Máté javasolta a nagy-győri 
énekeskönyvnek hivatalos kerületi énekeskönyvként való bevezetését, amit azonban a kerület 
még élénken emlékezetben lévő előző énekeskönyvcsere tapasztalatain okulva nem fogadott 
el. 
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8. A Wéber-ügy 

Az énekeskönyv terjesztéséről szólva már említettük, hogy az egyházkerület még 1811-ben 
sem egyenlítette ki a nyomdaszámláját. Ez a körülmény az élelmes nyomdászt arra indította, 
hogy függetlenítse magát. 1806-ban már újra kiadja az énekeskönyvet egy 8 énekből álló 
toldalékkal kibővítve. Ez a toldalék az egyházkerület megkérdezése és tudta nélkül került az 
énekeskönyvhöz. A toldalékot Wéber külön is kinyomatta, és a még raktáron lévő első 
kiadású példányokhoz hozzáköttette (vagy pedig külön is árusította?). 

Érdekes, hogy az egyházkerület Wéber önállósodásáról csak 1830-ban vesz 
hivatalosan tudomást. Illés Pál vanyolai prédikátor felszólalására indul meg a hosszas 
huzavona az énekeskönyv illegális kiadása, változtatása és bővítése miatt. Az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvi pont szerint Wéber „minekutánna azt 1805-dik és 1806-dik Eszt-ben kétszeri 
felrakásban kinyomtatta, legközelebb 1822-dik Esztben ismét újra kinyomtatta, ’s ezen 
alkalmatossággal abban önkényes változtatásokat s nyolcz énekekből álló toldalékot tenni, 
…bátorkodott” (1830:59.). 

Illés Pál felszólalásában annyi tévedés van, hogy nem veszi észre az 1806-os kiadás 
toldalékát, és nem tud az 1817. és 1830. évi ugyancsak jogtalan kiadásokról. A felszólalást 
kiváltó 1822. évi kiadást még sehol sem láttam, és a jegyzőkönyvi adaton kívül semmiféle 
bibliográfiai kiadvány sem közli. 

A kerületi gyűlés a püspökre bízza, hogy tárgyaljon Wéberrel és közölje a gyűléssel 
az eredményt. Ez meg is történik, és 1831-ben Kis János már jelenti, hogy Wéber a 
változtatások okául azt közli, hogy „a’ végett ötet némelly Predikátor Urak szólították meg, 
a’kiket azonban megnevezni nem tudott.” Hogy csak ürügy volt-e ez, vagy pedig nem akarta 
elárulni a nem egészen kifogástalanul viselkedő lelkészeket, ma már megállapíthatatlan. A 
közgyűlés színén összehasonlítják a hivatalos és orvkiadást, s megállapítják, hogy az utóbbi 
„első tekintettel is igen hibás ’s ebben nem tsak számos nyomtatásbeli hibák találtatnak, 
hanem több ujj énekek is bele nyomtattattak.” Megtorló intézkedésként az espereseknek 
közölniök kell a gyülekezetekkel ezt a körülményt, és az ilyen orvkiadású példányok 
vásárlását le kell tiltaniok. Az esetet pedig bejelentik a helytartótanácsnak, hogy az tiltsa meg 
Wébernek az énekeskönyvek (új és régi) további kiadását. A helyzetet azonban súlyosbította, 
hogy az első kiadású példányok már teljesen elfogytak. Ezért bizottságot küldenek ki az 
elfogadható változtatások jegyzékbe foglalására. (Tatay Pál felpéci, Halasy Mihály kispéci 
esperes, Szücs István téti alesperes). (1831:36.) 

A bizottság jelenti a következő évben, hogy „3 arkusokra terjedő hibákat és az első 
kiadástól különböző kifejezéseket, igazitásokat és önkényes változtatásokat tapasztalt s azok 
közül csak némellyek volnának elfogadhatók.” Mivel pedig Wéber az énekeskönyvet 
drágábban is adta, mint azt annak idején a kerületi gyűlés megszabta (nyilván a közbejött 
pénzromlás és értékváltozás különbségeit fordította a maga hasznára), az előző évi megtorló 
rendelkezéseket újítják meg. Az új kiadás előkészítése során pedig megbízzák a győri 
lelkészeket (Haubner és Druglányi), hogy tárgyaljanak nyomdászokkal a kiadási feltételek 
ügyében. (1832:30.) Erre a következő évben jelentést is tesznek (1833:31.) 

Érthetetlen az egyházkerület lassúsága. A hivatalos kiadás elfogyott, szükség van újra, 
és 1833-ban mégis azt a kényelmes határozatot hozzák: „Mivel az Ujj Énekes Könyv ki 
nyomtatásában vissza élést elkövető Wéber Simon Po’sonyi könyv nyomtató ellen a’ N. M. 
K. Helt. Tanáts eleibe folamodás tétetett, addig míg onnénd válasz nem érkezik ezen 
Tárgyban rendelések n. tétetnek.” (1833:31.) Ezzel a halogatásával a kerület rákényszerítette 
az énekeskönyvet használó gyülekezeteket a tilalmazott orvkiadások használatára. 
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A helytartótanácshoz 1833. február 28-án felterjesztett „fel irás”-ra július 30-án 
érkezik meg a válasz (az egyházkerület azonban csak 1834. július 9-én tárgyalja a következő 
évi közgyűlésén!): „mivel ezen könyvnyomtató az új énekes könyv kinyomtatása eránt tett 
szóbeli Egyességre és a’ kinyomtatás kezdetétől fogva mái napig fenn álló szabad ususára 
hivatkoznék, az uj énekes könyv további nyomtatásától el tiltani nem lehetne.” Ebből a 
válaszból a közgyűlés az 1790: 26. t. c. sérelmét olvassa ki, s ezért bizottságot küld ki annak 
megvizsgálására s az orvoslás lehetőségének megtárgyalására. (Bellicz Jónás és Illés Pál 
lelkészek, Kamondy Lajos és Hrabovszky Sámuel táblabírák.) (1834:5.) A bizottságosdi – 
mint általában – most is eredménytelen. Az egyházkerületi közgyűlés 1835-ben is, 1836-ban 
is csak sürgeti a jelentés beadását (1835:11; 1836:5.). Közben a legnagyobb kényelmességgel 
tárgyalgatnak nyomdászokkal új kiadás felől. Wéber pedig ezt a számára oly kedvező 
helyzetet nem hagyta kihasználatlanul, hanem 1836-ban újra kiadta az énekeskönyvet. 

Wébernek ez az újabb orvkiadása felbőszítette az egyházkerületi közgyűlést: „Véber 
Simon az Ujj-Énekes-Könyv’ harmadszori ki-nyomtatását, a’ Kerületi Megye’ vakmerő el-
mellőzésével eszközleni, ’s a’ második kiadásban tapasztalt nevezetes változtatásokon kívül, 
ismételt ujjétásokat bé igtatni, így tehát a’ Kerületi Megye’ Törvényes Jussait sérelmes 
merénylettel gyakorolni bátorkodott vólna, az általa ki adott Énekes Könyvek’ használata 
ezen Kerületi Megyében el-töröltetik, ’s minden Prédikátor Urak és Gyülekezetek oda 
utasittatnak hogy ezen ki-adásbéli könyvek’ megvásárlását tilalmazzák.” (1837: ad 5.) Ez a 
határozat is csak írott malasztként hatott, hiszen más könyv sem volt forgalomban, mint a 
tiltott, és az új hivatalos kiadás 1839-ig késik. 

Az ügy kivizsgálására kiküldött bizottság jelentése még mindig csak késik, a kerület 
megsürgeti. A sürgetésre azután el is készül a jelentés, és 1838. júniusban és októberben 
tárgyalják. (1837. ad 5. 1838. 21. és okt.-i gyülés 5.) 

Az egyházkerületi tilalom arra késztette Wébert, hogy ő is a helytartótanácshoz 
forduljon. Most már a helytartótanács is sürgeti az egyházkerületet, hogy feleljen már a 1833. 
évi leiratára. Ez a sürgetés 1838. novemberben kelt. Mivel azonban egyházkerületi közgyűlés 
csak júliusban van, a helytartótanács hiába várt, és ezért 1839. áprilisban újra megsürgeti a 
választ. Február 20-án volt ugyan kisgyűlés, amelyiken a helytartótanács sürgetése szóba 
kerül, de az nem határozhatott. A közgyűlésen Hrabovszky Sámuel egyházkerületi főjegyző 
adja be véleményes jelentését, amit azután a helytartótanácshoz is felterjesztettek. Ebben 
rámutat arra, hogy nincs szerződés, amire Wéber hivatkozhatnék; az énekeskönyv az 
egyházkerület tulajdona, azt Wéber nem vette meg; illetéktelenül változtatott, bővített rajta, 
drágábban adta, mint szabad lett volna; s különösképpen hivatkozik az 1790:26. t. c.-re, 
amelyik feljogosította az egyházkerületet énekeskönyvének szabad megválasztására. (l. 10. 
II. melléklet) 

Úgy látszik, ez a válasz a helytartótanácsot kielégítette, mert további erre vonatkozó 
helytartótanácsi rendelkezésről nem olvashatunk. Időközben azonban más változás is történt. 
Már az 1836-os kiadáson Wéber Simon Péter neve helyett Wéber Simon Lajos neve szerepel 
kiadóként. Úgy látszik, az utód már nem volt olyan ügyes, mert a cég 1843-ban megbukik, és 
nyilvános árverésen Bucsánszky Alajos kezébe kerül a nyomda és könyvkiadás, aki 
ugyancsak kiveszi részét az illetéktelen énekeskönyv-terjesztésből (erről a 10. pont szól). 

9. A hivatalos Reichard-kiadások 

A Wéber-üggyel kapcsolatban éveken át folyt szó új, hivatalos kiadás kinyomatásáról. 
Tárgyalnak különböző nyomdászokkal, s 1837-ben népes bizottságot küldenek ki az első 
kiadás „czélerányos” változtatására. Ennek vezetője szintén Beliczay Jónás esperes (most 
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szerepel először nemesi nevén). Tagjai Horváth Zsigmond esperes, Magassy Dávid, Illyés 
Pál, Perlaky Dávid, Kis József, Borbély József, Nagy József, Pusztay Márton, Nagy Sándor 
és Kalmár József lelkészek, Gömbös János, Berzsenyi Zsigmond, Hrabovszky Sámuel, Radó 
Ignác táblabírák, Malatidesz Dániel orvos, Horváth Dániel győri szolgabíró, Fromm János, 
ifj. Ihász Imre és Balogh József. Önkéntes vállalkozók munkáját is szívesen fogadják. 
Ugyanekkor Hrabovszky Sámuelt és Mecséry Dánielt megbízzák, hogy Kőszegen Reichard 
nyomdásznál tájékozódjanak. A tájékozódás alapján 1838. márciusban a kisgyűlés megbízza 
őket a szerződés megkötésére. A június 24-én megkötött szerződést 27-én tárgyalja a kerületi 
közgyűlés. (1838:22.) 

A szerződés szövegén látszik, hogy az egyházkerület nem akar Reicharddal is úgy 
járni, mint Wéberrel. Kikötik, hogy újabb kiadást csak a kerület újabb engedélyével adhat ki, 
az első kiadás végeztével pedig a szedést egy bizottság előtt kell szétszedni. (11. melléklet) 

A szerződés már megvolt, de még a bizottság nem adta be a jelentését. Az csak 
október folyamán történik meg. Beliczay a hibákról tett jelentéséhez javaslatként hozzáfűzi, 
hogy néhány éneket vegyenek fel a győri énekeskönyvből, a passiót és Jeruzsálem 
pusztulását pedig hagyják ki. A javaslatot a gyűlés elfogadja, de a passió és Jeruzsálem 
pusztulása a határozattól függetlenül mégis csak belekerült az énekeskönyvbe. (1838. okt. 
4.:5.) 

A határozatnak megfelelően 7 éneket kicserélnek (28, 138, 243, 307, 471, 503, 518), 
és 570–608. számokkal toldalékot illesztenek az énekeskönyvhöz. Ebben az új változatban 
jelenik meg 1839-ben az új, hivatalos énekeskönyv-kiadás. A szedést Reichard nem szedte 
azonban szét azzal az indokolással, hogy még nem nyomtatta ki mind a 4000 példányt, 
hanem még csak 2500-at. Arról nincs jegyzőkönyvi adat, hogy utána szétszedte volna. 

Az első Reichard-kiadás még a szerződést kötő apa (Reichard Károly) kiadásában 
jelenik meg Kőszegen a passió nélkül. Ennek hiánya azonban, úgy látszik, sokakat bántott, 
mert a második kiadásban (1842) már újra megvan a passió is és Jeruzsálem pusztulásának 
leírása is. Ezt már a fiaival együtt adta ki. Reichard Károly 1844-ben meghal, az üzemet 
özvegye és fiai vezetik tovább, míg egészen Adolfra nem marad. A harmadik kiadás 1846-ból 
való, a negyedik még nem került elő, az ötödik most már Reichard Adolf jelzéssel 1852-ből. 
Reichard Adolf 1854-ben konjunkturális okokból az akkor nagy fejlődésnek induló Sopronba 
költözik (tartományszékhely volt Sopron a Bach-korszakban!). A 6. és 7. kiadás már 
Sopronban jelenik meg (1854 és 1856). 

10. A Bucsánszky-ügy 

Néhány évvel a Wéber nyomdásszal folytatott küzdelem után annak utódával kellett az 
egyházkerületnek az újabb orvkiadások miatt küzdenie. 

Már 1846-ban panaszkodik Reichard Károly az egyházkerületi közgyűlésen, hogy 
Bucsánszky Alajos pozsonyi könyvkötő kiadta az énekeskönyvet. Az egyházkerület jelenti a 
jogbitorlást a helytartótanácsnak (1846:28.). Egy évszám nélküli pozsonyi kiadású példány 
került eddig elő. Beosztása a hivatalos kőszegi kiadások beosztásával egyezik. Lehetséges, 
hogy ez az inkriminált kiadás. 

Bucsányszky időközben átköltözött Pestre, és ott lett a vallásos érzés igazi 
vámszedője. Felekezeti különbség nélkül adta ki a legkülönbözőbb énekes-, imádságos- és 
áhítatoskönyveket, kátékat. S ahogy a dunántúli egyházkerületet s később a tolnai 
egyházmegyét, valószínű, hogy a többi kiadótulajdonost sem sokat kérdezte, hogy kiadhatja-e 
ezeket a könyveket. Függelékként felsorolok néhány ilyen Bucsánszky-kiadványt (12. 
melléklet). 



25 

1856-ban újra feljelentés érkezik Bucsánszky ellen. „Feljelentetett, miszerint 
egyházkerületünk által készített ’s bevett „új énekes könyvet” Bucsánszki Alajos pesti 
könyvnyomdász ’s kiadó, a’nélkül hogy erre feljogosítva volna, több nemű, ’s általunk el 
nem fogadott toldalékokkal ’s hibákkal elárasztva őnhatalmilag újra nyomatja, ’s ezt 
hirlapokban is közzétette.” A közgyűlés megbízza Wohlmuth Lipot püspökhelyettest, hogy a 
helytartótanácshoz forduljon jogorvoslásért. Egyúttal megbízzák, hogy Reicharddal 
egyezkedjék újabb kiadás költségei és ára felől (ez lehet az 1856-os Reichard-kiadás). 
(1856:58.b.) 

Bucsánszky 1856-ban és 1860-ban is kiadta az énekeskönyvet a hivatalos kiadással 
egyezően 608 énekkel. Hogy közben változatott-e a szövegeken, nem tudom. 

A helytartótanács az egyházkerületet a bírósághoz utasítja. A jegyzőkönyv erre ezt 
mondja: „A kiküldetés ez értelemben továbbra is kiterjesztetik.” (1857:60.) 

1861-ben újra tárgyalják a Bucsánszky ügyet az egyházkerületi közgyűlésen. 
„Bucsánszky Alajos pesti könyvnyomdász egyházkerületünk jogainak bitorlásával 
Superintendentiánk magyar énekes könyveit sok éktelen hibák, de általunk el nem fogadható 
toldalékoknak is becsusztatásával önhatalmilag ujabb kiadásokban folyvást nyomatja, sőt 
legközelebb a tolna egyház megyei német énekes könyveket is kiadta.” „E vakmerő 
jogbitorlás” elleni intézkedések megtételére kiküldik Haubner Máté püspököt, Pálfy József 
soproni tanítóképezdei igazgatót és Schneiker Jakab tolnai esperest, hogy vonják felelősségre 
Bucsánszkyt. Ha pedig ez eredménytelen lenne, szerezzenek a helytartótanács révén 
elégtételt. Ugyanakkor az énekeskönyvek további kiadásának ügyét a népiskolai 
könyvvizsgáló bizottságra bízzák. (1861:51.) 

A helytartótanács 1861. nov. 29.-én elhárítja magától az ügyet, és újra bírói vonalra 
utasítja. Az 1862-i egyházkerületi közgyűlés azonban újból elrendeli, hogy a 
helytartótanácshoz forduljon a kerület. Ettől függetlenül pert is indítanak. A helytartótanács 
végzése nagy megbotránkozást keltett, és a jegyzőkönyvben kioktatják a helytartótanácsot 
kötelességeiről: „Minthogy énekes könyveink, mint vallási könyvek, jogi törvények nyomán 
is az azokat közáhítatosságuk s nyilvános isteni tiszteletük alkalmával használó 
vallásfelekezet kizárólagos tulajdoninak tekintendők, annak saját elhatározása és felügyelete 
alá tartozók volnának, s azokra nézve utánnyomásokat, annyival kevésbé változtatásokat az 
illető vallás felekezettől nyert szabadalom s felhatalmazás nélkül, a tulajdonosi jog 
szentségének sértése nélkül senki sem eszközölhet – s ezen egyházkerület úgy volna 
meggyőződve, hogy az e részben még is megtörténő visszaélések s jogbitorlások betiltása 
legelőször is közkormányzati úton volna keresendő…” (1862:36.) 

A helytartótanács azonban 1863. január 22-én értesíti az egyházkerületet, hogy 
közbelépése felesleges, mert az egyházkerület bíróság útján érvényesítheti jogait, másrészt 
pedig sajtóvétséget közigazgatási úton elintézni nem lehet. (1863:22.) 

Az egyházkerület erre megbízza a püspököt, hogy Szontagh Kálmán budai vallásügyi 
ágensnek adjon meghatalmazást a per megindítására. Annyival is inkább, mert Bucsánszky 
1863-ban is kiadta az énekeskönyvet, noha az 1862-es hivatalos kiadásban az egyházkerület 
tiltakozott minden utánnyomás ellen. A perbeidézést kiterjesztik a tolnai énekeskönyv és a 
kis káté utánnyomására is. (1863:22.) 

Bucsánszkynak ez az újabb énekeskönyve két különböző kiadásban van meg. Az 
egyik VIII + 600 lapos, a másik pedig csak 540 lapos, mindegyik az új hivatalos kiadásnak 
megfelelő 611 énekkel. 

Az 1867. évi egyetemes gyűlésen Szontagh Kálmán beszámol, hogy „a dunántúli 
egyházkerületnek énekeskönyv kizárólagos kiadhatási joga iránti pört Buszánszky nyomdász 
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ellen a kir. táblán megnyerte, mely szerint ő ezen énekeskönyv további nyomtatásától 
eltiltatott s a netán létező példányok elkobzása elrendeltetett.” (egy. gy. jkv. 1867:32.) 

Jogilag tehát győzött az egyházkerület, de a valóságban még nem, mert 1869-ben is 
újra kiadja Bucsánszky az énekeskönyvet. Ennek a könyvnek figyelemreméltó megjegyzése a 
címlap belső lapján: „A kiadó 1843-ik évben, vagyonbukott Wéber Simon Lajos pozsonyi 
könyvnyomtató s kiadó egész könyvraktárát a velejáró kiadási joggal együtt nyilvános 
hivatalos árverés útján sajátjává tevén, ezen egyedül őt illető jogánál fogva e könyv bárki 
általi kiadatása s utánnyomása ellen ezennel tiltakozik.” És ezt a királyi tábla elítélő döntése 
után meri hangsúlyozni. Mikor a tábla a jogtalanul kiadott példányok elkobzását rendeli el, ő 
nyugodtan továbbra is kiadja az énekeskönyvet, sőt tiltakozik a hivatalos kiadások ellen! 

Ez a kiadás III. javított kiadásként szerepel. Mivel a Bucsánszky-kiadások száma 
ennél jóval több, valószínű, hogy Bucsánszky az énekeskönyv hivatalos bővítéseit vette a 
kiadásjelzés szempontjából figyelembe (569 – 608 – 611 ének). 

Az ügy újra Szontagh Kálmán vallásügyi ágens kezébe kerül (1869:37. gg.). Úgy 
látszik, Bucsánszky is kezdte érezni, hogy nem lesz jó a királyi táblával összeütközésbe 
kerülni, mert pertörlést kért, amit a pesti törvényszék 1874-ben megküldött ítéletével elutasít. 
(1875:39.) 

Újabb Bucsánszky-féle kiadásról nem tudunk, és a jegyzőkönyvekben sem kerül elő 
újra a neve. Időközben azután a Bucsánszky-céget átvette Rózsa Kálmán és neje. Ők vártak 
jó néhány évig, míg feledésbe merül a bírósági ítélet és 1895-ben kiadják az énekeskönyvet. 

Az egyházkerületi gyűlés erről az újabb jogtalan kiadásról csak 1897-ben vesz 
tudomást. Azonnal az egyházkerületi ügyészhez, Szendrői Sándorhoz fordul a püspök. 
(1897:205, XIX.) Ennek külföldi üdülése miatt megpróbálják a vitás ügyet az egyetemes 
ügyész felkérésével elintézni (1897:207.), mivel azonban ő nem vállalta, a kerületi ügyész 
hazatérte után ismét ő hozzá fordulnak. 1898-ban jelenti a püspök, hogy Szendrői a pert 
megindította. (1898:247.) Az 1902. évi jegyzőkönyv közli a törvényszék kedvező ítéletét. A 
Rózsa Kálmán céget a perköltségek viselésére kötelezték, a készletben lévő példányokat 
pedig meg kellett semmisítenie. Ezzel lezáródik a Wéber–Bucsánszky–Rózsa-ügy több mint 
70 esztendei küzdelem után. 

11. Czéh-féle hivatalos kiadások 

A Bucsánszky üggyel kapcsolatban az egyházkerület az énekeskönyv dolgait a Tóth János 
esperessel és Szigethi Dániel lelkésszel kiegészített népiskolai tankönyvbíráló bizottságra 
bízza, oly felhatalmazással, „hogy az újból nyomtatandó énekes könyvek homlokán világosan 
kitétessék, miként az egyházkerület csak ezeket ismeri el általa kiadottnak s egyedül 
használhatóknak, minden mást bitorlásnak nyilvánítva.” (1861:51.) 

1862-ben jelenti ez a bizottság, hogy Czéh Sándor nyomdásszal 10 évre szerződést 
kötött. Ugyanakkor bemutatják a szerződés értelmében kiadott első kiadású énekeskönyvet. A 
szerződés szövegét ezúttal nem közli a jegyzőkönyv. A tartalmi ismertetéséből lényeges, 
hogy az énekeskönyv tulajdonjogának elismeréseképpen Czéh Sándor még abban az évben 
100 forintot fizet. 10 évig köteles ennek fejében az egyházkerületet megfelelő mennyiségű 
énekeskönyvvel ellátni. A kötetlen példányok ára 60 krajcárnál drágább nem lehet. A 
szerződés lejártakor szabadon köthet az egyházkerület más nyomdásszal szerződést, s a még 
készletben lévő példányokért kártérítést a nyomdász nem követelhet. (1862:37.) 

Hogy a régi kiadású könyveket az újakkal párhuzamosan lehessen használni, 
tartalmilag nem változtatták meg. A szövegben csak néhány elavult kifejezést javítottak ki és 
a helyesírást változtatták meg. A Reichard-féle énekeskönyvek 608 énekét kiegészítették egy 
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nemzeti ünnepre való énekkel, Karsay Sándor reformációi énekével és Székács József 
gyámintézeti énekével. A hivatalos kiadás egy ideig 611 éneket, majd 1882-től 614 éneket 
foglal magában. Ez utolsó bővítésről semmiféle jegyzőkönyvi adat nincs, hogy kinek a 
megbízásából. Tekintettel azonban arra, hogy 1884-ben a püspök jelenti: „az énekes 
könyvnek korrekturáját, hogy az minden hiba és változtatás nélkül kerüljön a közönség 
használatába, magam viszem”, valószínű, hogy maga a püspök, vagy legalábbis a hozzá közel 
állók javasolhatták ezt az újabb bővítést. (1884:40:18) A függelékből kimaradt valamennyi 
magyaróvári kiadásnál Jeruzsálem pusztulásának leírása, és hivatalos kiadásban többé nem is 
fordul elő. 

A 10 éves szerződést 1872-ben minden jegyzőkönyvi említés nélkül újítják meg. Ezt a 
mulasztást a következő, 1883. évi megújítás alkalmával pótolják, mert akkor mutatják be az 
egyházkerületi közgyűlésnek mindkét szerződést. Különbség az addigi szerződéshez 
viszonyítva csak az, hogy most már 300 forintot fizet Czéh Sándor. (1884:40:18) 

Czéh Sándornál, ill. fiánál, Lajosnál (1891-től) jelenik meg közel félszázadon át az 
énekeskönyv hivatalos kiadása. Eddig előkerült kiadások: 1862, 1864, 1871, 1882, 1885, 
1891, 1897, 1904. Valószínűleg még 2-3 kiadás lappang. 

1893-ban ismét minden jegyzőkönyvi említés nélkül újítják meg a szerződést. Ezt is 
csak az 1904. évi szerződés kötésekor említik. Az 1904. évi szerződést „tekintettel a már 
munkában lévő uj énekes könyvnek várhatólag a közelebbi években elkészülésére” csak 5000 
példány egyszeri kiadására kötik 700 korona lefizetés fejében. Kikötik, hogy az új 
énekeskönyv kiadásának nem lehet akadálya, ha még a régiből van raktáron. (1904:20.) 

Ugyanilyen szövegezéssel fogadják el 1906-ban a szerződés megújítását. (1906:12.) 
Még 1907-ben is Czéh Lajossal kötnek szerződést (1907:16.). E két utóbbi kiadás még nem 
került elő. 

Az új énekeskönyv azonban nem készült el a várt időre, s a régi szövegűnek még 
újabb kiadására volt szükség. 1908-ban a Luther Társasággal kötnek szerződést (1908:109). 
A Luther Társaság ügyésze azonban a szerződés ellen kifogásokat emel és olyan 
követelményekkel áll elő, amelyeket az egyházkerület nem fogadhat el, ezért az ajánlatok 
közül a soproni Romwalter Alfréd cégét fogadják el. Az egyházkerületi közgyűlés utólagos 
jóváhagyása reményében még 1908 októberében megköti az egyházkerület elnöksége. 
(1909:113.) (l. a 13. melléklet) 

12. Az utolsó hivatalos kiadások 

A század elején kiadott énekeskönyvek rohamosan fogytak. Az 1904-ben kötött szerződést 
1906-ban és 1907-ben is meg kellett újítania a kerületnek. 1908-ban Czéh Lajos újra kéri a 
szerződés megújítását, de ekkor kedvezőbb ajánlatot ad a Luther Társaság, majd pedig a 
Romwalter cég. 

A tervezett Luther Társaság-i szerződésben szó van zsebkiadású énekeskönyvről is. 
3000 régi nagyságú és 7000 zsebkiadású könyvet akartak nyomtatni. A Romwalter céggel 
kötött szerződés már csak 5000 régi nagyságú könyvről szól. (l. a 14. melléklet) 

Az énekeskönyv-fogyasztás azonban oly nagy volt, hogy 1910-ben hasonló 
tartalommal meg kellett újra újítani a szerződést. Itt, úgy látszik, Romwalterék kérték a 
zsebkiadás engedélyezését, amit azonban a közgyűlés az új énekeskönyv számára tart fenn, és 
nem engedélyez. (1910:101.) Megjelenik tehát az énekeskönyvnek két utolsó hivatalos 
kiadása a soproni Romwalter Alfréd cégnél (1908, 1910). 
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13. A brassói jogtalan kiadások 

Az énekeskönyv nemcsak a dunántúli egyházkerületben volt használatban, hanem más 
egyházkerületekben is, mint ezt az első Czéh-kiadással kapcsolatban a jegyzőkönyv említi: 
„értesítendők lévén ezen uj kiadás felől, a többi évang. Superintendentiák is, melyekben a mi 
egyházkerületünk énekeskönyvei vannak használatban”. (1862:37.) 

Mint már a XVIII. században, az erdélyi magyar evangélikusság most is a 
Dunántúlhoz fordult énekeskönyvért. Ezúttal azonban nem a szabályos úton. 

1858-ban Brassóban jelenik meg az énekeskönyv 635 énekkel. A Bach-korszak 
viszonyait szem előtt tartva, valószínűnek kell tartanunk, hogy Römer és Kamner ennél a 
kiadásnál az egyházkerületet meg sem kérdezték. Az egyházkerület sem vehetett róla semmi 
tudomást, mert jegyzőkönyvi nyoma nincsen. 

1894-ben, 1902-ben és 1903-ban Zeidner H. adja ki az énekeskönyvet. Az 1902-es 
énekeskönyv 657 éneket tartalmaz. A hivatalos 608 énekhez csatlakozik a második toldalék 
609–635. éneke (az első toldalék a hivatalos kiadás 570–608. éneke 1839-től kezdve), tehát 
Zeidner nyilván az 1858-as brassói kiadást bővítette a harmadik toldalékkal (636–657), közte 
a himnusszal és szózattal. Abból, hogy a hivatalos kiadások 1862-es, ill. 1882-es bővítéséről 
nem vesz tudomást Zeidner, következtethetünk arra, hogy a dunántúli egyházkerülettől 
teljesen függetlenül járt el, és a Brassó-vidék érdekeit tartotta szem előtt. 

Ennek a vidéknek azonban valami kapcsolata lehetett Dunántúllal, mert került elő egy 
olyan énekeskönyvpéldány, amelyikben a címlap és tartalomjegyzék utáni 1–2. lap (az 1–5. 
ének) az 1854-es soproni kiadásból való, a többi pedig az 1858-as brassóiból. Talán az 1854-
es soproni, hivatalos kiadás lehetett az, amelyik először került Brassóba, mert a beosztás 
ennek felel meg. 

A toldalékok összeállítói ismeretlenek. A „második toldalék több ének-gyűjteményből 
összeszedve” 8 csoportban közli az énekeket: A’ Fejedelem születése ünnepén, Reformáczió 
ünnepén (2 ének), Serkentés a’ Bibliának olvasására (1), A’ babonaságnak távoztatásáról (2), 
Más vallásúak iránti türelemről (1), Az élő ’s élet nélküli teremtések iránti kötelességről (1), 
Halotti énekek (15), Invocatiók (4). Ezek közül 10 ének a nagy-győri énekeskönyvből, 2 
Beliczay halotti énekeskönyvéből való. Tartalmilag rossz énekek javarészt. Az első ének 
tartalma (pl.: Üdv a’ császár és hazára! Austria örökkön él!…) szervilis hízelgés telve 
racionalizmussal. Racionalizmust a többi ének is bőségesen tartalmaz. Külső formáját 
tekintve még aránylag legjobb az első, a többin látszik, hogy milyen nehezen ment a versbe 
szedés. 

Az egyházkerület a brassói Zeidner-féle kiadásokról csak 1908-ban vesz tudomást. Az 
összegyűjtött adatokból kitűnik, hogy Zeidner hosszabb idő óta rendszeresen kiadta az 
énekeskönyvet (Kluge Endre dr. egyházkerületi ügyész megállapításai) az egyházkerület 
tudta és beleegyezése nélkül. A jogvédelem ellátására az új tiszti ügyészt (Lágler Alfréd dr.), 
halála után Berecz Ábel helyettes ügyészt kérik meg. Az ő javaslatára az egyházkerületi 
közgyűlés „határozatilag kimondta, hogy Zeidner H. brassói lakos ellen, miután az általa 
kiadott énekeskönyvbe nem pusztán a dunántúli ev. énekeskönyvből, de más 
énekeskönyvekből is vett át egyes énekeket, nem kíván megtorló lépéseket tenni.” 
(1908:12.) 

Ezt az indokolást a magam részéről nem fogadhatom el, hiszen az 1854-es kiadás 
szerinti dunántúli énekeskönyvet teljes egészében kiadta Zeidner. Hogy azután a 608 énekhez 
még 50-et hozzáfűzött, ez nem lehet mentő körülmény. A valódi indokokat abban sejtem, 
hogy a brassói kiadásokat nem tekintették komolyan számbaveendő vetélytársnak, hiszen az 
új hivatalos kiadások is oly gyorsan fogytak, hogy évről évre kellett a szerződéseket 
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megújítaniok. Másrészt pedig az új énekeskönyv készítése annyira előrehaladt, hogy 
rövidesen várható volt annak a kiadása, és így nem akartak újra hosszadalmas és körülményes 
perlekedésbe bocsátkozni. 

A brassói kiadásokról a távolság és a közbeeső országhatár miatt nem szerezhettem be 
pontosabb adatokat. Kétségtelen, hogy jóval több Zeidner-féle kiadás volt, mint az említett 
három. 

14. Könyvészeti összegezés 

Az eddigi adatok alapján a régi dunántúli énekeskönyv kiadási adatait a következő 
táblázatban állíthatjuk össze: (római szám a hivatalos, arab az orvkiadás) 
I. 1805. Pozsony Wéber Simon Péter  569 ének 
1.  1806. Pozsony Wéber Simon Péter  577 ének 
2.  1817. Pozsony Wéber Simon Péter  577 ének 
3. 1822. Pozsony Wéber Simon Péter  577 ének 
4. 1830.  Pozsony Wéber Simon Péter  577 ének 
5. 1836. Pozsony Wéber Simon Lajos  577 ének 
II. 1839. Kőszeg Reichard Károly  608 ének 
6. 1841. Pozsony Wéber Simon Lajos  608 ének 
III. 1842. Kőszeg Reichard Károly és fia 608 ének 
IV. 1846. Kőszeg Reichard Károly és fia 608 ének 
7. 1846.? Pozsony Bucsánszky Alajos  608 ének 
7. 1849. 
V. 1852. Kőszeg Reichard Adolf (?)  608 ének 
VI. 1852. Kőszeg Reichard Adolf  608 ének 
VII. 1854. Sopron  Reichard Adolf  608 ének 
VIII. 1856. Sopron  Reichard Adolf  608 ének 
8. 1856. Pest  Bucsánszky Alajos  608 ének 
9. 1858. Brassó  Rőmer és Kamner  635 ének 
10. 1860. Pest  Bucsánszky Alajos  608 ének 
IX. 1862. Magyaróvár Czéh Sándor   611 ének 
11. 1863. Pest  Bucsánszky Alajos  611 ének 
12. 1863. Pest  Bucsánszky Alajos 2. változat 611 ének 
X. 1864. Magyaróvár Czéh Sándor   611 ének 
13. 1869. Pest  Bucsánszky Alajos  611 ének 
XI. 1871. Magyaróvár Czéh Sándor   611 ének 
XII. 1882. Magyaróvár Czéh Sándor   614 ének 
XIII. 1885. Magyaróvár Czéh Sándor   614 ének 
XIV. 1891. Magyaróvár Czéh Sándor fia Lajos 614 ének 
14. 1894. Brassó  Zeidner H.   657 ének (?) 
15. 1895. Budapest Rózsa Kálmán és neje  614 ének (?) 
XV. 1897. Magyaróvár Czéh Lajos   614 ének 
16. 1902. Brassó  Zeidner H.   657 ének 
17. 1903. Brassó  Zeidner H.   ? ének 
XVI. 1904. Magyaróvár Czéh Lajos   614 ének 
XVII. 1906. Magyaróvár Czéh Lajos   614 ének (kallódik) 
XVIII. 1907. Magyaróvár Czéh Lajos   614 ének (kallódik) 
XIX. 1908. Sopron  Romwalter Alfréd  614 ének 
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XX. 1910. Sopron  Romwalter Alfréd  614 ének 
 
A fenti kimutatásban kallódónak jelzett 4 énekeskönyvön kívül van még néhány Zeidner 
kiadás. Valószínűleg van 1864–1882 között az 1871-esen kívül még Czéh-kiadás. A 
valószínűleg több mint 40 kiadásnak a fele illegális kiadás volt. Ilyen kiadási számot eddig 
egyetlen magyar evangélikus énekeskönyv sem ért el. Az új dunántúli meghaladta, de ez 
tulajdonképpen egyetemes énekeskönyvünk. Az elterjedtségét mutatja a sok orvkiadás is: 
érdemes volt a kiadásával foglalkozni! 
 

B) A konkurens, később félhivatalosan ajánlott nagy-győri énekeskönyv története 

15. A győriek énekeskönyv-tervei 

A dunántúli egyházkerület hivatalos énekeskönyvi munkájának híre a győri egyházközségbe 
is eljutott. Annyival inkább, mert hiszen mindkét győri lelkész, Fábri Pál és Ráth Mátyás 
hivatalos volt az egyházkerület ez irányú munkálatainál. Valószínleg tudomást szereznek a 
hőgyészi gyűlés határozatairól is. 

Ezért azután a győri konvent siet, nehogy az egyházkerület megelőzze. A szabad 
királyi városok evangélikus egyházközségei az egyházmegyéktől függetlenül éltek, és 
általában megvolt a hajlandóság bennük az egyházkerülettől való függetlenedésre is. A külön 
énekeskönyv kiadásának a szándéka is ebből a függetlenségi vágyból született. 

1793. november 26-án elhatározzák új énekeskönyv szerkesztését. A kiadandó könyv 
kiadási költségeit Lenner János kapitány felajánlotta, így az egyik legnagyobb akadály máris 
elhárult. Az énekeskönyv összeállítására megkérik Ráth Mátyást. Egy hónap múlva a 
képviselő-testület szokatlan megértéssel és az ügy fontosságát ezzel is kiemelve, így határoz: 
„mivel ezen igen fontos munka semmi akadályt nem szenved, sőt más foglalatosságoktól 
ürességet kíván meg, arra az időre, melyet ugyan Tiszt. Ráth Uram ezen munkára fordétand, a 
rendes functióktól ment legyen és őtet ekkor Tiszt. Fábri Pál és a mennyire csak hivatalbeli 
kötelességei megengednék, Rector Kis János ur supportálják.” (1792/93. egyházi évi 
jegyzőkönyv 54. és 1793–94:8.) 

Ráth Mátyást a győriek határozata előtt 6 nappal az egyházkerület is megválasztotta az 
énekeskönyv-szerkesztő bizottságba és fontos munkakört bízott rá. Hogy Ráth Mátyás a 
kétféle énekeskönyvi munkát egyáltalában lekezdte-e, nem állapítható meg. Tény az, hogy 
sem a győri, sem a kerületi énekeskönyvvel kapcsolatban ezután már nem kerül elő a neve. A 
külön győri énekeskönyv terve is elalszik. 

16. A munka tényleges megkezdése 

A kerületi énekeskönyv 1805-ben megjelenik. Az énekeskönyv terjesztésével kapcsolatban 
minden bizonnyal megkapta Győr is az egyházkerületi elnökség körleveleit. Még ekkor sem 
jut eszükbe, hogy 12 éve már ők is akartak új énekeskönyvet. Valószínűleg Matkovich Pál 
erélyesebben is felszólíthatta a győrieket, hiszen közvetlenül Győr közelében lakott, és már 
lehettek összeütközései a győriekkel. Kis János említi az Emlékezéseiben, hogy a győriek 
panaszkodtak neki még győri rektor korában (1793) Matkovichra. 

Lehner András egyházközségi másodfelügyelő talál rá az 1793-as jegyzőkönyvi adatra 
és azt mint bizonyítékot említi, hogy ők már az egyházkerület előtt akartak énekeskönyvet 
szerkesztetni. (1807:41) Ezzel mentik magukat: „Az egyházkerület énekeskönyvének 
behozatala ellen azzal kívánják magukat menteni, hogy mielőtt a superintendencia 
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közgyűléseiben szó kezdett lenni Magyar újabb énekeskönyv készítéséről, már volt a 
gyülekezet számára készítendő új magyar énekeskönyv iránt végzésük és annak készítőjét is 
kiválasztották” (1807:41). Ez a mentegetőzésük nem felelt meg egészen a valóságnak, de 
Lehner András nyilván nem tudott a dolgokról. 

Azt azonban most már látják a győriek, hogy tovább nem halogathatják a dolgot, hanem 
a legsürgősebben munkába kell venniök a külön énekeskönyvet, ha nem akarják, hogy az 
egyházkerületi elnökség (elsősorban Matkovich) keményebb eszközökkel erőltesse rájuk a 
kerületi énekeskönyvet. A régi határozatot felkutató Lehner András másodfelügyelőt bízzák 
meg, hogy beszéljen Ráth Mátyással, vegye minél előbb munkába az énekeskönyv készítését. 
Ha pedig a már egyszer elvállalt munkától húzódoznék, a másodfelügyelő vegye kézbe a 
továbbiak intézését. (1807:42.) 

Karsay idézett tanulmányában közli, hogy a győri gyülekezet nem volt megelégedve a 
kerületei énekeskönyvvel, különösen annak hittani részével és a nagyobb ünnepekre tartozó 
énekeivel. Ha ez az énekcsoport is „oly jeles énekeket tartalmazna, mint az erkölcstani 
második része, akkor, Zathureczky jeles kántorának azon időben tett nyilatkozata szerint 
sohasem jutott volna a gyülekezetnek eszébe más énekeskönyvet bevenni, mint a kerületét”. 
(Karsay) 

Lehner András Kis Jánoshoz fordul, akiről tudhatta, hogy foglalkozik énekköltéssel. 
Kis János a munkát el is vállalja, hiszen már volt készenlétben bizonyos énekanyaga. Az 
Emlékezéseiben ezt írja Pongyeloki Róth Györgyné, Podmaniczky Johanna bárónőről: „A 
háziasszonyság minden szép és jó buzgó előmozdítója egykor szóba hozá, mely igen 
óhajtaná, hogy az evangelikusok templombeli magyar énekes könyvök helyett jobb izlésü 
készítetnék, s felszólíta, hogy kedvéért csinálnék egy pár magyar szent éneket.” (Eml. 170. 
lap) 

Kis János a kerületi munkálatokban is részt vett, és az 1800-as évre már volt együtt 
bizonyos számú éneke; ezt az anyagot Perlakynak is megmutatta, aki Kis János akarata 
ellenére vett fel közülük 35-öt a kerületi énekeskönyvbe. 

Kis János a rábízott munkát kb. másfél év alatt végezte el. Hogy ilyen páratlan rövid 
idő alatt tudta az énekeskönyvet összeállítani, az elsősorban azt mutatja, kedvére való munkát 
végezhetett. Neki magának is voltak már erre az időre szép számmal énekei, azonkívül 
nagyon erősen támaszkodott a győri német és a kerületi magyar énekeskönyvre. A győri 
egyházközségben Ráth Mátyás közvetítésére 1793–94-ben vezetik be az 1788-as pozsonyi 
énekeskönyvet (Neues Gesang- und Gebetbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche der 
evangelischen Gemeinde in Pressburg). Az énekeskönyv bevezetése idején Kis János még 
győri tanár volt. A nagy-győri énekeskönyvben Kis János teljesen ennek az énekeskönyvnek 
a beosztását követi. Néhány helyen cseréli csak fel a főrészekben belül a felsorolások 
alcímeit, néhány helyen pedig újabb alcímeket sorol be. Az eddig megtalált eredeti szövegek 
zöme (169) megvan ebben az énekeskönyvben, a hiányzó 96 közül is valószínűleg 
jónéhánynak a változata. A kerületi énekeskönyvvel pedig a nagy-győri énekeskönyv 
második fele, különösképpen az alkalmi énekek csoportja mutat igen nagy rokonságot. Néhol 
pontosan azonos sorrendben közli a kerületi énekeskönyv énekeit, több-kevesebb alakítással. 

1808. december 8-án már Lehner András bemutatja a győri képviselő-testületnek az 
énekeskönyv-kéziratot. A benyújtott énekanyagot kiadják egy bizottságnak: Lehner András 
m.felügyelő, Fábri Pál lelkész, Schedius Kristóf fő-, Hatos Mihály és Eőry András aljegyzők, 
Barla Mihály professzor, Stelczer Dániel, Zathureczky Sámuel és Skita Mihály tanítók. A 
bizottságba Ráth Mátyást nem veszik be, hiszen ez elvállalt munkát nem végezte el, és 
közben is támasztott nehézségeket, mint erről még lesz szó. (1808:13.) 
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Lehner másodfelügyelő, ügyvéd 1810-ben beszámol az egyházközségnek az 
énekeskönyv-ügyről. Ebből a jelentésből valók a következő részletek: 

„Én azon Énekes Könyv Manuscriptumának elkészíttetését, melyet a Tiszt. Ns. 
Convent reám bizni tetszett, az 1808-dik eszt-ben megesett közgyülésre eszközölni 
igyekeztem, ugyhogy akkor annak kinyomtatása felől a rendelés megtétethetne… A 
gyülekezet néhai Ráth Mátyás predikátor Úrnak irásból fel olvasott projektumára hajlott, 
mely szerint, ha valamely munkából 600 Exemplárok nyomtattatnak, már annyi számú 
Exemplár is kiadná a nyomtatott munkára való minden költségét; a 600-on fellyül levő száma 
az Exemplároknak pedig merő azon tiszta nyereség volna s annyival lenne ez a nyereség 
nagyobb, minél nagyobb számú Exemplárok nyomtattatódnának…” 

„A gyülekezet én reám a Soproni és Pozsonyi könyvnyomtatókkal személyem szerint 
való értekezést bizta.” Eöttevényi közli, hogy a kész könyvanyagot ugyancsak Lehner vitte 
Pozsonyba cenzuráltatni. Ott kapták meg a jogot arra is, hogy az egyházközség szerepeljen 
kiadóként. Említi, hogy pesti és győri nyomdászokkal is tárgyaltak. (162.lap) 

A további tárgyalások miatt csak 1811 novemberében hallunk arról, hogy Sikos István 
(Ráth Mátyás utóda) az énekeskönyv előszavát és címét bemutatja a képviselő-testületnek, 
„melyek felolvastatván és megfontolván egészen helybenhagyattattak.” (1811. nov. jkv.: 64.) 

A kiadás anyagi fedezetéről úgy akartak gondoskodni, hogy először a pozsonyi 
Wéberrel tárgyaltak, vegye át teljesen saját kiadásába az énekeskönyvet. Erre azonban Wéber 
nem volt hajlandó (kétségtelenül azért, mert a kerületi énekeskönyvet ő terjesztette). A 
győriek ezért belső kölcsönt vesznek fel. A gyülekezeti tagok néhány hét alatt össze is adtak 
4.500 forintot. Az 1.000 forint szerzői tiszteletdíjjal, 700 példány beköttetésével az első 
kiadás 5.000 példánya 14.268 Ft-ba került. Az első évben több mint 5.000 forint térült meg, a 
belső kölcsön egy részét a gyülekezeti tagok elengedték, a másik részét a pénz 
értékcsökkentése után a kölcsönadók beleegyezésével a gyülekezet csak a devalvált 1/5 
értékben fizette vissza. (Eöttevényi 162–163. lap) 

17. Az új énekeskönyv 

1811 decemberében megjelenik „GYŐRBEN Özvegy Streibig Jósefné’ betűivel” a 
„KERESZTÉNY / ÚJ / ÉNEKES KÖNYV, / mellyet / szerzett és egynéhány magános 
áhítatosságra / tartozó Imádságokkal egygyütt / kiadott / a’ Nagy-Győri / Augustana 
Confessiót / tartó Evangelika Gyülekezet.” 

Az énekeskönyv összeállításában Kis Jánosnak segítségére volt Bellitz (1837-től 
Beliczay) Jónás hőgyészi lelkész és Zathureczky Sámuel győri leánytanító és énekvezér, 
kántor, aki ugyancsak theológiát végzett ember volt. A toldalék (506–519. számok) Kis János 
közlése szerint (Eml. 443.) Sikos István győri lelkész műve. Karsay említi még Szücs István 
téti lekészt is munkatársként, de az ő közreműködéséről sem az Emlékezésekben nem ír Kis 
János, sem pedig más erre vonatkozó adatot nem találtam. Az énekeskönyv I–V. kiadása nem 
közli az énekeskönyv magyar szövegeinek szerzőit vagy átdolgozóit. Ezt a hiányt a VI. 
kiadás pótolja úgy, hogy Zathureczky énekeit egy, Beliczay énekeit pedig két csillag jelzéssel 
különbözteti meg a többitől, amit mind Kis János szövegeként említ. E szerint a jelzés szerint 
445 ének Kis Jánosé, 55 Zathureczkyé, 19 Beliczayé. Zathureczky unokájának a győriekkel 
közölt adataiból azonban 69 ének szerzősége és 6 énekben egyes versek szerzősége az, amit 
részben Kis János helyett Zathureczkynek kell tulajdonítanunk. 

Az Emlékezésekben Kis János ezt írja „A keresztény énekes könyvet a győri 
gyülekezet többször ismételt kérésére készítettem. Ahhoz két prédikátor társaim is adtak 
néhány énekeket, melyeket megegyezésökkel kijobbítottam s felvettem. Az akkori egyik 
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győri predikátor, Sikos István pedig toldalékul néhány éneket ragasztott hátul.” (Eml. 443.) 
Ebből következik, hogy az énekeskönyvbe felvett énekeket Kis János még akkor is 
átjavította, ha a magyar szöveg is kortársaitól való volt. Beliczay énekeiről ezt külön is 
megemlíti: „Ezeken kívül irt számos szent énekeket is, melyek közül némelyek a győri 
énekeskönyvbe vannak kisebb nagyobb változtatásokkal felvéve.” Tehát Kis János 
kezevonása talán csak a toldalék énekein nem található meg, amelyeket a már kész kézirathoz 
utólag „ragasztott” Sikos István. 

Az énekeskönyv négy szakaszban csoportosítja az énekeket. Az első „Idő szerént-való 
Énekek”, a második „A’ hit-tudománynak nevezetesebb ágazatjai” (ide szorította bele Kis 
János több idetartozó tárgykör mellett az egyházi esztendő ünnepkörét, a szentségeket, sőt 
még a halotti énekeket is), a harmadik „Az igaz kereszténység’ gyakorlásáról”, a negyedik 
„Különös esetekre-való hálá-adások és könyörgések”. Ezenkívül van a Sikos István-féle 
„Hozzá-adás”. Részletesen a második főrészben lesz szó erről. 

Az egyes kiadásokban a helyesíráson és dallamjelzéseken kívül csak kétszer 
változtatták az énekek számát. A VI. kiadásba végre belekerült az „Erős vár” is Székács 
József fordításában és Székácsnak egy gyámintézeti éneke a kerületi énekeskönyvből. A két 
utolsó kiadásba pedig három éneket vettek még fel. Egyet a hazáról (magyarkodó hazug 
ének) és egy-egy tanév megnyitásra, ill. bezárásra alkalmasat. A két utóbbi Sántha Károly 
éneke. 

18. A győri énekeskönyv elterjedése 

Az Emlékezésekben ezt olvassuk: „Ezen énekes könyv protestáns közönségünk által nagy 
kedvezéssel fogadtatott, s közös isteni tiszteleten használás végett nemcsak a győri, hanem 
utóbb több népes gyülekezetekbe is felvétetett, s használtatik. Érette mind az egyházi mind a 
világi rendből több nevezetes férfiak részint előszóval, részint levélben a leglekötelezőbb 
módon köszönetet is mondottak.” (Eml. 443.) Eöttevényi Nagy Olivér is elragadtatással szól 
könyvében az énekeskönyvről. 

A kerületi énekeskönyv bevezetésével kapcsolatos valóságos belső forradalomról és 
évtizedekig tartó ellenállási mozgalomról már volt szó. Ilyen arányú ellenkezést a nagy-győri 
énekeskönyv azért nem váltott ki, mert nem akarták erőnek erejével az egész egyházkerületre 
ráerőszakolni. Kovács Sándor azonban közli 1902-ben, hogy sok helyen utánahajigálták a 
győri énekeskönyvet az azt bevezetni akaró lelkésznek. (Ev. Egyház és Iskola) 

Az énekeskönyv terjesztésére a győriek is megtettek mindent. Így pl. az énekeskönyvet 
már 1812-ben bevezetni akaró pestieknek és 1836-ban a zalai egyházmegyének minden 10 
példány után egy ingyenpéldányt adnak. (15. melléket) 

Az énekeskönyv elterjedése inkább a városokban volt gyors. Payr Sándor és Németh 
Zoltán is említik munkáikban, hogy Győr, Sopron, Komárom, Pest hamarosan elfogadták a 
győri, a kerületinél sokkal racionálisabb énekeskönyvet. (Testv. köz. ill. Kis János) Falusi 
gyülekezetekben nehezen terjedt. A zalai egyházmegye is csak dacból fogadta el ezt a 
könyvet. 

A könyvet Dunántúl határain túl is használták. Egy I. és VI. kiadású példányom van, 
amelyiknek mindegyikéhez ugyanazon szövegű toldalékot kötötték. Az I. kiadás toldaléka a 
rozsnyai konfirmációi rendet is tartalmazza, és a toldalék végén ott van a nyomdász jelzése: 
„Rosnyon, Kek Jó’sef Cs. Kir. szab. Könyvnyomtató Intézetében”. Az I. kiadáshoz között 
évszám nélküli toldalék helyesírása a múlt század első felére utal. A VI. kiadás toldalékának 
nincs már nyomdászjelzése, és a konfirmációi rend is hiányzik belőle. 
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Az elterjedtségre következtethetünk a kiadások számából is. Eöttevényi számos 
kiadásról beszél (munkája megírásakor még csak 9 kiadása volt a győri énekeskönyvnek). 
Míg a kerületi énekeskönyvnek 1805–1910-ig kb. 40 kiadása jelent meg (egy rész a kerület 
tudta nélkül, sőt tiltakozása ellenére!), a győrinek 1811–1924-ig csak 11 (1811, 1839, 1846, 
1848, 1870, 1879, 1887, 1896, 1903, 1908, 1924). A második kiadás miatt Kis János 
neheztelt is a győriekre, hogy tudta nélkül adták ki (l. 16. melléklet). Jogtalan kiadásról nincs 
tudomásunk. 

Az énekeskönyv utolsó kiadása évszámjelzés nélkül, 1924-ben jelent meg. A korábbi 
kiadású példányok már elfogytak, az egyházközség pedig a nehéz pénzügyi helyzetben nem 
vállalhatta az új kiadást, ezért 5 évre átengedte a kiadási jogot Berger Zoltán győri 
könyvkereskedőnek. 1924. július 1-ig volt ez köteles a könyvet 1000 példányban kiadni s az 
eladási ár 6 százalékát szerzői díjként befizetni. Ez utóbbi helyett azonban az egyházközség 
60 db énekeskönyvet kapott. Az utolsó kiadás már elkésett. Nem fogyott el, mert az 1911-es 
új dunántúli énekeskönyv lassanként meghódította a győri énekeskönyvet használó 
gyülekezeteket is. Maga a győri egyházközség is kellő előkészítés után 1930 böjtjében tért át 
az új dunántúli énekeskönyv használatára. 

19. Az énekeskönyv előszava 

Az énekeskönyv előszava nem Kis Jánostól, hanem, mint a toldalék is, Sikos István győri 
lelkésztől való. Érdekes, hogy az énekeskönyvet összeállító Kis János nevét az előszóban 
meg sem említi. Karsay meg is rója érte a győrieket, s arra lehet cikkéből következtetni, hogy 
ezért a különös, hálátlan viselkedésért Kis János meg is neheztelt, s ezért nem szól az 
Emlékezéseiben az énekeskönyvről részletesebben. 

A figyelemreméltó, 1811. november 11-én kelt előszóban Sikos István örömének ad 
kifejezést, „hogy a’ józanabb ’s tiszta buzgóság a’ Keresztények között közönségessen 
felderülni kezdvén, az Evangyelikusokat legelsőben is az ő belső épületességre szerzett és 
szenteltt könyveikre tett figyelmetesekké.” Szól azután arról, hogy „mindenik Felekezet egy 
szent tüztől elragadtatva kezdett köz- és magán-áhitatosságra szántt könyveinek jobbításához 
’s gyarapításához.” Ez nyilvánvalóan a már említett énekeskönyvekre vonatkozott. Ezután 
szól a győri énekeskönyv kiadásáról: „Részből ezen mindenfelé elhatott jó és ditséretes példa, 
részből az eddig volt Magyar Énekeskönyv’ külső alkottatásának formátlan – de leginkább 
belső tulajdonságának mindazon sok jó mellett – is, mellyel valóban díszeskedett, hellyel-
közzel-való hijjános vólta; és a’ mostani, legalább reánk nézve, sokkal bóldogabb időkre nem 
mindenekben alkalmaztatható Énekek’ helyébe más, sokkal világosabbak, serkentőbbek és 
eddig kimaradt szükségessek után-való forró óhajtozás birta arra a’ mi Nagy-Győri 
Evangyelika Gyülekezetünket, hogy ezen szerentsés idő-szakaszt, mellyben vallásunknak és 
a’ szükséges könyvek’ nyomtatásának tellyes szabadságában élünk, hasznára fordítaná, és 
ezen Keresztény új Énekes-Könyvet saját költségén kiadná.” Arról Sikos hallgat, hogy a 
„szent tűz” mellett jócskán hozzájárult az énekeskönyv kiadásához az egyházkerülettel való 
ellenkezés is. 

Az „eddig vólt Magyar Énekes-Könyv” minden bizonnyal az „Uj Zengedező”. A 
kerületi énekeskönyvet agyonhallgatja, azt nem meri nyíltan bírálni. Hogy tényleg az „Uj 
Zengedező”-ről van itt szó, azt igazolja az is, hogy a továbbiakban szól a himnuszokról és 
zsoltárokról; ezek pedig már a kerületi énekeskönyvből kimaradtak! Igazolja magát, hogy 
miért hagyták ki teljesen a zsoltárokat (nemcsak a Szenczi Molnár Albert-féle 150 zsoltárt, 
hanem még az énekek sorába beillesztett zsoltárokat és zsoltárfeldolgozásokat is gondosan 
kihagyták!): a „Zsidós Zsoltárok” helyett „ezen könyv tele vagyon keresztény Zsoltárokkal, 
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az az Isten’ ditséreteivel.” A himnuszok hiányát ugyanilyen érveléssel kívánja indokolni: „A’ 
Hymnus nem egyébb, mint az Istenség’ felségének, nagy tulajdonságainak, 
véghetetlenségének magasztalása; ’s ebben az értelemben a’ Hymnus, ditséret: mit foglalnak 
pedig többet magokban Énekes-könyveink, mint ezt.” 

20. Kis János 

A Rábaköz szülötte, a soproni liceum hajdani növendéke, kora irodalmi és egyházi életének 
egyaránt jelentős személye. Életrajzát Németh Zoltán közli idézett munkájában. Ugyancsak ő 
szól Kis János lelki fejlődéséről is. A mi szempontunkból lényeges, hogy mi volt rá nagy 
hatással. Az első, ami egész életére döntő volt, a jobbágy származás. Ez alakította ki benne az 
alázatosságot és túlzásba vitt szerénységet. Németh Zoltán ennek tulajdonítja elsősorban azt, 
hogy Kis Jánosnak vajmi kevés eredeti munkája volt, nagyrészt csak idegenből fordított vagy 
átdolgozott munkák. Ilyen jobbágyi megalázkodást egyes énekei is mutatnak, mégpedig nem 
Isten, hanem a „főrendek” előtt is. 

Mikor Kis János a soproni liceumba került, nagy belső átalakulás időszaka volt: a 
magyar nyelv fontosságának kiemelése egyrészt, másrészt a klasszikus hagyományokkal való 
szintézis keresése foglalkoztatta különösen az irodalomban az érdeklődőket. A 
neohumanizmus Kis Jánosra is nagy hatással volt, mint azt későbbi munkái is mutatják. 

Már Sopronban ismerkedik a felvilágosodás irodalmával. Göttingei és jénai 
tanulmányútja során lett azután ez különösképpen ismeretes és egész későbbi működésére 
döntő jellegű. Ezek a tanulmányai a deizmus felé vetették. Ezzel magyarázza Németh Zoltán, 
hogy Kis János hazatérte után először győri tanár lesz. Ez az időszak a keresés kora életében. 
Vallásos nevelése és felvilágosodott felfogása küzd lelkében. A Martinovics-összeesküvés 
gyászos vége (1795) után dönt, és lelkészi állást vállal Nagybarátiban (1796). 

Mint lelkész, majd püspök sem szakított azonban a racionalizmussal. „A vallástalanság 
s a vallásbéli buzgóság meghidegedésének okairól, különösen a ’Protestánsok között’” című, 
Boll Ferenc Keresztély munkája nyomán írt tanulmányában fejti ki felfogását a vallásról 
(1815). Németh Zoltán ismerteti ezt a munkát. Itt most csak néhány gondolatot emelek ki: a 
vallás alapja az okosság következménye: egy felsőbb hatalomtól való függés érzése; az 
Istentől való szolgai félelem és a babona elhagyása vezet az emberiség emelkedéséhez. 
Mélységesen megveti a hierarchiát. A leglényegesebb számára az erkölcstan. Lassan a 
felvilágosult felekezetköziség híve lesz. 

A nagy-győri énekeskönyv VI. kiadásától kezdve említik a külön előszóban: „ezen 
énekeskönyv legnagyobbrészt néhai Kis János soproni ev. lelkész és dunántuli superintendes 
müve, kinek a részből fordított, részből átalakított énekek közt több eredeti müvei is vannak.” 
Németh Zoltán állapítja meg Kis János költészetéről: „Ihletből fakadó költeményt eddig alig 
láttunk versei között: legtöbbször az idegen minta uralma nyomta el amúgy is szerényen 
jelentkező személyes érzéseit”. Kazinczy is kifogásolta Kis Jánosnál, hogy a fordított, ill. 
átdolgozott verseinél nem közölte az eredetit. Énekeinél is ez okozza a legnagyobb 
nehézséget. Hogy a Kis János-féle versekre és különösképpen énekekre tényleg így kell 
néznünk, azt maga Kis János is elismeri: „Én magamat eredeti irónak soha sem tartottam, s 
most még kevesebbé tartom, hogy mind a kötött, mind kötetlen beszédű dolgozataimban vagy 
másokat fordítottam s utánoztam, vagy másokra támaszkodtam. Sőt az utánozatok még az oly 
darabjaimban sem hiányoznak, melyek a bevett szokás szerint eredetieknek tartathatnak.” 
(Emlékezései ). Hogy a Kis János szövegezte énekek közül melyek a fordítások, 
átdolgozások, utánérzések, ill. melyeket lehet Kis János ezen idézett vallomása fenntartásával 
viszonylag eredetieknek minősítenünk, nincs még véglegesen tisztázva, s talán már nem is 
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állapítható meg feltétlen bizonyossággal. Az Emlékezéseiben azzal indokolja Kis János a 
források fel nem tüntetését, hogy a hozzáértők úgyis ismerik, s az ő célja a nép emelése, 
művelése volt, s ehhez felesleges a források közlése. 

Ha önálló írónak nem is tartotta magát, de a munkáját értékelte, s ennek fejében elvárta 
azt is, hogy az anyagi ellenszolgáltatás se maradjon el. Ezt láthatjuk a már közölt 16. 
mellékletben s a Lehner András és Kis János közti tárgyalásokból a tiszteletdíj felől. (17. 
melléklet) 

Érdekes adatokat tartalmaz ez a tárgyalás Kis János módszereire is. Látszik belőle, 
hogy az énekeket, verseket lényegesebb több gonddal készítette, mint a prózai szövegeit. 
Ráth Mátyásra a tárgyalás adatai rossz fényt vetnek. Az énekeskönyv összeállítását nem 
akarta elvállalni, s mikor az ő halogatása után Kis János elvállalja és a lehető leggyorsabban 
elvégzi, s a tiszteletdíjat akarja, amennyire lehet, lefaragni. A győriek azonban mégis Kis 
János kérésének megfelelő összeget szavaztak meg, de úgy látszik, csak a devalvált 
összegben fizethették, mert nem valószínű, hogy 1000 forintot különben csak „egy csekély 
becsületdíj”-ként említene Kis János. 

A nagy-győri énekeskönyvben és a kerületi énekeskönyvben található énekeinek zöme 
olyan, hogy morális-racionális tartalmuk miatt javítás nélkül ma már nem használhatók. 
Éppen a deizmus hatása, hogy sokszor csak az a bizonyos „felsőbb hatalom” szerepel 
énekeiben. A személyes Isten csak elvétve – inkább csak régi, tartalmas ének átdolgozásában 
– és akkor is óvatosan említve juthat szóhoz ezekben az énekekben. 

Énekei közül a későbbi énekeskönyvekbe is több átkerült. Az 1911-es új dunántúli 
énekeskönyv szerzőjegyzéke 63 éneket tüntet fel az ő szerzeményeként és hetet fordításaként. 
A szám nem pontos, mert a teljesen ismeretlennek tekintett énekek között is több van a Kis 
János-szövegek közül. A 63 eredeti ének tekintélyes részéről pedig már eddig kiderült, hogy 
fordítás. Kis János szerepét és jelentőségét kora irodalmi és egyházi életében nem kívánja 
senki sem kétségbe vonni, de ilyen mennyiségben kár volt a moralizmus énekanyagát – 
átdolgozva is – új énekeskönyvbe átültetni. Van énekei között, amit kár lett volna kihagyni 
(pl. a közismert „Zengd lelkem ez új reggelt” vagy a „Boldog örömnap derült ránk”), de 
nagyobb részük felesleges. 

21. A nagy-győri énekeskönyvhöz kapcsolódó egyéb énekeskönyvek stb. 

A győri egyházközség 1895-ben és 1900-ban a tanulóifjúság számára adott ki „Egyházi 
dallamok, énekszövegek és imák gyűjteménye” címen egy kis könyvecskét ízléses 
kiállításban. Kirchner Elek győri orgonista szerkesztésében Benedek Vince, Cserhalmi István 
és Gróf Endre tanítók állították össze. Közlik a „Dresdner Kinderharfe” gyermek-
istentiszteleti liturgiáját Poszvék Sándor és Kapi Gyula soproni igazgatók átdolgozásában. Az 
első és második kiadás közti különbségek: a könyvecske elejére módszeres énektanítási 
utasítás került; a dallamok alá a győri énekeskönyv eredeti szövegei (a dallamcím szövege) 
kerültek; négy dallamot kicseréltek, két újat vettek fel, a „Magyar gályarabok éneke (értsd: 
Térj magadhoz, drága Sion) négyszólamú letétben került bele; a gyermek-istentisztelet 
liturgiáját pedig a soproni gyakorlathoz alkalmazták, a szövegrészen is változtattak. A II. 
kiadásban van 63 dallam; 25 énekszöveg a nagy-győri énekeskönyvből és 3 Sántha-ének. Az 
első kiadás évszámjelzés nélkül csak szövegkiadásként is megjelent. 

1815-ben jelent meg „Sopronyban, Sziesz Maradéki’ Betűivel” Bellicz Jónás 
„Keresztyéni Halotti Énekeskönyv”-e. Az énekeskönyvet terjedelmes előszó előzi meg (a 
temetési szertartások ismertetése stb.). Közli, hogy az énekeskönyv kiadási költségeit 
Alsószopori Nagy András révkomáromi kereskedő, ottani kurátor vállalta. Az előszóban még 
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ömlengős kifejezésekkel áradozik Kis Jánosról mint „hazánk Gellert”-jéről. Az énekekre 
vonatkozólag közli, hogy nagyrészt németből fordította, egy része eredeti saját szerzeménye, 
egy rész pedig a győri énekeskönyvből átvett ének (32 ének). Az első kiadásban 162 ének 
van. 1838-ban jelenik meg a második, Beliczay bővítésével 164 énekkel. A harmadik kiadást 
már Karsay (1869-ben) rendezi sajtó alá, a negyedik már 166 énekkel 1877-ben jelenik meg 
Hornyánszkynál. Még 1911-ben is újra kiadják az énekeskönyvet hatodik kiadásként. A 
mellékletben (19. sz.) közölt canonica visitatiós adatokból látszik, hogy Karsay Sándor 
püspöksége idején ez az énekeskönyv is félhivatalos kiadvány jellegű lett. 

1859-ben jelenik meg „a soproni evang. iskolatanítói képezde” kiadásában „Egyházi 
énekek és imák protestáns tanuló ifjak számára” címen Pálfy József szerkesztésében egy kis 
énekeskönyv (Pálfy neve csak Payr közléséből ismeretes, az énekeskönyvecske nem említi). 
67 ének és 14 imádság van benne. Az énekek közül 58 a nagy-győri énekeskönyvből való, 9 
pedig új. Valószínűleg ennek a bővített kiadása a Poszvék említette: „Kis énekeskönyv a 
soproni protest. tanuló ifjuság számára, Pest, 1873.” (82 ének és 14 imádság.) 

Ezek az ifjúsági énekeskönyvek, úgy látszik, hamar elfogytak, mert 1886-ban Poszvék 
Sándor szerkesztésében jelenik meg az új ifjúsági énekeskönyv: „Egyházi énekek és 
imádságok az evang. vallású tanulo ifjuság számára” a soproni Litfass nyomdában. A soproni 
magyar gyülekezet a győri énekeskönyvet használta, ezért már a Pálfy-féle és most a 
Poszvék-féle énekeskönyv is a nagy-győri énekeskönyvre támaszkodik. 147 ének való a 
győriből, 2 gyámintézeti ének Karsaytól és 2 iskolai ének Sántha Károlytól. A könyv 
második kiadása 1897-ben, harmadik pedig 1903-ban jelent meg, és a soproni magyar 
gyülekezet énekeskönyvévé lett. 

Valószínű, hogy a múlt század hetvenes éveitől kezdve különböző helyeken megjelent 
iskolai énekgyűjtemények tekintélyes része is a győri énekeskönyvre támaszkodik, mert 
hiszen ilyen füzeteket nagyobb egyházközségek adtak csak ki, ahol pedig általában a nagy-
győri énekeskönyv volt használatban. 

Itt emlékezem meg a békéscsabai énekeskönyvről. Haan Lajos békéscsabai lelkész a 
helyi szükséglet szem előtt tartásával adta ki kis énekeskönyvét 1847-ben. Ez még akkor csak 
82 éneket tartalmazott. Mikor Békéscsabán már vasárnaponként tartottak magyar 
istentiszteletet is, szükségesség vált az énekeskönyv kibővítése (1860, 200 ének). A harmadik 
bővített kiadás az Athenaeum tulajdonaként, Székács József püspök ajánlásával 1871-ben 
jelenik meg; ebben már 271 ének van. A negyedik ismét bővített kiadás püspöki ajánlással és 
328 énekkel 1884-ben, az ötödik 1886-ban változatlanul, a hatodik 1893-ban az Erős várral 
kiegészítve jelenik meg. A régi kiadások a nagy-győri énekeskönyv mellett elsősorban tót és 
német anyagot öleltek fel a helyi szükségletnek megfelelően. A 4. kiadás végén lévő mutató 
tábla 75 éneket közöl a győri énekeskönyvből. A későbbi kiadásokban tovább bővül a könyv 
354 énekre. (15. kiadás 1931.) Közbeeső kiadások: 7:1901, 8:???, 9:1909, 10:1910. 

 
C) A dunántúli evangélikus egyházkerület hivatalos korálkönyvei (Altdörfer) 

22. Az előkészületek 

A soproni főiskolai tanári kar 1856-ban jelenti az egyházkerületi közgyűlésnek, „hogy 
különös figyelemmel lévén a’ templomi éneklés emelésére, e’ czélból Zsarnoviczky György 
tanár és Altdörfer Keresztély zenekari igazgató urak a’ legszebb melodiákat hangjegyekbe 
foglalva az egyházkerületi gyülekezetek számára kinyomatni szándékoznak, és pedig kétféle 
alakban, u. m. először négyes hangjegyekkel orgonisták, az után egy hangu hangjegyekkel 
iskolák számára.” Egyúttal kérik az egyházkerület támogatását az előkészülethez szükséges 
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anyaggyűjtéshez. Kérik a következő adatokat: milyen magyar és német énekeskönyvek 
vannak használatban az egyházkerület gyülekezeteiben, kik az egyes esperességek 
legkitűnőbb orgonistái és milyen korálkönyvet használnak, hogy a szerkesztők nem ismerte 
dallamokat tőlük megszerezhessék. (1856:58.) 

A tervet a közgyűlés örömmel fogadja, és az espereseket felszólítják a kért adatok 
beküldésére. A jelentések azonban vagy egyáltalában nem érkeztek meg, vagy csak nagyon 
szórványosan, mert 1857-ben a közgyűlés megbízza a szerkesztőket, hogy az adatok bevárása 
nélkül állítsanak össze korálkönyvet. (1857:60) A következő évben sem történik más, mint 
ennek a megbízásnak a megújítása: Zsarnoviczky György tanár és Altdörfer Keresztély 
zenekari igazgató urak tovább is megbizatnak, hogy igyekezzenek a szokásos énekek szerint 
choral-könyvet szerkeszteni”, az esetleges nehézségekről és a tervezett korálkönyvről pedig 
jelentést vár a kerület. (1858:46.) 

1859-ben látjuk az első kézzelfogható eredményt. Pálfy József képezdei igazgató kiadja 
a beharangozott „egyhangú” (értsd: egyszólamú!) gyűjteményt: „A szokottabb egyházi 
énekek egyhangú melódiái evang. iskolák használatára, s előmunkálatul egy kiadandó négyes 
chorálkönyvhöz készítette s kiadta a soproni ev. iskolatanítói képezde.” A 
tartalomjegyzékben közlik, hogy az egyes dallamok a kerületi és győri énekeskönyv melyik 
énekéhez valók. Altdörfer Keresztély a korálkönyv előszavában azt mondja erről a 
kiadványról: „E mű, mely 90 dallamot foglal magában a négy hangra alkalmazott 
chorálkönyv megelőzőjéül tekinthető s czélja mindenek előtt az vala, közzétevése által 
kitudni, ha vajjon nagyobb körökben szükségesnek látják-e egy chorálkönyv kiadását, s ha 
igen, milyen kivánatokat kötnek hozzá, kik ezen ügy iránt érdekkel viseltetnek.” 

Még ugyanezen év egyházkerületi közgyűlésén a két szerkesztő bemutat egy kisebb 
korálkönyvet. A közgyűlés köszönetet szavaz meg nekik, és Karsay Sándor elnökletével 
bizottságot küldenek ki, „hogy próba énekléseket tartatván, s a mennyire lehet a melodiák 
számát kevesítvén: egy nagyobb choral könyv szerkesztését és kinyomatását eszközöljék”. A 
bizottság tagjai: Tóth János, Krausz Teofil, Király József, Pálfy József és Martini Frigyes. 
Már most kimondják, hogy az így kiadandó korálkönyvet az egyházkerület minden 
egyházközsége köteles lesz megvenni. (1859:54.) 

Az 1862. évi egyetemes közgyűlésen br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő az elnöki 
megnyitójában egy korálkönyv összeállításának fontosságáról szól, majd javasolja is Gáspáry 
János eperjesi tanító ily irányú kísérletét. Az egyetemes közgyűlés részéről „ezen indítvány 
köztetszéssel fogadtatván, indítványozó ő méltósága, mint a zene dolgában szakavatott, 
felkéretett az iránt, hogy ily chorálkönyvet általa kiszemelendő szakférfiak közbejöttével 
készítessen el s ezzel is tetézze eddigi érdemeit” (Egy. gy. jkv.: 1862:1:5; ill. 1862:45.) 

Ez a körülmény készteti az egyházkerületet arra, hogy kérdést intézzenek az egyetemes 
egyházhoz, lehet-e számítani a költségek egyetemes egyházi fedezetére. A válasz nemleges 
volt. (Ker. gy.1863:67; 1864:46.) 

A fedezetkeresésre kiküldött népiskolai bizottság már kész javaslattal áll az 1864. évi 
közgyűlés elé. Kiadóul a lipcsei Röder céget ajánlják, akitől a klisék is megszerezhetők, s így 
a további kiadások már lényesen olcsóbban lesznek kiadhatók. A kb. 600 forintnyi 
nyomdaköltségre a tanítóképző valamelyik tőkéjét kívánják felhasználni, és Altdörfernek 100 
Ft tiszteletdíjat és az első 300 példány tiszta hasznát hozzák javaslatba azzal, hogy a kiadási 
jog egészen az egyházkerületre száll át. Ezzel kapcsolatban Altdörfernek vannak még a 
dallamanyaggal kapcsolatban kívánságai és javaslatai. Az egyházkerület a javaslatokat 
elfogadja, a korálkönyvek tiszta hasznát a tanítóképző intézet javára köti le, és most újra 
elrendeli a korálkönyvek megrendelését 4 forintért minden egyházközség számára. (1864:46.) 
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A következő évben jelenti a bizottság, hogy Karsay nem járhatott el a kérdésben, mert 
nem szakértő. Altdörfer pedig a munkát még tökéletesíteni kívánja, s hozzáértőkkel kívánja 
átnézetni. Ez meg is történik, amennyiben Volkmann Róbert pesti zeneszerző véleményt ad a 
korálkönyvről. A kiadást Altdörfer egészen magára vállalja az esetben, ha az egyházközségek 
a 4 forint előfizetési díjat megküldik neki. A javaslatokat a gyűlés elfogadja. (1865:58.) 

A korálkönyv kiadása azonban csak húzódik. 1869-ben Altdörfer új megoldást ajánl. 
Ennek elbírálására az egyházkerület kiküldi a püspököt és Király József Pál képezdei tanárt. 
A bizottság a következő évben a javaslatokat elfogadhatónak jelzi, és a kerület e szerint is 
dönt: a korálkönyvet Prónay Gábor egyetemes felügyelőnek kell ajánlani a címlapon; 
Altdörfer a 100 Ft tiszteletdíjon kívül az első kiadás elő nem fizetett példányainak felét 
eladhatja. (1869:60; 1870:54.) 

Hiába voltak azonban a határozatok, püspöki körlevelek (18. melléklet), a pénz, úgy 
látszik, nagyon lassan gyűlt, s a kiadás is egyre késett. 1871-ben már ingerülten szólítja fel a 
közgyűlés Altdörfert: „Altdörfer Keresztélynek ezen végetlen halogatása az egyházkerület 
türelmét már kifárasztván: néki ezennel meghagyatik, hogy a Choral-könyvet még e folyó 
esztendő végéig készitse el, vagy a felvett összeget adja vissza.” (1871:69.) 

Ennek az erélyes felszólításnak eredményeképpen a következő évben még nem a 
korálkönyv jelenik meg, hanem most már Király József Pál javaslatára az egyházkerület 
szabályszerű szerződést köt Altdörferrel. Az egyes pontokat közli a jegyzőkönyv. (19. 
melléklet) Az előző határozatokhoz képest annyi a változás, hogy az egyházkerület annyi 
példányt vesz át, amennyiből minden költsége megtérül, s többi példány Altdörferé. Most 
már tényleg megkezdődik a kiadás munkája, mert 1873-ban Király József Pál ennek 
bizonyítékaképpen bemutatja a korálkönyv egy ívét. (1873:54.) A késés oka most már 
valószínűleg csak technikai. 

A korálkönyv 1874 februárjában megérkezik, s március 2-án az egyházkerület nevében 
Király József Pál, ill. Scheffer Károly átveszik az egyházkerület tulajdonát képező 400 
példányt. Az egyházkerületi közgyűlés a megjelenést tudomásul veszi: „örvendetes 
tudomásul szolgál, s ezen mű létrehozásában közreműködő superintendes úr, boldogult 
Klauzer Károly, Király Pál, Fehér Samu, Altdörfer Keresztély és Scheffer Károlynak 
önzéstelen, buzgó fáradozásaikért a méltányló elismerés jegyzőkönyvileg fejeztetik ki.” 
Érdekes, hogy a korálkönyvet összeállító Altdörfert a jegyzőkönyv éppen csak megemlíti; a 
püspök és az Altdörferrel a szerződést az egyházkerület nevében aláíró Klauzer előbbrevalók! 
(1874:55.) 

23. Az új korálkönyv 

A korálkönyv megjelenésével egyidejűleg Scheffer Károly tanár, a képezdei pénztár vezetője 
szétküldi erre vonatkozó körleveleit az espereseknek. (20. melléklet) 

A dunántúli egyházkerületben az előfizetési díj továbbra is 4 forint maradt, de a többi 
egyházkerületben és magánszemélyek számára (a soproni tanítóképzősöket kivéve) 5 
forintban állapítja meg az egyházkerület az árat. 

Az új korálkönyv: „Chorálkönyv evangelikus Gyülekezetek használtára. Choralbuch 
für evangelische Gemeinden.” 1873. A magyar, majd német címlap után következik külön 
lapon az ajánlás Prónay Gábor egyetemes felügyelőnek (az 1874-es közgyűlés veszi 
tudomásul Prónay köszönetét a megküldött tiszteletpéldányért). A korálkönyv bevezetése 
magyar és német nyelvű, majd két részre osztva közli a dallamokat. Az első részben 153 
dallamot közöl magyar és német (ill. néhányat csak német) címmel. A „Külön rész”-ben 37 
magyar dallamot (ill. az első részben közölt dallamok magyar gyülekezetekben használt 
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változatát) közli. A függelékben közli négy saját dallamát, néhány ritmikus korált, s ismerteti 
a használatos hangnemeket. Végül a dallamok csoportosítása következik metrumok, eredet, 
egyházi hangnemek szerint, s 43 forrásértékű régi korál-, ill. hangjegyes énekeskönyvet sorol 
fel. 

A korálkönyv bevezetésében Altdörfer általános himnológiai tájékoztatót ad, 
foglalkozik a ritmikus korál kérdésével is, ismerteti a nehézségeket. Érdekes, amit az egyes 
verssorok közötti közjátékokról mond: „Az egyes chorálsorok közt kis hangjegyek által 
jelzett közjátékokat (interludiumok) igen szívesen elhagyta volna a szerző… Magok a 
közjátékok ugyan, ha egyszerűn s megfelelőn vannak szerkesztve, feltétlenül el nem 
vetendők, de különben czélnélküliek s tartózkodás nélkül legyen mondva, sok esetben 
zavarólag hatnak, kiállhatatlanok, és néha egyenesen áhítatosság rontók, a hol tudatlanságból 
vagy hiúságból származnak”. Ezután ajánlja, hogy hagyják el az interludiumokat, de ahol 
nem lehet ezt megtenni, ott használhatók a közölt közjátékok. Volkmann Róbert a korálkönyv 
bevezetésében közölt levelében is ezt mondja erről a kérdésről: „A közjátékokat szívesen 
nélkülözném Ön müvében… Kegyed közjátékai a lehető legyegyszerübbek s összeségükben 
kissé egyalakú módon hatnak, mint maga is érzi s bevallja Ön. Inkább azon czélból irta Ön 
őket, hogy gyakorlatlanabb orgonistáknak utmutatást adjon arra nézve, mikép tartsák itt 
magokat.” 

Az 1874-es közgyűlés a korálkönyvvel kapcsolatban újra nyomatékosan elrendeli, hogy 
„amennyiben már eddig meg nem történt volna, kötelességüknek ismerjék az egyes 
gyülekezetek a korálkönyvet megszerezni”. A rendelkezés végrehajtását az esperességekre 
bízzák. Ugyanakkor a püspököt megkérik, hogy a többi egyházkerületet is értesítse a 
korálkönyv megjelenéséről. 

Még néhány évig van egy kis huzavona Altdörfer és az egyházkerület, ill. a tanítóképző 
intézet között. Altdörfertől visszakövetelik azokat a tanítóképző intézet költségére beszerzett 
műveket, „melyek nem vonhatók be a mü szerkesztéséhez megkivántató zeneirodalmi 
segédforrások keretébe.” (1876:47: 5.bek.) A következő évben tárgyalják Altdörfer kérését: 
„miszerint sok időt, fáradságot és zeneirodalmi tanulmányozást igénybevett Choralkönyvéért 
amugy sem lévén a kerülettől megfelelőleg dijazva, az egyházkerület annak megmutatásául, 
hogy müve figyelemre érdemesíttetett és méltánylást talált, a kérdésben levő müvek 
visszaadása iránt hozott határozatától álljon el”. „A ker. gyűlés nem lévén azon helyzetben, 
hogy a képezde tulajdonát képező műveket átengedjen, Altdörfer művének méltánylása 
mellett mégis előbbi határozatánál megmarad.” (1877:65.) 

Az 1879-i kerületi gyűlésen Altdörfer bejelenti, hogy a jelzett könyveket a tanév 
folyamán visszaadja. Ezzel be is fejeződik a korálkönyv első kiadásának utórezgése. 

24. A korálkönyv második kiadása 

1892-ben Kapi Gyula javaslatára megkezdődik a korálkönyv második kiadásának 
előkészítése. Felszólítják az egyházmegyéket, hogy küldjék be azoknak a dallamoknak a 
jegyzékét, amelyek hiányzanak az első kiadásból, noha használatosak; amelyek feleslegesek s 
amelyek változatok. 

Erre a felszólításra érkeznek is jelentések. 1893-ban a beküldési határidő előtt két héttel 
volt az egyházkerületi közgyűlés. Arra már minden egyházmegyéből érkeztek jelentések 
egyes gyülekezetekből (összesen 29-ből). Ennek alapján Kapi Gyula elnöklete alatt 
bizottságot küldenek ki az anyag feldolgozására. A bizottság tagjai: Stettner Gyula, Payr 
Sándor lelkészek, Altdörfer Viktor soproni orgonista (Keresztély fia), Kirchner Elek győri 
orgonista (theológiát végzett!) és Papp József képezdei igazgató. (1893:70) Az egyházmegyei 
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tanítóegyesületektől beérkezett jelentéseket Kapi Gyula dolgozta fel. A bizottság munkájában 
közreműködött még Altdörfer Keresztély is. 

A kiküldött bizottság nagy lendülettel fog a munkához, és a következő évben már 8 
pontból álló, gyakorlatias változtatásokat igénylő javaslatot terjesztenek elő. Ezek: az első 
kiadás általános és külön részét most egységesen közlik; a címlap és bevezetés magyar lesz; a 
dallamok címe magyar és német; a dallamokhoz bővebb himnológiai jegyzeteket kívánnak 
csatolni, a variánsokat kihagyják, közbenjátékokat csak az egyes versszakok között tűrnek 
meg; minden dallamhoz befejező záradékot csatolnak; „Az isteni tiszteletek kezdetén 
orgonakíséret nélkül sokszor izléstelen kanyaritásokkal énekeltetni szokott előfohászok 
helyett megfelelő dallamok irattassanak.” A közgyűlés ezeket a javaslatokat mind elfogadja. 
(1894:130.) 

Az „Evangélikus Népiskola” 1894-ben közli, hogy a kihagyandónak ítélt dallamok 
jegyzékét megküldik az egyházkerület lelkészeinek és tanítóinak, hogyha esetleg meg 
akarnának belőle valamit tartani, közöljék. A felveendő dallamok jegyzékét is összeállítják. A 
javasolt 60 új dallamból azonban Kapi Gyula csak 14 dallam új felvételét javasolja. A 
bizottság azonban nem volt ilyen szigorú, mert a közgyűlés jegyzőkönyve szerint 23 dallam 
hiányzik a korálkönyvről, s ezek felvételét javasolják. Ezek közül magyar gyülekezetekben is 
használatos (vagy csak ott használható) dallamok: „Ne szállj perbe énvelem”, „Örül mi 
szívünk”, „Hiszünk mind egy Istenben”, „Istenem, légy velem”, „Oh Istenem (Aki bízik)”, 
„Dícsértessék Uram”, „Mely nagy az Úr kegyelmessége”, „Elég immár (D moll)”, „Az 
Istennek jótetszése”, „Széked eleibe jövök”. Kihagyható dallamként 59-et tüntet fel a 
jegyzőkönyv. Ezeket azonban már csak korálkönyvi sorszámuk szerint sorolják fel. 
Altdörfernek 4 saját dallamát is felveszik, s ezzel együtt 160-162 dallamra tervezik a második 
kiadást. (1895. népiskolai biz. jelentése VI.) A bizottságot még kiegészítik. Új tagok Zábrák 
Dénes és Hajas Kálmán (u. a. jelentés VIII. 3.). 

A munka fontossága érdekében széleskörű felhívást bocsátanak ki, „hogy a kik hivatást 
és képességet éreznek magukban, tekintet nélkül arra, hogy kerületbeliek-e vagy sem, 
felhivandók, hogy dolgozataikat illetve kész énekeiket a ker. népiskolai bizottság egyházi 
elnökéhez küldjék be; akik pedig az énekek verselési formáját s a dallamok zenei oldalát 
előzőleg tüzetesebben megbeszélni óhajtják, azon észrevételeikkel forduljanak az „Evang. 
Népiskolá”-hoz.” (U. a. V.) Ez a határozat ugyan elsősorban a már megindult új 
énekeskönyvi munkára vonatkozott, de a korálkönyvi munka is nyert vele. 

Az új kiadásnál a következő szempontokat kívánják érvényesíteni: eredeti formájában 
tartják a „tősgyökeres protestáns” dallamot, mint pl. „Erős vár a mi Istenünk”, „Ki csak 
Istenre dolgát hagyja” stb.; régi alakjában marad meg minden esetben az a dallam, 
amelyiknek sok változata van forgalomban; elterjedtségétől függetlenül kimarad a zeneileg 
rossz szerkezetű dallam; a zeneileg elfogadható átmeneti hangok felvehetők. (U. o. VI.) 

Az 1896-os jegyzőkönyv közli, hogy az új korálkönyvkiadás elkészült. A közgyűlés 
erre határozatilag kimondja, hogy az iskolákban azonnal, a templomokban pedig fokozatosan 
kell azt használatba venni. A korálkönyvterjesztés, úgy látszik, ismét Altdörfer Keresztély 
kezében van, mert kimondják: „Altdörfer Keresztély pedig tartozik a mü árát az előbbinél 
tetemesen olcsóbbra szabni.” (1896:249.) 

A korálkönyvben 164 dallam van. Ezen kívül a függelékben 2 előfohász, 2 temetési 
ének, 10 ritkábban előforduló német dallam, 12 ritmikus korál. Ugyancsak a függelékben van 
még a dallamok versmérték szerinti csoportosítása, a XVI. sz.-i dallamok jegyzéke s a 
dallamszerzők életrajzi adatainak összeállítása. 
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25. Egyéb dallamkiadványok 

Mint félig-meddig egyházkerületi kiadványról kell megemlékeznünk a „Dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerületi ének- és zenepártoló egyesület” kiadásában a Luther Társaság 
támogatásával megjelent dallamos könyvecskéről: „Az Ágost. hitv. ev. egyház 108 
énekdallama” Budapest, 1899. Pester Lloyd társulat nyomdája. A füzetben a dallamok 
gondos, tiszta nyomással vannak, mindegyiknél a dallam címét adó ének első versével. A 
füzet előszavát Kapi Gyula, az egyesület főtitkára írta alá; nyilván a füzet összeállításában is 
döntő szava lehetett. Az előszó szerint elsősorban az Altdörfer-korálkönyv második kiadását 
használták. A második kiadás 1906-ban Sárospatakon jelenik meg, de a címében 100 
dallamra csökkentve. A „kihagyott” 8 dallam helyett „függelékül 8 eredeti magyar vallásos 
ének.” 

Dunántúli kapcsolata van Moesz Géza művének is: „Kis orgona. Az ágost. hitv. 
evangelicus egyház legszokottabb (72) dallamai és énekei.” A második kiadás 1881-ben 
jelenik meg Selmecbányán. Az előszó szerint részben a pozsonyi és dunántúli, részben a 
győri és csabai énekeskönyvek alapján készült. 

1877-ben jelen meg Nagy Lajos nyíregyházi kántor összeállításában a tiszai 
egyházkerület korálkönyve: „Általános chorálkönyv az összes magyarhoni ág. hitv. 
evangélikus egyházak számára, különös tekintettel a használatban lévő magyar, tót és német 
énekeskönyvekben előforduló egyházi melodiákra, négy szólamulag, s közben játékokkal 
ellátva.” Érdekes, hogy a dunántúli korálkönyv kiadása után három évvel Nagy Lajos 
korálkönyve még mindig úgy jelenik meg, mintha Skultéty 1798-as tót korálkönyve óta az 
övé lenne az egyetlen. Pedig Altdörfer korálkönyvéről kellett tudnia, hiszen a dunántúliak 
közölték annak megjelenését a többi egyházkerülettel is, és Nagy Lajos mint volt soproni 
tanítóképzős talán még diákkorában hallhatott Altdörferék készülő korálkönyvéről. A 
dallamanyag a tiszai egyházkerület helyi szükségleteinek szem előtt tartásával készült, és az 
Altdörfer-korálkönyvhöz képest természetesen a tót dallamok felvétele jelenti az első fő 
különbséget. Ezen kívül több dallamban a helyi változatokat vette figyelembe. A korálkönyv 
címében szereplő „az összes magyarhoni ág. hitv. evangélikus egyházak számára” megjelölés 
kezdettől fogva csak vágyálma lehetett a tiszai egyházkerületnek, mert hiszen Dunántúlon a 
hivatalos Altdörfer-féle korálkönyveket használták, a bányai egyházkerület sem lehetett 
megelégedve a Nagy-korálkönyvvel, mert 1884-ben Chován szerkesztésében saját 
korálkönyvet ad ki. 

A korálkönyv idővel elfogyott, és új kiadás vált szükségessé. Az egyházkerület ekkor 
ifj. Kapy Gyula javaslatára az özvegyet kielégítette 1000 forinttal (vagy koronával? – K. Gy. 
közlése), és Kapy Gyula eperjesi tanítóképző intézeti tanárt bízta meg az új kiadás 
megszerkesztésével. A tisza-kerületi énekügyi bizottság (Erőss Sándor elnök, id. és ifj. Becht 
J., Marton K., Zemány J., Remenyik L., Zsák E.) részvételével állította össze Kapy a 
korálkönyvet. Az alap a Nagy Lajos-féle korálkönyv volt némi módosítással. 9 dallamot az 
Altdörfer-korálkönyvből vett át. A korálkönyvben van 110 dallam, közte a Himnusz és 
Szózat, a függelékben pedig liturgikus anyag. A korálkönyv 1000 példányban jelent meg. A 
tiszai egyházkerület helyi szükségleteinek megfelelően ebben a korálkönyvben is vannak a 
dunántúli, ill. az 1912-es egyetemes korálkönyvhöz képest változatok. A dallamok egy része 
azonban énekelhetőbb, alacsonyabb fekvésben van (fél-két hanggal alacsonyabban), mint az 
egyetemes korálkönyvben. Az egyetemes korálkönyv szerkesztésekor Kapy Gyula 
nagybátyjának rendelkezésére bocsátotta korálkönyvét, tehát kétségtelen volt valami hatása a 
tiszai korálkönyvnek is az egyetemesre. 
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A győri egyházközség dallamkiadványairól az énekeskönyvükkel kapcsolatban volt 
már szó. 

Frühwirth Samu pozsonyi igazgató-tanítónak is volt egy kis korálkönyve (talán azért, 
hogy mind a 4 egyházkerületnek legyen külön dallamkiadványa?), ez azonban még eddig 
nem került elő (Hamar Gyula közlése). 

Az eddigi korálkönyvek és dallamkiadványok tehát mind helyi jellegűek voltak, ha meg 
is volt a szerkesztőikben a szándék, hogy egyetemes jellegűt állítsanak össze, mégis 
elsősorban a saját egyházkerületük érdekeit tartották szem előtt. 

A tiszai egyházkerület hivatalos korálkönyvét (a püspök határozott kívánságára lett a 
címe: Egyházi zenekönyv. Négyszólamú összhangosításban ev. egyházközségek használatára 
és tanítóképzőknek tankönyvül) közvetlenül megelőzte Kapy Gyula füzete: „Az ág. hitv. ev. 
egyház 80 énekdallama (függelékben 17 külön dallammal iskolák és családok használatára. 
Budapest, 1907.” A könyvecskét 1909-ben az egyetemes közgyűlés tankönyvként 
engedélyezte. A tiszai egyházkerület szükségleteinek szem előtt tartásával a dallamok zömét 
a Nagy Lajos-, néhányat az Altdörfer-korálkönyvből vette. A 80 dallamból 78-hoz van 
magyar szöveg. A 80 + 17 dallamból pedig 67-hez van német és 83-hoz tót szöveg. A füzet 
elején ügyes összeállítások vannak ünnepkörök, a dallamok nehézsége és hangterjedelme 
szerint. Dallamkiadvány lévén csak éppen egy-egy versszakot közöl minden dallamhoz, azt 
azonban esetleg három nyelven is. 

 
D) Az új hivatalos dunántúli énekeskönyv 

26. A reformjavaslatok 

Szeniczey Géza és Sántha Károly lelkészek 1888-ban a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyéhez és az egyházmegyén keresztül az egyházkerülethez indítványt terjesztenek 
be az énekeskönyv reformálására. Az egyházkerület kiadja az indítványt az állandó 
választmánynak. A következő évben beterjesztett jelentést a közgyűlés elfogadja: „míg egy 
részről ezen indítvány felett örömének ád kifejezést, addig másrészről a rögtöni intézkedés 
szükségességét nem látja, mégis ajánlja, hogy az indítvány az egyetemes gyűlés elé 
terjesztessék, hogy ez utóbbi úgy járjon el, mint az ’Agenda’-ügyben eljárt.” (1888:111; 
1889:136.) 

Az egyetemes közgyűlés 1889-ben tárgyalja is az indítványt, amelyhez azonnal 
csatlakozik a bányai egyházkerület is annak bejelentésével, hogy ez iránt már saját 
hatáskörében intézkedett. A közgyűlés azonban a két nagy egyházkerület közös indítványát 
elejti: „egy egyetemes érvényű énekeskönyv készíttésének és a használatban lévő 
énekeskönyvek reformálása tekintetében egyetemes intézkedésnek szükségét ez idő szerint 
még nem látja.” (Egy. kgy. jkv. 1889:63.) 

Az egyetemes énekeskönyv terve ezzel egy időre elaludt. A bányai egyházkerületben 
Szeberényi Gusztáv püspök megkezdte az énekügyi munkát, és ez 1889–1896-ig folyt, de 
csak próbafüzetek lettek belőle (l. az E részben). 

A dunántúli egyházkerületben is egy ideig csend volt. 1891-ben Kapi Gyula (id.) a 
népiskolai bizottság elé javaslatot terjesztett az ének- és korálügyben. Megbízzák konkrét 
javaslat készítésével. A javaslat következő évi tárgyalásánál az énekek szövege szóba sem 
kerül, az egész javaslat a dallamkérdéssel foglalkozik, mint azt az Altdörfer-korálkönyv 
második kiadásánál láttuk. 

A fehér-komáromi egyházmegye 1892-ben javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek: 
„hogy egyházkerületünk határozza el egy a jelenkor vallásos szükségletének megfelelő, 
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irodalmi színvonalon álló és a zenei követelményekkel is szigoruan számoló uj magyar 
énekes könyvnek szerkesztését és kiadását.” Abban az időben Payr Sándor ondódi (ma 
Pusztavám) lelkész volt. Poszvék Sándor 1901-ben (Ev. Egyház és Iskola) őt „gyanúsítja” az 
indítványozással. Ez a feltevés annyival is inkább indokolt, mert Payr Sándor 1891-ben adott 
ki gyülekezete számára német énekeskönyvet, tehát érezte a tartalmi különbséget a német és a 
magyar énekeskönyv között. Arról sem tudok, hogy Payr Sándor tiltakozott volna az értelmi 
szerzőség vádja ellen, sőt Gyurátz Ferenc életrajzában Payr Sándor maga is beismer, hogy az 
indítványozó ő volt. (i. m. 269. lap) (1892:133) 

Ez a javaslat is az állandó választmány elé kerül. A választmány következő évi 
jelentésében többek közt ezt mondja: „tekintettel arra, hogy a régi énekek jelen szövegükben 
a hívő lélek pietásának féltett kincsei s ezért az énekreform terén elhamarkodásnak helye 
nincs, azt indítványozza, hogy az ügy tétessék át azon utasítással a népiskolai bizottsághoz, 
hogy ez tanácskozásaiba bevonva az e téren szakképzettséget tanusitott egyházi férfiainkat, 
állapitsa meg az énekeskönyv szerkesztésére vonatkozó elveket és általában érlelje ez ügyet 
mindaddig, míg concret javaslattal léphet a kerület elé.” (1893:129.) 

A javaslat szerint kiegészítik a bizottságot: Sántha Károly, Payr Sándor és Zábrák 
Dénes lelkészek, valamint Kirchner Elek győri orgonista lesznek a népiskolai bizottságban az 
énekeskönyvi munka megbízottai. 

27. Az énekeskönyv-szerkesztés szempontjai 

A népiskolai bizottság 1894-ben közli a szerkesztés szempontjait. A 20 pont annyira fontos és 
jellemző, hogy szó szerint közlöm. (1894:131.) 

„1. Az uj énekes-könyv a réginek hagyományain épüljön fel, abból a használható 
anyagot átvegye. Egyháztörténeti nevezetességgel bíró énekeinkre és énekszerzőinkre kiváló 
tekintettel legyen. 

2. Egyes régi énekeink, melyeknek igazi mély vallásos szellemük, de elavult nehézkes 
alakjuk van, kíméletes kézzel avatott tollal megigazithatók. Absolut becsü énekeink 
nincsenek. Luther is változtatott a régi latin énekeken. De mindez a pietás sérelme nélkül 
történjék s csak akkor, ha az ének uj alakja határozott nyereségnek vehető. A tartalmat az 
alakért feláldozni nem szabad. 

3. Javításra szorulnak a régi énekek ott, hol bennük ósdi elavult szavak, ízléstelen 
képek, kevésbé találó erőtlen kifejezés, nehézkes mondatszerkezet és gyarló verselés 
mutatkoznak. 

4. Minden javítás és átalakítás mellett is azonban kell, hogy régi énekeink mégis 
magukon viseljék koruknak és szerzőiknek sajátszerü jellegét és az ódonságnak bizonyos jó 
zamatát, a mellyel a régi atyák szólanak az unokákhoz. »A lelki kép és physiognomia 
maradjon meg, ha az anyajegy, májfoltok, szemölcs, stb. eltávolittatnak is« mondja Knapp. 

5. Az énekes könyvbe felveendő uj énekekkel szemben a hymnologia minden szabályát 
szigoru kritikával kell alkalmazni. Inkább kevés, de jó énekünk legyen. 

6. Az egyházi ének tartalma legyen keresztyéni, biblikus és igaz. Evangéliomi alapon 
az egyháznak jelenkori hittudatát fejezze ki, és az életet ne félszeg egyoldalu (szentimentális, 
optimista vagy pessimista) megvilágitásban fogja fel. 

7. A költői formát tekintve, az egyházi ének az alanyi költészet érzelmi és értelmi 
csoportja, az óda és tanköltemény között középen áll. Legmagasztosabb alakja a hymnus, de 
vallásos tartalma a dal közvetlen érzelmével és egyszerü keresetlen alakjával is kifejezhető. 
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8. Nyelvezete biblikus, egyházi költői nyelv, ment a dagálytól és száraz oktató hangtól; 
egyszerű, nemes, tiszta, világos, könnyen érthető, népies nyelv, mert csak ezzel válhat az 
ének az egyház és a nép közkincsévé. 

9. Szerkezetét tekintve legyen az ének rövid, velős; nem szerteszét csapongó, hanem 
egységes, logikus és kerekded. Minden versszaknak, de különösen az utolsónak magában is 
befejezett gondolata legyen. A verssorok és a mondatok vége lehetőleg összeessék, hogy más 
sorba ne kelljen átvinni a mondat értelmét. 

10. A versmérték a dallam mértékének megfelelő legyen s e mellett hangsúlyos magyar 
verselésünk az ütemes beosztást is megkívánja. 

11. A dallamok közül a szebbek, ismertebbek veendők fel. Luther inkább gyengébb 
éneket jó dallamokkal kiván látni az énekeskönyvben, mint megfordítva. 

12. Tulnyomóan német származású dallamaink mellett az eredeti magyar, huszita, 
lengyel és francia dallamokat kell kiválóképen felkarolni. 

13. Az uj énekeskönyv szerkesztésénél nemcsak a nyilvános templomi istentiszteletre, 
hanem a házi- és magánáhitatra, iskolára, gyámintézetre, szórványra is tekintettel kell lenni. 

14. Mindamellett ne az legyen a fődolog, hogy minden kigondolható esetre legyen 
ének, hanem hogy minél több ihletett hymnus, bünbánati ének, megnyugvást, vigasztalást, 
szeretetet és bizodalmat zengő vallásos dal foglaljon helyet a gyűjteményben. Casuistika és 
poesis nehezen férnek össze. Az egyházi ének feladata általános hangulatkeltés az egyházi 
beszéd részletező tartalmához. 

15. A dallamok hangjegyei is közlendők az eredeti szöveg felett és pedig lehetőleg 
négyhangulag. 

16. Az énekek fejezetén bibliai helyek is közlendők, melyek az ének alaphangulatát 
fejezzék ki. 

17. Régebbi énekeink szerzői is megemlítendők életrajzi és egyháztörténeti adatokkal. 
18. Az uj énekeskönyv kétféle alakban adassék ki, nagyobb alakban öregebb nyomással 

az öregek, és kisebb betükkel tetszetősebb kiállitásban az ifjak számára. 
19. Az uj énekeskönyv tartalma a szerzők és átdolgozók neveinek elhallgatásával 

először próbafüzetben bocsátandó az egyház birálata alá. Tekintélyes szakértőket külön is fel 
kell kérni a bírálatra. 

20. Az uj énekeskönyv behozatala ne azonnal és kényszeritéssel történjék, hanem 
először csak magánáhítatossági és iskolai könyvül ajánltatván és egyébként is felhivatván reá 
a figyelem, maga hódítson magának közönséget. Idegen ajku magyarosodó egyházak azonnal 
használatba vehetik, mások később, ha a réginek példányai fogyófélben lesznek. 

Midőn a ker. közgyülés a népiskolai bizottságnak az énekeskönyv reformálására 
vonatkozó fentebbi elvi megállapodásait tudomásul veszi, egyszersmind ajánlja a nevezett 
bizottságnak, hogy énekügyünk ujjáalkotásában jövőre is higgadt megfontolással s kellő 
óvatossággal járjon el.” 

28. Észrevételek a fenti szempontokhoz 

Általában azt kell nyomban megállapítanunk, hogy a közölt szempontok szinte kivétel nélkül 
helyesek még ma is. Ha a szerkesztés tényleg pontosan a közöltek szerint történt volna, olyan 
értékes lenne az énekeskönyv, hogy nem lenne szükség új énekeskönyv összeállítására, 
legfeljebb egy kisebb pótfüzet kiadására. 

Feltétlenül helyes és döntő fontosságú a 6. pont első fele. Érdekes, hogy ezt csak 6. 
helyen említik. Az 1. a és 5. (valamint az ennek részletezését jelentő 8–11.) pontok 
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ugyancsak fontosak. Az 1. b pontnál meglátszik, hogy Payr Sándor érdeklődési köre 
elsősorban az egyháztörténet volt, azt tartja itt is a legfontosabbnak. 

Payr Sándor nagyon helyesen rámutat dallam- és énekanyagunk egyoldalúan német 
eredetére, és ennek ellensúlyozását kívánják a 12. pontban. A 14. pontban nagyon helyesen 
állást foglalnak a kazuisztika ellen, ami olyan énekcímeket eredményezne, amilyent 
Karácsony Sándor állított össze az eljárás nevetséges voltának bizonyítására: Kúrátor neje 
felett, nyáron, vasárnap délután, borongós időben. 

A 16–20. pont is helyes. 
Vannak azonban olyan pontok, amelyek nemcsak a mai felfogás szerint nem teljesen 

kifogástalanok, hanem abban az időben sem lehettek azok. 
Erre az időre már kezdett kialakulni külföldön egyházi énekeink eredeti formájának 

értékelése, és az énekátdolgozásokról egyre határozottabb tartózkodással nyilatkoztak a 
hozzáértők. A 2. pont mégis módot ad arra, hogy énekeink átdolgozva kerüljenek bele az új 
énekeskönyvbe. Igaz, hogy maga a második pont és a hozzá csatlakozó 3–4. is igyekszik 
korlátokat szabni, de azért mégis megtörtént, hogy a tartalmat feláldozták egy könnyed 
fordulatért. 

Félreérthető és ezért veszedelmes a 6. pont kifejezése: az egyház jelenkori hittudata. 
Hiszen éppen az volt a két megelőző nagyobb énekeskönyv fő hibája, hogy a korabeli 
hivatalos egyház „jelenkori hittudatát” vitték bele az énekeskönyvbe, és nem elsősorban Isten 
igéjét. 

A 11. pontban a szebb dallamok helyett értékes dallamokról kellett volna szólni, mert 
ma látjuk, mennyi mindent mondanak szép dallamnak. Az értékeléssel a nagy közönség nem 
törődik sokat, az ő számára a „szép” a fontos. 

A korabeli liturgiátlanság tükröződik a 14. pontból: az egyházi ének feladata általános 
hangulatkeltés. Bizonyos mértékben a 9. pont is, az utolsó versszaknak önálló jellege is ezt 
igazolja. 

A közölt szempontok visszhangjaként kell elkönyvelnünk Farkas Mihály cikkét az 
„Evangélikus Népiskolá”-ban. A sok beszédből ide kívánkozik ez a helyes megállítása a jó 
énekeskönyv feltételeiről: „alaki kellékéül a szabatos, szép magyaros nyelvezetet s hangzatos 
verselést jelölnénk meg, tartalmilag pedig a hitteljes, de nem érzelgő; költői, de nem 
fellengző; tömör, de nem érthetetlen gondolatmenetet.” (Ev. Népiskola 1902.) 

 
29. A munka megkezdése 

1895-ben közlik, hogy a munkába bele kívánnak vonni mindenkit, aki arra hivatást és kedvet 
érez, tekintet nélkül arra, hogy kerületbeli-e, vagy sem. Sajtószervként az „Evangélikus 
Népiskolá”-t jelölik meg, de a cikkek nagy része mégsem itt, hanem az „Evangélikus Egyház 
és Iskolá”-ban jelenik meg. (1895. népisk. biz. jelentése V.) 

A munka alapja először a Payr Sándor és Kovács Sándor összeállította kéziratos ének-
anthológia volt. Ennek a tanulmányozása és feldolgozása volt az első feladat. Ezenkívül 
figyelemmel voltak az egyházi lapokban, különnyomatokon stb. megjelent énekekre, amint 
ezt Gyurátz életrajzában Payr maga említi: „Ő maga az énekügyi bizottságokhoz felvétel 
céljából egy énekét sem küldötte be. Ezeket nekünk kellett összehalásznunk.” (i. m. 239. lap) 
Ezzel egyidejűleg felhívják az egyes gyülekezeteket, hogy jelöljék meg, mely énekeket 
tartanak a régi énekeskönyvből felveendőnek, s melyeket kihagyandónak. Az erre a 
felhívásra érkezett válasz, úgy látszik, teljes egyöntetűséggel az volt, hogy először dolgozzák 
át a régi énekeket, s csak azután – ha szükséges – vegyenek fel újakat. A népiskolai bizottság 
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javaslatára ezért a közgyűlés felszólítja az énekügyi albizottságot, hogy dolgozza át először 
az ádventi énekeket. (1896:250; 1897:229.) 

Payr Sándor 1899. január végén elküldi Veres Józsefnak Orosházára „Felhivás új 
magyar énekeskönyv szerkesztése tárgyában” c. tájékoztatójukat. Ez az „Evangélikus Egyház 
és Iskola” február 9-i számában meg is jelenik Payr Sándor biz. tag és Kapi Gyula biz. elnök 
aláírásával. Ebben a felhívásban többek közt ezt írják: „Magyar egyházi énekügyünk reformja 
és egy a mai kor vallásos szükségletének, valamint az egyházi zene és költészet szabályainak 
megfelelő új énekeskönyvnek szerkesztése immár általánosan érzett, égető szüksége 
egyházunknak. Néhány év óta a dunántúli kerület karolta fel ezt az ügyet… Az új 
énekeskönyvet az eddig használt régieknek hagyományain kell egybeszerkesztenünk. A mi jó 
volt bennük, azt megtartjuk. Bizottságunk kijelölte a megtartandókat. Elvül mondtuk itt ki, 
hogy régi énekeink kijavítása csak igen kíméletes kézzel történjék. Csupán az igen gyenge 
fordításoknál – a milyenek nagy számmal vannak énekeskönyveinkben – engedtetik meg, 
hogy ezeknek az eredetiből készült, de a régire is tekintettel levő új fordításai vétessenek fel. 
Énekeink javításánál azoknak nemcsak a dunántúli és győri énekesben, hanem a graduálban 
közölt szövege is figyelembe veendő.” 

30. A bizottság tagjai és munkakörük 

Az 1893-as népiskolai bizottság-kiegészítés valóban azokat küldte ki az énekeskönyvi 
munkára, akik szakértők voltak többé-kevésbé. A népiskolai bizottságnak amúgy is vezetője 
volt Kapi Gyula, most bekerült a bizottságba Payr Sándor, Zábrák Dénes és Sántha Károly, 
valamint Kirchner Elek. Az előbb idézett „felhívás”-ban közli Payr azt, hogy az énekek 
javítása és átdolgozása a Sántha–Zábrák–Payr triász feladata volt. Az összegyűjtött anyagot a 
bizottság nekik adta át, és az átdolgozott énekeket Bancsó Antal és Vojtkó Pál (ill. az ő halála 
után Rosta Ferenc, majd Ihász Ferenc) bírálták meg. Bancsó theológiai, Vojtkó irodalmi-
nyelvi szempontból. 

A későbbi (elsősorban 1910-es és 1911-es) jelentésekből látszik, hogy a 
tulajdonképpeni munkát végző bizottság 1905-ig Kapi Gyula, attól kezdve Bancsó Antal 
elnöksége alatt működött. A munka zömét a soproniak végezték el, akik rendszeresen 
összegyűltek közös, bizottsági munkára. Az 1911-es jelentés szerint évenként 25-30 ülést 
tartottak. A 19 esztendeig tartó munkában mindvégig részt vett Bancsó Antal, id. Kapi Gyula, 
Payr Sándor és Zábrák Dénes. Vojtkó Pál 1899-től betegségének súlyossá válásáig, Ihász 
Ferenc két és fél évig. Rosta Ferenc és Kárpáti Sándor csak átmenetileg volt tajga a 
bizottságnak. Mindvégig szoros kapcsolatban volt a soproni bizottsággal Sántha Károly. Az ő 
nagy szerepe az énekátdolgozásokon kívül főleg az volt, hogy – ha kellett – rendelésre 
szállította az új énekeket. Kirchner Elek a soproni munkában nem vett részt, de a 
dallamkérdéssel kapcsolatban ő is tevékenyen közreműködött. 

A bizottság munkájában az oroszlánrész Payr Sándoré volt, amint azt utólag bizalmas 
körben elismerte. Ugyancsak ő volt a bizottság jegyzője is. Közismert szerénysége nem 
engedte, hogy az ő munkája értéke szerint kerüljön bele a jegyzőkönyvekbe. Ezt mint jegyző 
el is érte, s ennek egyik következménye a tiszteletdíjak megállapításánál vált nyilvánvalóvá. 
Nemcsak az adminisztratív munka, hanem jóformán az egész anyaggyűjtés az ő műve volt. A 
meginduláskor is az alap a részben Payr szerkesztette anthológia volt. Jellemző, hogy mikor 
Szőnyi Benjamin egyik éneke után megírta szép énekét: „Jövel Jézus, lelkem hő szerelme”, 
nem saját neve alatt közölte, hanem minden megjegyzés nélkül mint Szőnyi eredeti énekét. 
(Dr. Schulek Tibor megállapítása.) 
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A bizottság összeállítása a kor színvonalán mozgott. Volt benne theológus, zeneértő, 
költő. És ami különösképpen nagy előny, volt olyan, mint pl. maga Payr Sándor, hogy egy 
személyben volt mindhárom. Így tehát a munka nem vált egyoldalúvá. 

 
31. A munka folytatása. Próbafüzetek 

Az 1899-es közgyűlésen jelentik, hogy az ünnepkörök énekanyagát feldolgozták. Az 
„egyetemes énektár” kiadását a Luther Társaság támogatásával kívánják kiadni. A 
próbafüzetre pedig anyagi fedezetet kérnek az egyházkerülettől. A segélyt az egyházkerület 
100 forint erejéig megszavazza. (1899:133.) 

Az egyetemes énektár kiadása, úgy látszik, reménytelennek látszott, ezért a bizottság a 
következő évben jelenti, hogy az első 179 éneket ki akarja adni. A 300 példányt e lelkészi és 
tanítói értekezleteknek küldték meg, hogy észrevételeiket megtehessék. Az egyetemes 
énektár helyett a bizottság a dunántúli próbafüzeteket jelenteti meg egymás után „Egyházi 
Énektár” címen. (1900:103) Az első próbafüzetért a kerületi gyűlés 1901-ben mond 
köszönetet. (1901:225.) 

Időközben a bányakerület félbemaradt énekeskönyvi munkája után megindult az 
egyetemes énekügyi bizottság munkája. Ezzel kapcsolatban Gyurátz Ferenc püspök felveti a 
kérdést: érdemes-e kétféle énekeskönyvi munkát végezni: egyetemes és egyházkerületi 
énekeskönyv előkészítését. A kérdés már csak annyiból is jogosult volt, mert az egyetemes 
bizottságba Dunántúl részéről Payr Sándort és Sántha Károlyt (a dunántúli bizottságnak is 
tagjait) választották. A bizottság „véleményes javaslat”-a gondos, kimerítő választ ad a 
kérdésre, és szükségesnek tartja a külön dunántúli munkát (21. melléklet). 

A véleményes javaslat elfogadásával egyidőben örömmel veszi tudomásul a 
közgyűlés. hogy újabb 124 ének van nyomtatásra kész állapotban. (1902:116.) 

A kiadott próbafüzet sajtóvisszhangja nem túlságosan nagy. Kapi Gyula szól a 
próbafüzetről a még ismertetendő dallamvitával kapcsolatban, Poszvék Sándor ismerteti 
részletesen a próbafüzet célját, a munka menetét, a bizottság terveit stb.; a próbafüzet 
bírálatába nem bocsátkozik, csak figyelmeztet a szövegek változtatásával kapcsolatban a nép 
konzervativizmusára. Zsák Endre nyíregyházi orgonista mutat rá néhány szótagszámhibára, s 
nagyon helyes észrevételei vannak az egyes ünnepkörök énekeinek mennyiségére 
vonatkozóan. Hozzászól még a próbafüzethez Gajdács Pál és Czékus László. (Ev. Egyház és 
Iskola 1901–02) 

1903-ban jelenti a bizottság, hogy 180 ének vár kiadásra (1903:90), a próbafüzetben 
azonban csak 157-et közöltek. Úgy látszik, közben még selejteztek, vagy más énekcsoportba 
tettek egyes énekeket. A második próbafüzet megjelenését is örömmel veszi tudomásul az 
egyházkerület. (1904:122.) 

1905-ben jelentik, hogy a harmadik próbafüzet anyagát kijelölték. 1907-ben jelentik, 
hogy minden második héten tartottak gyűlést, kiválogatták a régi énekeskönyvek használható 
anyagát, átdolgozták a szükséges mértékben, az új fordításokat és eredeti énekeket pedig 
megbírálták. A bizottság hivatalos tagjain kívül csak kevés munkatársat sikerült bevonniuk a 
munkába. Jelzik, hogy az őszre elkészülő harmadik próbafüzettel az énekeskönyv anyaga – 
néhány alkalmi éneket és a halotti énekeket leszámítva – együtt lesz. (1907:182.) A harmadik 
próbafüzet megjelenése a szokványos jegyzőkönyvi köszöneten túlmenően meleghangú 
megemlékezésre indítja a közgyűlést. (1908:19.) 

A négy próbafüzet megjelenési ideje: 1900, 1904, 1908, 1910. Az egyes füzetekben 
lévő énekek száma: 188, 157, 170, 210. Összesen 720 éneknek 725 fordítását közlik a 
bizottság tagjai a füzetekben. Az első füzet az ünnepkörök énekeit tartalmazza, a második a 
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dicséreteket, könyörgéseket, reggeli és esti énekeket, valamint az Isten iránti bizodalomról 
szóló énekanyagot, a harmadik az egyház és kegyelmi eszközök s a keresztyén élet 
tárgycsoportok énekeit; a negyedik a különféle alkalmi és halotti énekeket. Mind a három 
későbbi füzetben vannak pótlások az előzőkhöz, különösen sok az utolsóban (55 ének). 

A próbafüzetekben közlik a korábbi énekeskönyvekből vett énekek lelőhelyét (nem 
egészen megbízható adatok a sok hiányos közlés és néhány sajtóhiba miatt), a régebbi 
szerzők nevét, foglalkozását és születési-halálozási évét. A korabeli szerzők énekei 
szerzőmegjelölés nélkül „eredeti, új” megjelöléssel szerepelnek. Itt-ott az eredeti kezdősort is 
megemlítik. Az erősebben átdolgozott énekeknél megjegyzik: „javított”. A negyedik füzethez 
az egész énekanyagra vonatkozó tartalomjegyzéket és betűsoros jegyzéket csatoltak. 

A próbafüzeteket a lelkészi és tanítói értekezleteken kívül egyes érdeklődőknek is 
megküldték. Énekről énekre átnézett és megjegyzésekkel kísért próbafüzetekből állította 
össze azután a bizottság a végleges énekanyagot. Ilyen füzetekből látszott meg, mit 
hiányolnak és mit tartanak feleslegesnek a hozzászólók. Úgy látszik, sokan nem lehettek, 
mert Payr Sándor hagyatékából csak néhány ilyen füzet került elő. (Lágler Sándor, Krupec 
István, Gaál Mihály és Holéczy lelkészek, valamint a fehér-komáromi egyházmegye 
példányai.) 

32. A dallamkérdés 

Érdekes, hogy az új énekeskönyv előkészítése során a legtöbbet a dallamkérdésről cikkeztek. 
S ez a helyzetet tekintve érthető is. Állandó a panasz az énekléssel kapcsolatban: sok a 
változat; az egyik vidék egészen más dallamkészletet használ, mint a másik. Már 1863-ban 
ezen bukott meg az egyetemes korálkönyv ügye. 

Payr Sándor 1891–92-ben hosszú cikksorozatot ír „Énekügyi misériák” címen (Ev. 
Egyház és Iskola) erről a kérdésről. 1893-ban pedig „Ifjusági énekeskönyveink” címen a 
„Prot. Egyházi és Iskolai Lap”-ban többek közt ezt írja: „Nem szükség nekünk, ha már az 
egyházi zenét szabadabb formában is akarjuk müvelni, angol vagy német nótákat felütéssel, 
3/4 és 6/8-os ütenyekkel, émelygős melodiákkal átvennünk… Vannak nekünk régi magyar 
erő- és kifejezésteljes, komoly népdalaink és műdalaink is, tessék ezeket felhasználni.” 

1894-ben „Magyar énekeskönyveink dallamai” címmel ír Payr Sándor (Ev. Egyház és 
Iskola). Ebben az alapvető jellegű, úttörő cikkében összeállítja és csoportosítja a használatos 
dallamokat. Ez a csoportosítás több helyen hibás, különösen az egyes dallamok tartalmának, 
egyházi mondanivalójának megállapításakor. Nagyjából azonban helytálló és fenntartással 
ma is használható. Ennek az összeállításnak a felhasználásával a fentebb említett felhívásban 
közlik, hogy az egyes ünnepekre milyen dallam használható. Mai szemmel nézve szinte 
érthetetlen, hogy a himnológiában és zenében jártas Payr Sándor és az egyházi zenében 
szakavatott Kapi Gyula hogyan sorolhatta be az ádventben használandó dallamok közé 
ezeket: Előtted állok, drága Jézusom; Készítsd magad, kedves lélek; Szívem keserűségét 
(ezen kívül közölnek 7 elfogadható ádventi dallamot); vagy a 13 karácsonyi dallam közé: Én 
lelkem, mire csüggedsz el, Teljes minden éltemben. Általában fő hibája ennek a 
dallamjegyzéknek, hogy minden ünnepkörhöz túlságosan sok dallamot sorol be. 

1896-ban Benka Gyula, Kirchner Elek és ifj. Kapy Gyula cikkeznek. Érdekes lenne a 
különböző javaslatokat sorra venni. Abban mind megegyeznek, hogy első teendő a 
dallamkérdés rendezése. Általában mind a kevés, de a pontosan és jól énekelt dallam mellett 
kardoskodik. Ez érthető is. A két legelterjedtebb énekeskönyv Dunántúl és az ország nagy 
részében a kerületi és győri énekeskönyv volt. A 21. mellékletben idézett véleményes 
javaslatban mutatnak rá arra, hogy ez a két énekeskönyv is legkevesebb 170 dallam ismeretét 
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tételezné fel. Ezt a nagy mennyiségű dallamot azonban nyilvánvalóan sehol sem használták 
egyöntetűen és válogatás nélkül. A vita során említett Gaál Mihály-féle 250 dallamos és egy 
másik idézett 8-900 dallamos gyűjtemény adattárnak megfelel, de gyülekezeti használatra 
alkalmatlan. Erősen hajlanak a kb. 50 dallamos keret felé. Sőt az „Evangélikus Népiskola” 
1904-es évfolyamában Kirchner Elek egy 25-30 dallamos gerincet követel. Igaz, hogy ő ezt a 
különböző helyi jellegű énekeskönyvek közös anyagának írja elő. 

A kérdést nehezítette a magyarosodó tótság követelése. A tót dallamanyag igen 
gazdag volt és használták is. A nyelvében már félig magyarrá vált alföldi tót gyülekezetek 
papjai (elsősorban Paulik János) ezt a dallamkincset akarták minél nagyobb mértékben 
elfogadtatni. Ez természetesen vagy nagyon megduzzasztotta volna a dallamok mennyiségét, 
vagy a meglévők közül szorított volna ki többet. A dunántúliak ezen lehetőségek egyikét sem 
fogadták szívesen, és e miatt állandó vitatkozás volt. 

Ezen a ponton kapcsolódik az az általános kívánság, hogy a dallamok magyarok 
legyenek. 1901-ben Csengey Gusztáv „Gondolatok protestáns egyházi zenénkről” c. 
felszólalásával nagy vihart kelt a dallamok ügyében. A cikk a liberalizmus dicsőítése mellett 
annyira sovén, hogy csak az „Erős várunk” dallamának kegyelmezne meg, minden más 
idegen (német, szláv, francia) dallamot kiszórna. Felhívja az énekügyi bizottságot, hogy a 
készülő énekeskönyv magyar legyen minden ízében, s különösképpen az legyen a 
dallamaiban. Egészen azonos a felfogása Kálmán Farkasnak, a református egyház 
himnológusának, aki „Levél a szerkesztőhöz” címen ugyancsak a dallamok magyarrá tételét 
követeli. Cikkében nekiront Altdörfernek is, hogy „német bugyogót’ akar a magyar 
dallamokra is húzni. Erre a két cikkre (hozzávehetjük a cikkben idézett „Magyar Szó” c. 
protestáns politikai napilapban ugyancsak Kálmán Farkas terjedelmes bírálatát az első 
próbafüzetről) Payr Sándor válaszol „Egyházi zenénk magyarsága” címen. Higgadt, nyugodt 
hangon először általános himnológiai tájékoztatót ad, majd ismerteti a magyar dallamokat (itt 
ugyan besorol olyat is, ami nem magyar), nehézségeket és célkitűzéseket. Benka Gyula 
szarvasi gimnáziumi igazgató megfelelő tárgyismerettel teszi meg megjegyzéseit. Elvileg ő is 
az énekeskönyv magyarrá tételét kívánja zeneileg is, azonban közel sem jut olyan túlzásokba, 
mint Kálmán Farkas vagy Csengey Gusztáv (Magyar protestáns templomi énekek). Sok jó 
gondolat és ötlet van benne. Gaál Mihály, a bányakerületi próbafüzetek összeállítója is 
hozzászól a kérdéshez, majd pedig ismét zenei szakértelemmel és józansággal Kirchner Elek. 
Az énekeskönyv szövegével kapcsolatban kívánja, hogy az költői mű és ne régies legyen; 
különösképpen fontos és sajnos kellőképpen nem méltányolt kívánsága a szöveg és dallam 
benső kapcsolatának és szükséges összhangjának hangsúlyozása. 

Az eddigi vitatkozók mind aránylag nyugodt, tárgyilagos hangon írnak, csak Kálmán 
Farkas cikkében van néhány élesebb kifejezés. Beyer Károly kántortanító cikke azonban 
ízléstelen, magyarkodó támadás Kapi Gyula és Payr Sándor ellen. A durva támadásra Stettner 
Gyula válaszol hűvös tárgyilagossággal, és kipellengérezi az oda nem illő hangot. 

A vita során ismételten szóba kerül a ritmikus korál kérdése is. Ezzel kapcsolatban a 
dunántúli bizottság fejti ki részletesen álláspontját, majd pedig 1902-ben Gajdács Pál. 
Érdemes lenne az érdekes vitát részletesen tárgyalni, de ezeknek az elsősorban mégis zenei 
kérdéseknek a tárgyalása megfelelő egyházzenei ismeretek nélkül nagyon is szubjektív és 
bizonytalan értékű lenne. 

Egyet azonban meg kell állapítanom: ezer szerencse, hogy a dunántúliak nem 
hajlottak a korszellem felé, mert akkor ma nemcsak a külföldről behozott selejtes dallamok 
ellen kellene hadakoznunk, hanem az „egyházi cigányzene” ellen is. A cikkekből ugyanis az 
tűnik ki, hogy hajlandók lennének magyar egyházi zenét komponálni a magyar zenétől csak 
itt-ott megihletett Erkel és Egressy hatására (ez lett volna még a jobbik eset), vagy a cseh 
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Csermák, a cigány Bihari, a zsidó Rózsavölgyi, a német Thern s az ugyancsak nem magyar 
vérből származó Lavotta mintájára. A hajlandóság erre még a józan Kapi Gyulában és Payr 
Sándorban is megvolt, mint azt Payrnak fentebb idézett mondatából láthatjuk. 

A vitának kézzelfogható eredménye az „Evangélikus Egyház és Iskolá”-ban 
megjelenő énekpályázat volt. Megvolt az érdeklődés, mert 15 résztvevő 27 pályaművel 
pályázott. A bírálóbizottság véleményét Benka Gyula ismerteti (a bizottság tagjai: Benka 
Gyula, Chován Kálmán, Kapi Gyula, Altdörfer Viktor). Az egyik megdicsért – de névtelenül 
maradni kívánó – szerző az előző vitához szól még hozzá. A kissé nagyképű megjegyzésre 
Kapi Gyula válaszol. 

A vita elsősorban az egyetemes énekeskönyv tervével kapcsolatos, és ismételten is 
szóba kerül annak lehetősége, de éppen a vitában részt vevő dunántúliak miatt a vita sokban 
hozzájárult a kérdés tisztázásához, és nagy jelentősége volt a dunántúli énekeskönyvre is. 

Payr Sándor közli Gyurátz életrajzában: „Gyurátz csak arra intette a dunántúli 
bizottságot, hogy ami szép és történeti becsü dallamot és szöveget találnak a tótban és 
németben, azt vegyék át. Ez meg is történt. Kapi Gyula igazgató harmoniumkiséretével több 
órán át hallgattuk és biráltuk meg az egyetemes bizottság által kijelölt összes tót dallamokat. 
És ezeknek szinejavát át is vettük. Természetesen csak korlátolt számban, mert a 
kántortanítók örökös panasza volt, hogy nálunk igen sok a dallam.” (i. m. 239.lap) 

33. A munka befejezése 

1910-ben, a negyedik próbafüzet megjelenése után az énekügyi bizottság részletes jelentést 
terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé. Ebben beszámolnak az 1892. évi kezdettől kezdve 
minden fontosabb mozzanatról. Megemlítik, hogy az első idők egyházkerületi határozatainak 
vállveregető közömbössége az énekszerzőket nem nagyon lelkesítette, a bizottság tagjai 
azonban nem csüggedtek. A kezdeti lassúság és a közgyűlési határozatok hangjának kedvező 
megváltozása csak Gyurátz Ferenc püspök érdeklődésére történt meg 1896 óta. 

Beszámol a jelentés a forrásokról (régi énekeskönyvek: kerületi, győri, ó-graduál, 
békéscsabai ékv. és a bányai próbafüzetek; Payr–Kovács-féle kéziratos anthológia). Rámutat 
arra, hogy az énekeskönyv magyar anyaga (régi és új egyaránt) jórészt az anthológiából 
került az énekeskönyvbe. Szól a munka beosztásáról, bizottsági munkáról. Megemlíti, hogy a 
dallamok kérdésében Kirchner Elektől kértek külön javaslatot, és egy bizottsági ülésen csak a 
felveendő dallamok kérdésével foglalkoztak. Az eredményt az „Evangélikus Népiskola” 
1910. évi 6. számában közölték. 

Ebben a jelentésben szólnak a próbafüzetek anyagáról, és közlik, hogy a 4 füzetben 
van Sántha Károlynak 132 eredeti éneke és 120 fordítása, átdolgozása, Zábrák Dénesnek 3 
eredeti és 166 átdolgozott, fordított, Payr Sándornak 2 eredeti és 117 fordított vagy 
átdolgozott éneke. A próbafüzetek szerkesztője és himnológiai jegyzetekkel ellátója is Payr 
Sándor volt. 

Az egyetemes énekeskönyv tervével kapcsolatban hivatkozik a jelentés az előző évi 
egyetemes közgyűlés határozatára: „hogy a protestántizmus szellemének megfelelően a 
szabad verseny elől valamely monopoliummal e téren sem akarja elzárni az utat s bármely 
foku egyházi testületet is jogosultnak tart arra, hogy énekeskönyvet adjon ki, ha ellene 
liturgikai vagy dogmatikai okokból kifogást emelni nem lehet.” 

A bizottság ezután – saját javaslatára – szabad kezet kap a közgyűléstől a végleges 
énekeskönyv összeállítására. Azt köti ki a közgyűlés – ugyancsak a bizottsági javaslat alapján 
– hogy az új könyv az addiginál terjedelmesebb ne legyen, legyenek benne püspökileg 
jóváhagyott imák, a perikopák, Máté-passió és az énekszerzők névsora. Még megvan a 
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határozatban a terv, hogy az egyes énekek élén egy-egy igehely legyen. A dallamok közlését 
is elrendelik újra, de már nem oly határozottan, mint előzőleg: „megtoldván az 
énekeskönyvet a benne előforduló összes énekdallamok choráljával”. 

A kiadást már 1910 karácsonyára, legkésőbb 1911 böjtjére várják. Ez azonban nem 
sikerül, mert mint a Payr-hagyatékból előkerült korrektúraívek mutatják, a korrektúrák 1911. 
február 25. – április 19-i kelettel kerültek ki a Hornyánszky nyomdából. 

Az 1911 augusztusában tartott közgyűlés elfogadja a Hornyánszky Viktorral kötött 
szerződést, amelyet a pénzügyi bizottság kedvezőbbnek tartott a Romwalter cég ajánlatánál. 
A szerződést a bizottság már februárban megkötötte, s ennek alapján megindult a szedés. 
Hornyánszky pedig már április–májusban körlevelet küld az egyházközségekhez a kiadandó 
új énekeskönyv terjesztése ügyében. (1911:97.) 

A pénzügyi bizottság ugyanezen ülésen javasolja, hogy az egyházkerület az 1-5 
kiadásért járó díjat teljes egészében fordítsa az énekügyi bizottság tiszteletdíjaira. Addig, 
amíg a várt összegek be nem folynak, a kis összegeket egyszerre, a nagyobb tiszteletdíjakat 
részletekben, államsegélyből előlegezve javasolják kifizetni. A javaslat szerint a 6000 
koronát így osztották fel a munka, ill. az énekeskönyvbe felvett énekek száma szerint: 
Csengey Gusztáv és Ihász Ferenc 100-100, Nagy Lajos 50, Sántha Károly 1560 (nem 
számítva a már 1901-ben folyósított 300 K-t), Zábrák Dénes 1560, Payr Sándor 1060, Kapi 
Gyula 860, Bancsó Antal 710 korona. (1911:27.) A következő évi püspöki jelentés közli, 
hogy az énekeskönyv 1911 második felében megjelent. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy még 
1911-ben négy kiadást, 1912 első felében pedig újabb kettőt ért meg, úgyhogy a 
megszavazott tiszteletdíjakat 1912 elején már teljes összegükben kifizethették. 

Figyelemre méltó, hogy a tiszteletdíjak megállapításánál a pénzügyi bizottság 
mennyire nem veszi figyelembe Payr Sándor óriási munkáját, hanem csak a számszerűleg 
kifejezhető munkarész szerint javasolja a tiszteletdíjakat. A szerkesztési, anyaggyűjtési 
munka, a himnológiai jegyzetanyag fáradságos összegyűjtése, a bizottsági jegyzőséggel járó 
sok elfoglaltság nem is kerül szóba. Ez is jórészt a bizottsági jegyző Payr tájékoztatása 
alapján történt így. 

34. A dallamos könyvecske 

Az énekeskönyvi munka elején és végén is hangsúlyozták a dallamközlés fontosságát. A 31. 
pontban vázolt vita és annak középponti gondolata, a dallamanyag magyarrá tétele sok 
fejtörést okozhatott a bizottságnak. Végül is a költségkímélés szempontját is figyelembe véve 
úgy döntöttek, hogy külön füzetben adják ki a dallamokat. Nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy erre az időre már erősen dolgozott az egyetemes korálkönyvi bizottság, és a 
dunántúliak nem akartak az énekeskönyv szövege közé nyomtatott dallamközléssel az 
egyetemes munkának elébevágni. 

A dunántúli bizottságban zeneszakértők bevonásával Kapi Gyula vezetésével 
dolgozott egy albizottság, amelyiknek célja volt, hogy az idegen dallamok mellé kerüljön 
megfelelő magyar ritmusú dallam, amelyik majd idővel kiszoríthatja az idegent. Ez is egyik 
oka a külön dallamkiadványnak: nem akarták egy dallamhoz kötni a szöveget. 

A dallamos könyvecske beosztása dallamtípusok szerint történt. 74 dallamtípust 
állapítanak meg. A párhuzamos dallamokat a sorszámokon belül abcd jelzéssel különböztetik 
meg. (Párhuzamos dallam az azonos sor- és szótagszámú dallam.) Összesen közölnek 106 
dallamot és megfelelő magyar párhuzamos dallamként 10 énekhez 11 dallamot. Ez utóbbi 
dallamok közül talán csak az „Elég immár” és az „Oh mikép fogadjalak” terjedt el. Az új 
dallamszerzők id. Kapi Gyula, ifj. Kapy Gyula, Kirchner Elek. 

A dallamos kövecske is több kiadást ért meg. 
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35. Az énekeskönyv későbbi kiadásai 

Az énekeskönyv későbbi kiadásai változatlan szövegűek. Csak egyes sajtóhibákat javítottak 
ki. Az egyes kiadásokon szereplő évszám nem a tényleges nyomtatási év, mert a Kókai cég 
értesítése szerint egyszerre több kiadást nyomattak különböző évszámjelzéssel, s fokozatosan 
hozták ezeket forgalomba. A Hornyánszky nyomda az énekeskönyv szedését elég korán 
lemezre öntötte, és így semminemű helyesbítés nem volt már többé lehetséges, pedig egyes 
esetekben szükséges lett volna. Pl. a 236. ének alatti megjegyzés: „Batizi András fordítása”. 

1936 ádventjén lépett életbe az egyetemes liturgikus rend. Ezt először külön füzetben 
adták ki, de az 1937 januárja után köttetett példányokhoz már a kiadóvállalat hozzáköttette 
mellékletként. 

Ezzel egyidőben hirdette a kiadó a „miniatűr” kiadások forgalomba hozását is. Az 
első miniatűr kiadás 1937-es évszámmal 29. kiadás jelzéssel jelent meg, valószínűleg még 
1936 karácsonya előtt. Ez a nagyságú énekeskönyv igen népszerűvé vált. Ezt bizonyítja az is, 
hogy azóta a kiadások fele ilyen nagyságú. (A miniatür kiadás megjelölés könyvészetileg 
helytelen, mert az énekeskönyv 12 négyzetcentiméternél nagyobb méretű. A közhasználatban 
azonban ilyen elnevezéssel terjedtek el ezek a kisméretű énekeskönyvek. A helyette 
használható zsebkiadás elnevezést ez esetben azért nem lehet használni, mert az 1908–11. 
években ezzel az elnevezéssel a rendes nagyságú énekeskönyvet emlegették a régi dunántúli 
énekeskönyv nagyságával ellentétben.) 

Az énekeskönyveket 1944-ig a Hornyászky nyomdában, utána a Globus nyomdában 
nyomatták. A kiadást és terjesztést a Kókai vállalat intézte. 

Az egyes kiadások kiadási adatait a 22. mellékletben sorolom fel. 
Trianon után az elszakított területeken a változott viszonyoknak megfelelő 

kihagyással és bővítéssel készültek ennek az énekeskönyvnek újabb kiadásai. Az erdélyi 
kiadás még nem került kezembe. 

A Felvidék magyar evangélikus egyházközségei részére a Szlovenszkói Magyar 
Evangélikus Szövetség a dunántúli egyházkerület belegyezésével 1927-ben kiadta a dunántúli 
énekeskönyvet. Ez a kiadás három év alatt elfogyott. Az Ágostai Hitvallás 400 éves 
jubileumára a losonci egyházközség kérésére különkiadást nyomatnak. Az első kiadást a 
Kosztolányi család 10.000 cseh koronás adománya, a másodikat pedig, úgy látszik, a losonci 
egyházközség tette lehetővé. Kicserélték a „haza és nemzet” tárgykör énekeit (501–508), a 
fejedelem halálára írt éneket (572) és érthetetlen módon a „Ments meg engem, Uram” éneket 
(593). A helyükre illesztett új énekek közül csak a két utóbbi pótlásának szerzőjét közlik: 
Székács József és Szász Károly. 

Az énekeskönyv kiadásai 1950-ben teljesen elfogytak, ezért az egyetemes énekügyi 
bizottság egy új, a régi énekszámozást megtartó, kisebb, kb. 250-300 énekes, rövidített kiadás 
összeállításán dolgozik. 

36. A nyíregyházi toldalék 

Az új énekeskönyv használatba került más egyházkerületekben is. Az alföldi tót eredetű 
egyházközségek igényeiről a dallamanyaggal kapcsolatos vita tárgyalása során már volt szó. 
Ennek következtében jelent meg az 1913-as nyíregyházi énekeskönyv és annak elfogyta után 
a dunántúli énekeskönyvhöz csatolt toldalék. 

A toldalék előzményei között meg kell még említenünk Paulik János cikkét a 
„Belmisszió”-ban (1917). Ebben „Az egyetemes énekeskönyv ügye” címen szól a dunántúli 
énekeskönyvről és annak az egyetemes énekeskönyv célját szolgáló kiegészítéseiről. Az 
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énekeskönyvet elsősorban tót eredetű szövegekkel és dallamokkal óhajtja kiegészíteni. 
Tisztában van azonban azzal: „a magyar énekügyet s a magyar énekeskönyvet nem kell és 
nem szabad eltótosítani, hanem legfeljebb csak gazdagítani szükséges a szlávból is átveendő 
jó anyaggal. A magyar énekeskönyv legyen magyar.” A cikkben 42 éneket dallamával együtt, 
36-40-et pedig csak szövegével kíván felvenni. A javasolt anyag zöme a Tranosciusból és az 
azt felhasználó Gaál-féle bányakerületi próbafüzetből való. Akad azonban közte még a 
békéscsabai, nyíregyházi, győri és régi dunántúli énekeskönyvekből is. A továbbiakban 
azonban észrevehetően elhajlik az evangélikus egyházi éneklés hagyományaitól, és hajlandó 
lenne felvetetni az egyetemes énekeskönyvbe az angolszász irányú kegyességnek 
jellegzetesen e világi dallamai közül is többet. 

A nyíregyháziak kérésére Paulik János össze is állítja a toldalékot. Az előszó 1924. 
február 20-án kelt, és március 3-án bocsátja ki Geduly Henrik püspök. A toldalék megjelent a 
miniatűr kiadásban is. 

Tartalma 3 előfohász, 2 hitvallási ének, 5 karácsonyi, 1 újévi, 6 böjti, 2 húsvéti, 1 
áldozócsütörtöki, 6 reggeli, 2 esti, 7 az Istenben való bizodalomról, 5 a Jézus iránti 
szeretetről, 3 a kegyes életről szóló ének, 5 keresztviselésben, 7 halotti, 2 lelkipásztor 
halálakor, 1 sírnál. Összesen 58 ének 601–658. számozással. Ebből az anyagból 28 ének 
olyan, amit már 1917-ben felveendőnek tartott Paulik János, ha ehhez hozzávesszük a 
cikkben cím szerint nem említett előfohászokat és hitvallási énekeket, akkor 33 ének a régi 
terv szerint került be. Az 58 énekből 41-nek tót dallamjelzése van, 9 pedig eredeti dallamú. 
Az eredeti dallamok közül magyar (?): „A keresztfához megyek”, tót: „Itt a gyászos óra” 
(Wzkrjšenj čekegme), „Bízzad minden utadat” (Ač jest mé srdce), német: „Tebenned bízom, 
én Istenem” (In dich hab ich gehoffet, Herr), huszita–német: „Magasztallak én téged, Isten” 
(Ich danke dir lieber Herr), hallelujás: „Az Úr szent Bárányára” és a 3 antifona jelzés nélküli. 
A dallamjelzések közt van 3 ismert koráldallam: „Elég immár”, „Dicsérd, én lelkem, a 
dicsőség örök királyát”, „Hirdetek tinéktek”; 2 zsoltárdallam „Mint a szép híves patakra” és 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva”; a 3 ének dallamaként szereplő „Uram, hallgass meg az én 
ínségemben” pedig tót: „Ach Bože, slyš mé lkáni a voláni”. A többi dallamjelzés mind tót 
szövegű. 

A nyíregyházi toldalék tartalmával kapcsolatban csak egyet említek meg. Kár volt a 
halotti énekek közé az annyira kárhoztatott búcsúztatókra emlékeztető két éneket felvenni: 
„Jó éjszakát, oh kedves szüleim” és „Az én fiatal éltemnek Mily korán lett vége”. Ugyanez 
áll a sírnál éneklendő énekre is: „Itt a gyászos óra”. 

A fentiekből látható, hogy a dunántúli énekeskönyvet a helyi viszonyoknak 
megfelelően egészítették ki. Az elgondolás helyes. Egyetemes énekeskönyv nem vehet 
számításba minden kívánalmat, ezért elfogadható, ha a helyi követelményeknek ilyenfajta 
toldalékokban tesznek eleget. Természetes azonban, hogy a toldaléknak alkalmazkodnia kell 
az énekeskönyvhöz. (Az elvi feltétel természetesen az, hogy maga az énekeskönyv jó 
legyen!). Nem szabad a toldaléknak sem olyasmit tartalmaznia, ami egyházunk tanításával 
ellenkezik. 

Toldalék jelent meg 1937-ben a brassói magyar ág. hitv. ev. egyházmegye kiadásában 
„Uj énekek” címen 601–650. sorszámmal. Az első halleluja. 

A budapest-kelenföldi egyházközség pedig sokszorosított lapokon ad ki pótlásokat az 
énekeskönyvhöz. 

 
E) Egyéb énekeskönyvek, korálkönyvek 
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37. A bányai egyházkerület munkája 

A bányakerületi püspök, Szeberényi Gusztáv 1889-ben, tehát egy évre a dunántúliak 
mozgolódása után felveti az egyházkerületi közgyűlésen egy magyar, egyházkerületi 
énekeskönyv tervét. Az egyházkerületi közgyűlés azonban mit sem törődik püspökének 
javaslatával, agyonhallgatja. (1889. püspöki jelentés 3.) 

Az az évi egyetemes közgyűlés is közömbösen fogadja a dunántúliak javaslatát, 
amihez Szeberényi is nyomban csatlakozik. A munka tehát a kerületekre marad. Dunántúl 
még vár, Szeberényi azonban személyesen kezd a munkához Belohorszky Gábor 
püspökhelyettes következő évi jelentésében olvashatjuk: „Felhívó, buzdító szava a kerület 
határain kívül is elhatolt, munkatársakat támasztott. Egyeseket tanáccsal, másokat 
forrásmüvekkel támogatott. Alig egy fél év alatt 300-ra menő énekanyag jutott kezeibe, 
részint eredetiek, részint régibb és ujabb keletü fordítások, átdolgozások.” E jelentés elején 
szól Belohorszky arról is, hogy a közgyűlés Szeberényi javaslatát elfogadta és pártfogolta, 
amit azonban a jegyzőkönyv és a közgyűlés további következetes nemtörődömsége nagyon 
kétes értékűnek mutat. 

Szeberényi püspök lévén, maga nem vállalkozhatott az énekeskönyv összeállítására és 
az anyag rendezésére, ezért bizalmi férfiak bevonásával kezdte meg ezt a munkát. Az ádventi 
és karácsonyi énekekkel voltak készen, amikor Szeberényi püspök meghalt. Ez az 
énekeskönyvi munka nagy lendületét megállította. Hiányzott a hajtóerő. A közgyűlés ezért 
azonnal azt a kényelmes határozatot hozta: „A magyar énekes könyv szerkesztésének 
ügyében való eljárást a közgyüés a megválasztandó püspöknek tartja fenn.” (1890:55.) 
Érdekes, hogy a bányai egyházkerületben a püspökváltozás kettétörte a lendületes munkát, 
Dunántúl pedig a lassan meginduló munkát hozta lendületbe a személyek kicserélődése. 

Sárkány Sámuel püspök érdeklődési köre már más volt. Az énekeskönyvi munkát 
nem is vállalta, hanem egészen átruházta Gaál Mihály lelkészre. Ő dolgozott tovább az 
énekeskönyv tervezetén, gyűjtött, fordított, átdolgozott, javított. Az 1891-es közgyűlésre már 
készen volt ádventtől húsvétig az anyag. A püspök jelenti, hogy a következő évre kész lesz az 
énekeskönyv. Javasolja a már kész anyagnak próbafüzetben való kiadását „kézirat gyanánt” 
és az anyag megbírálására bizottság kiküldését. Az egyházkerületi közgyűlés azonban ráért, 
nem látta ennyire sürgősnek az ügyet, mert csak ennyit határoz: „a püspök úr felkérendő, 
mikép a lelkészi kar közremüködésével folytassa és fejezze be az énekeskönyv 
egybeállítását.” (1891:2.) 

A kerületnek ezt az érdektelenségét növeli a zsinat is, a következő évben u. i. azt 
jelenti a püspök: „A közbeesett zsinati tárgyalások is késleltették némileg a munkát.” (1892. 
püspöki jelentés) 

1892. körül Podmaniczky Géza báró „kartali Tusculánumát felajánlotta a 
bányakerületi énekügyi bizottság munkálatainak kényelmes végzésére. E nagylelkű ajánlat 
sem volt képes a bizottságba életet önteni. Meghalt, mielőtt élt volna.” Gaál Mihály ezen 
1902-ben leírt keserű szavai szerint, úgy látszik, komolyan szóba került az énekügyi 
bizottság, de a közömbösség miatt a közös munka meg sem indulhatott, az egész Gaál Mihály 
nyakában maradt. Munkatársa, segítsége nem volt. 

1893-ban azt jelenti a püspök, hogy már két próbafüzet jelent meg, és a munka 
közeledik a befejezéshez. Ismét hiába sürgeti a püspök bírálóbizottság kiküldését (püspöki 
jelentés). 

A következő évben Sárkány Sámuel jelenti: „Gál Mihály testvérünk a kerület által 
elrendelt magyar énekeskönyvet elismerésre méltó szorgalommal és igyekezettel véglegesen 
megszerkesztette és összeállította. A sok fáradsággal összegyűjtött énekek csak a 



56 

főtisztelendő egyházkerület felülbírálatára, esetleg helybenhagyó és kiadatásukat elrendelő 
határozatára várnak.” Szól arról is, hogy a Hornyánszky nyomda már árajánlatot is nyújtott 
be az énekeskönyv kiadására. Az egyházkerületi közgyűlés határozata olyan, hogy abból azt 
lehet kiérezni: „ha a püspök annyira hajtja az énekeskönyv dolgát, csinálja maga!” (1894:41.) 

A püspök a kapott megbízás alapján kiadja az anyagot Benka Gusztáv (nem 
Gyula???) szarvasi gimnáziumi igazgatónak, Bakay Péter ocsovai lelkésznek és Luttenberger 
Ágoston budapesti tanítónak bírálatra. 

1895-ben közli a püspök, hogy a bírálatok megérkeztek, javasolja az énekeskönyv 
kiadásának feltételei példányszámot tisztázandó bizottság kiküldését. Gaál Mihálynak 
köszönetet és megfelelő tiszteletdíjat javasol. Most végre már az egyházkerület is határoz, és 
az anyagot kiadja egy újabb bizottságnak: Bachát Dániel, Török József, Horváth Sándor és 
Falvay Antal. (1895:21.) 

A bizottság következő évi jelentésében közli, hogy az énekeskönyvet „a részletesen 
megjelölt változtatások keresztül vitele előtt használatba vehetőnek nem tartja.” (1896:20.) 
Az egyházkerület ezt a jelentést minden további nélkül tudomásul vette. Ezzel azután a 
bányakerületi énekeskönyv ügye el is süllyed. Gaál Mihály munkáját teljes közönnyel nézték, 
egyedül hagyták minden útbaigazítás, tanács, segítség nélkül, s a végén, amikor már nem 
halogathatták a döntést, ledorongolták. A köszönetről és tiszteletdíjról pedig semmit sem 
szólnak. Nem lehet csodálkozni, hogy ezek után a szerkesztőnek is egészen elment a kedve a 
további munkától. 

Hogy nem is gondol már senki az egyházkerületben külön énekeskönyv kiadására, azt 
mutatja az 1900. évi közgyűlés, amikor a zólyomiak indítványára sürgetik az egyetemes 
magyar énekeskönyv kiadását, amelyiket a magyar nyelv tanítására és terjesztésére is fel 
lehet használni. (1900:66.) Gaál maga azt írja 1901-ben: „A bányakerület kísérlete 
érdekeltség hiánya folytán befagyott.” (Evangélikus Egyház és Iskola) 

38. A bányakerületi próbafüzetek 

Az első füzet évszámjelzés nélkül jelenik meg: „Ág. hitv. ev. énekgyűjtemény. Kézirat 
helyett.” A címlapon a következő „Felhívás: Ezen kézirat gyanánt kinyomatott 
énekgyűjtemény, mely esetleg a bányakerületi énekeskönyv egyik alkatrészét képezendi, 
azon kéréssel közöltetik t. cz. Uraságoddal: méltóztassék az erre vonatkozó biráló 
észrevételeit Főt. és Mélt. Sárkány Sámuel püspök úrnak felhasználás végett benyujtani, vagy 
ezen füzetet ugyanazon czélból valamely énekügygyel foglalkozó hitrokonnal közölni!” 

Az első füzet közöl ádventi antifonákat, ádventi énekeket (liturgikus anyagot is: kyrie, 
gloria, credo), karácsonyi antifónákat és énekeket (kyrie, gloria, verbum Dei), vízkereszti 
énekeket, újévi antifónákat és énekeket, óév estére szólót, böjti antifónákat és énekeket 
(könyörgés, hitvallás, ige), virágvasárnapi és nagypénteki énekeket, húsvéti énekeket 
(antifóna, kyrie, gloria ,credo, ige), áldozócsütörtökieket (antifóna, könyörgés, dicsőítés, 
hitvallás, ige), pünkösdieket (antifóna, könyörgés, dicsőítés, ige), szentháromságiakat 
(antifóna, könyörgés, sanctus, ige, Te Deum). Ennek a füzetnek átdolgozott, újabb kiadása 
1895-ben jelent meg Kecskeméten. 

A második füzet 1893-ban jelent meg Kecskeméten. Ennek tartalma: keresztény (!) 
anyaszentegyház (ebben pl. keresztség, konfirmáció, úrvacsorai responsoriumok és énekek, 
reformáció, lelkésziktatás, templom- és iskolaavatás, gyámintézet), reggeli, déli és esti 
énekek; lelki vigyázás, vagyis a mulandóságról és örök életről, temetési antifónák és énekek; 
pótlás az első füzethez. 
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A harmadik füzet 1894-ben jelent meg. Ennek tartalma: ünnepies istentisztelet 
liturgiája, vasárnapi énekek (adjutoriumok, kyrie, gloria, et in terra, credo, invocatio, 
igehirdetés után), dicséretek, bűnbánati énekek, örvendezés Jézusban, keresztény kegyes élet 
(ebben pl. a nemzetért), pótlás az előző füzetekhez. 

Az egyes énekeknél közli Gaál az eredeti kezdősort, himnológiai adatokat (szerző, 
fordító). Az énekek sorszámozás nélkül vannak. 

A füzetek sajtóvisszhangja nem volt kedvező. 1892-ben „Censor” élesen támadja az 
„Evangélikus Egyház és Iskolá”-ban a bányai próbafüzetet. Kifogásolja elsősorban, hogy 
csak kerületi próbálkozás. Szót emel az énekcsonkítások, magyartalan szófűzések, régies 
kifejezések, Jézus jelzői (világóriás, dalis, mennynek kulcsosa), oda nem illő bombasztikus 
kifejezések ellen. Maró gúnnyal pellengérre állítja az énekfüzet stilisztikai hibáit, és végül 
levonja a következtetést: „Aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul.” A kíméletlen 
bírálat felingerelte Gaál Mihályt is, és hasonló fegyverrel felelt. Először „Censor” 
stílusvirágait pécézi ki, s csak utána felel a kifogásokra. Farkas Gejza bírálata már sokkal 
tárgyilagosabb. Kifogásolja a papirospazarlást (a szedéstükör rossz beosztását), a 
csonkításokat, a szerzők és fordítók nevének feltüntetését még az új énekeknél is. 
Hangsúlyozza a fordítás hűségének fontosságát, és rámutat a füzet jó oldalaira is. Igaz, hogy 
ilyet ő sem talál sokat és főképpen lényegeset nem. Payr Sándor bejegyzéseiből 
megállapítható, hogy ő sem volt megelégedve ezzel a próbálkozással, mert Gaál kénye-kedve 
szerint alakított, csonkított még korabeli énekeket is. Payr azt írja a dunántúli munkálatokkal 
kapcsolatban ezekről a füzetekről: „A dunántúliak nem lelkesedtek a bányakerületi 
füzetekért, mert igen sok volt bennük a nálunk ismeretlen tót dallam s jó magyarság és költői 
szépség dolgában is sok volt a kifogásolni való.” (Testvéri közösség 429 l.) Ettől függetlenül 
felhasználták a munkájuk során, de csak 5 éneket vettek át belőle a dunántúli próbafüzetekbe. 

39. Az egyetemes énekeskönyv terve 

Az 1889-ben elejtett terv egyetemes énekeskönyv szerkesztésére 1900-ban kerül újra elő a 
zólyomiak idézett felszólalására. Az egyetemes közgyűlés a rangidős püspök elnöklete alatt a 
püspököket küldi ki a bizottságba azzal, hogy mindegyik 2-2 szakértőt hívhat be. (1900:115) 

Egy év elmúltával jelenti Baltik Frigyes, hogy az egyes püspökök a következőket 
delegálták a bizottságba: Petrovics Sámuel csanád-csongrádi esperes, Mikler Sámuel 
besztercebányai lelkész (bányai), Gaál Mihály agárdi lelkész és Kovács Sándor theol. tanár 
(dunáninneni), Sántha Károly sárszenlőrinci lelkész és Payr Sándor theol. tanár (dunántúli), 
Kemény Lajos osgyáni lelkész és Csengey Gusztáv eperjesi theol. tanár. Közli azonban azt is, 
hogy az úti költségekre nem lévén fedezet, ülést még nem tartottak. Egyébként is a dunántúli 
munkálatokra és Kovács Sándor „Kis énekeskönyv”-ére való tekintettel 1-2 évig várni 
kívánnak. (1901:95.) 

További egy év múlva újra csak az úti költségek fedezetlenségével indokolja Baltik, 
hogy semmi sem történt. Sürgeti erre a fedezet biztosítását. Ez bizonyos régebbi 
szabályrendelet korlátai között meg is történik. Tekintve, hogy két év alatt egyetlen gyűlést 
sem tartottak, kissé humorosan hat Baltik ígérete az úti költségekkel kapcsolatban: „iparkodni 
is fogok, hogy minél ritkábban vegyük igénybe az engedélyt”. A bizottság 1902. november 
11-én megalakul. Ezen megállapítják a munka alapelveit (23. melléklet) és bizottságokat 
küldenek ki, valamint zeneszakértők bevonását kérik. (1902:91, 1903:94.) 

A munka megkezdése után Baltik püspök le is mond az elnökségről és a közgyűlés 
Gyurátz Ferencet választja meg. Payr Sándor közli Gyurátz Ferenc életrajzában a 
következőket: Az egyetemes énekügyi bizottság „vezetése is 1902 óta Gyurátz püspökre 
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hárult, aki évenként teljes, néha pedig albizottsági gyülésekre is összehívta a tagokat. Nagy 
türelemmel hallgatta végig a tanácskozásokat, hogy Besztercebánya, Nógrád megye és 
Nyíregyháza sem tudnak a tót dallamokban megegyezni, melyeknek nagy tömegét azután 
Dunántúlra akarták ráerőszakolni. Még kevésbbé volt remélhető, hogy a tótból fordított, 
sokszor igen nehézkes és magyartalan énekesszövegeket Dunántúl is elfogadja. Az 
egyetemes bizottság nem is volt valami szorgalmas az anyaggyűjtésben, pedig a bányai és 
dunántúli próbafüzetek is rendelkezésére állottak. Gyurátz a dunántúli bizottság munkáját 
nem engedte beszüntetni, mert mind kevesebb volt a remény, hogy az adott viszonyok között, 
midőn a magyar, német és tót nyelvű gyülekezeteknek az egyházi ének terén is más és más 
volt a tradíciója, az egységes énekeskönyv szép terve megvalósuljon. Hiszen még a németek 
között is, akiknek oly gazdag közös énekkincsük van, más és más könyvből énekel a szász, a 
bajor, a württenbergi, a porosz a hesszeni, hannoveri, a sziléziai és az osztrák német. Hát 
akkor hogyan egyezzék meg egy könyvben a magyar, német és tót ajkú.” (i. m. 238–239. lap) 

1902-ben Paulik János ír az egyetemes énekeskönyvről. Látva azt, hogy a dunántúliak 
nem fognak az alföldi tótból magyarosodó gyülekezetek kedvéért Dunántúlnak meg nem 
felelő énekeskönyvet összeállítani, az egyetemes bizottságot sürgeti, és azzal akarja a tót 
anyagot felvétetni (Ev. Egyház és Iskola). A dallamkérdéssel kapcsolatos (31. pontban 
tárgyalt) vita alkalmával is minduntalan előtérbe kerül az egyetemes énekeskönyv ügye. 
1903-ban a dallamok körüli vita elcsitul, s inkább az egyetemes énekeskönyv kerül az 
érdeklődés homlokterébe. Varga Márton tokaji lelkész az énekeskönyv-ügyet egy ember 
kezébe kívánja letenni, bizottsági munka helyett, aki költői képességű, és erre a feladatra a 
maga nevében megjelöli Sántha Károlyt. Ezt a felszólalást azonban szerencsére figyelembe 
sem vette senki. Csengey Gusztáv is újra megszólal: „Bizony németül és még szlávul is 
fogunk mi magyar lutheránusok énekelni, magyar melódiára mentől kevesebbet.” Először 
szól arról, hogy csak magyar irányban akarta munkásságát felajánlani, de „azóta már 
rezignáltam. Egy fecske nem csinál nyarat. De hát azért miért vesszen kárba tehetségem, ha 
azzal a magyar istentiszteletnek valamit használhatok?” Majd Sántha Károlyt is emlegetve 
ezt mondja: „Hát nem jó volna ennek a két költőnek hasznát venni, a míg élnek és ép erőben 
vannak?” Több, nagyobb életrevaló, helyes javaslata van az egyetemes bizottság munkájával 
kapcsolatban. Megemlíti, hogy az egyetemes bizottság állítson össze egy, a kor színvonalán 
álló graduált, ebből kivonatolva lehet a magyar és a magyarosodó tót gyülekezetek számára 
egy-egy énekeskönyvet összeállítani. 

Gyurátz Ferenc bizottsági elnöksége élénkíti a munkát, mert 1904-ben már két ülésről 
számol be. Ezen a dunántúli bizottság munkáját tudomásul vették, s megállapították a 
különbségeket a dunántúli és a többi egyházkerület éneklése között. A munka elsősorban a 
dallamok keresésére és feldolgozására szorítkozik. Az énekeskönyvben felhasználható 
dallamok számát 120-130-ban állapítják meg. A dallamok és szövegek próbafüzetekben való 
kiadására és egyéb költségekre fedezetet kér a bizottság, amit azonban a pénzügyi bizottság 
fedezet hiányában nem javasol. (1904:93) 

Az 1907-es és 1908-as jelentések szinte kizárólag a dallamokkal foglalkoznak, s az 
egyetemes korálkönyv kiadásáról szólva kerülnek majd sorra. 1907-ben Paulik János 
valamiért megneheztel és lemond, s lemondását nem hajlandó visszavonni. 

A munka súlypontja egészen áttolódik a dallamokra. A szövegekről szó sem esik egy 
ideig. 1910-ben Gyurátz püspök betegeskedésére és sok munkájára való hivatkozással le akar 
mondani az elnökségről, de nem engedik, hanem alelnöknek megválasztják Stettner Gyula 
felsővasi esperest. (1910:150.) 

Időközben megjelenik a dunántúli énekeskönyv. Az egyetemes bizottság azt elfogadja 
alapul. Most már nem erőltetik az új énekeskönyv kiadását, hanem csak kellő óvatossággal 



59 

szólnak arról, hogy a többi egyházkerület kívánságait is figyelembe véve „egyengetik az utat” 
az egyetemes énekeskönyv felé abban a reményben, „hogy a nevezett czélra a dunántúli 
egyházkerület át fogja engedni, esetleg bizonyos feltételekkel, kiválónak bizonyult új 
énekeskönyvét”. Elhatározzák a liturgia kérdéseivel való foglalkozást is, és megbízzák id. 
Kapi Gyulát a magyar, Stettner Gyulát a német és Sztehlo Gerőt a tót liturgikus anyag 
összeállításával. (1911:157; 1912:124.) A dunántúli énekeskönyv részletes átvizsgálására és 
liturgikus anyaggal való bővítésére Kemény Lajos osgyáni lelkészt kérik meg mint 
főszerkesztőt. Az átdolgozás határidejéül 1913. aug. 1-jét tűzik ki, hogy még a reformációi 
jubileum előtt kész legyen az egyetemes énekeskönyv. Kemény Lajos be is mutat a kívánt 
időre 625 éneket. A bizottság intézkedik a bírálatokról, és a közgyűlés a próbafüzet 
költségeire 300 korona felső határral engedélyez hitelkeretet. (1913:112.) 

1916-ban a dunáninneni egyházkerület javaslata a megkezdett útról más irányba tereli 
a bizottságot, s ennek következtében azután az egyetemes énekeskönyv nem is jelenhetett 
meg a világháború gyászos befejezése miatt. A dunáninneniek a Tranoscius fokozottabb 
felhasználását kívánták. A kiegészítő rész szerkesztésével és a Tranosciusból kiválasztott 100 
éneknek a fordításával Kemény Lajost, Sztehlo Gerőt, Paulik Jánost és Vietórisz Józsefet 
bízzák meg. Ez azonban 1917 őszén még nem volt kész. (1916:107, 1917:110.) 

A forradalmi idők, valamint a főszerkesztőnek az elcsatolt területre kerülése 
megakasztották a további munkát. Időközben a dunántúli énekeskönyv egyre jobban elterjedt 
az egyházkerület határain túl is, és az 1936-os istentiszteleti reform a dunántúli 
énekeskönyvet tette gyakorlatilag az egyetemes magyar énekeskönyvvé. A helyi érdekekek 
érvényesülését jelentette a nyíregyházi toldalék és az új békéscsabai meg szarvasi 
énekeskönyv. 

A további években csak az „Erős várunk” egységes szövege foglalkoztatja az 
egyetemes közgyűlést az éneküggyel kapcsolatban. Először Kovács Sándort bízzák meg, a 
megbízás megújítása után pedig a „tanügyi bizottság indítványára az egyetemes gyülés a 
püspöki karra bízza: tegyen javaslatot az »Erős várunk« egységes szövegének és dallamának 
megállapítására nézve.” (1923:97, 1925:88.) 

40. Az egyetemes korálkönyv kiadása 

A korálkönyv ügye csak lassan vált egyetemessé, akárcsak az énekeskönyveké. Az első 
korálkönyvek mind egy bizonyos körre szorítkoztak. (l. a 40. lapon.) 

Prónay Gábor egyetemes felügyelő idézett szavaival sürgeti az egyetemes korálkönyv 
kiadását. Ajánlja is Gáspáry János eperjesi tanító munkáját. Mikor látja, hogy felszólítása 
eredménytelen maradt, maga veszi kezébe a dolgok intézését, és egy hattagú bizottságot 
hívott magához Pestre, hogy megtárgyalják az egész kérdést. A bizottság tagjai: Altdörfer 
Keresztély soproni orgonista, Elefánt Mihály, a későbbi budapesti esperes, Gáspáry János 
nyíregyházi, majd eperjesi tanító, Volkmann Róbert zeneszerző és Thern Károly, valamint 
Dr. Wöhler Gotthárd, a pesti zenekonzervatórium tanárai. Megállapodtak az alapelvekben és 
megkezdték a munkát. A folytatás azonban mégis elmaradt, mert az „egyházegyetemes 
gyülés elé bocsátott terv, ha nem is egyházi zenei szempontból, a leghevesebb oppositióval 
találkozott.” A magyar és német dallamokban még megegyeztek, de a tótokon nem tudtak 
békésen megegyezni. A magyar–német korálkönyv kiadását azután a dunántúli 
egyházkerületre bízzák. (Altdörfer-korálkönyv előszava.) 

A már 1862-ben említett Gáspáry-féle korálkönyv ügye 1888-ban kerül elő. Akkor 
kéri a szerző az egyetemes közgyűlést a korálkönyv kiadására. A közgyűlés Frühwirth Samut, 
Altdörfer Keresztélyt és Kapi Gyulát kéri fel javaslattételre. A bírálók, bár elismerik a szerző 
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szorgalmát és ügyességét, „de mivel a melodiák itt-ott nagyon is eltérők a használatban 
levőktől s még egységes egyházi énekes könyveink sem lévén, variatiókban bővelkedő 
choralkönyveinknek egységesítése is kétes eredményü, a choralkönyvnek egyetemes 
költségen való kiadását sem ajánlják.” (1888:60, 1889:58.) 

Az 1900-ban kiküldött egyetemes énekügyi bizottság munkája már 1907-ben főleg a 
dallamgyűjtés volt. 1908-ban jelentik, hogy a bizottság fele a dallamok gyűjtésével, 
átvizsgálásával és összhangosításával foglalkozott. A dallamok kiválogatásánál négy 
szempont volt irányadó: „a) az eddig használatban levő, közkedveltségü dallamok; b) a 
magyar eredetü s a magyar lélek karakterét kifejező dallamok, ha müvészi értéküek, tekintet 
nélkül arra, hogy eddig használatban voltak-e, vagy nem; c) a német, tót, angol és franczia 
dallamokból a feltétlen klasszikus becsüek; d) mindenesetre bent kell lenniök azonban azon 
énekdallamoknak, a melyeknek szövege részint a hozzá fűződő emlékek, részint az általános 
elterjedés révén szinte hitvallási jelentőségre emelkedtek. Általában szem előtt tartandó, hogy 
az énekeskönyv első sorban a törzsökös magyar hívek lelki szükségletét elégítse ki.” 
(1907:131; 1908:138.) 

Az 1909-es évben jelentik, hogy a korálkönyv már elkészült Mikler Sámuel 
szerkesztésében. El is határozzák a szükséges bírálat után annak kiadását. A költségekre 4000 
korona fedezetet kérnek, amit a korálkönyv árából befolyó összeg terhére előlegez a 
közgyűlés. (1909:164.) A bírálat azonban nem tartja megfelelőnek a tervezetet. 200 koronáért 
javasolja mint anyaggyűjtést megvásárolni. A korálkönyv összeállítására pedig id. Kapi 
Gyula elnöklete alatt szakbizottságot küldenek ki. (1910:150.) 

A jegyzőkönyv nem szól bővebben arról, hogy ebben a munkában kik vettek részt. 
Ezt a korálkönyv előszavában találjuk meg. E szerint a korálkönyvszerkesztő bizottságba 
mInd a négy kerület küldött egy-egy tagot és pedig Frühwirth Samu ny. pozsonyi népiskolai 
igazgatót a dunáninneni, ifj. Kapy Gyula eperjesi tanítóképző intézeti zenetanárt a tiszai, 
Keviczky Sándor pilisi kántor-tanítót a bányai és Kirchner Elek győri orgonistát a dunántúli 
egyházkerület. (1910:150.) 

A bizottság összeállította dallamjegyzéket sokszorosították, és mind a négy 
egyházkerületben köröztették. A jegyzéket Kapi Gyula 1911. márciusból keltezi. A dunántúli 
egyházkerületben Gyurátz Ferenc május 12-i körlevelével küldi ezt meg az espereseknek. 

1911-ben jelentik az egyetemes közgyűlésnek, hogy a korálkönyv kiadásra készen 
van, a szakértői bírálat jónak találta. Kérik, hogy a már 1909-ben megszavazott 4000 koronát 
egészítsék ki még 2000-rel, hogy a nyomtatási költségeket és a szükséges tiszteletdíjakat 
kifizethessék. A közgyűlés megszavazza a további összeget, de a tiszteletdíjakról több szó 
nem esik, és ifj. Kapy Gyula közlése szerint nem is került sor ezek kifizetésére. (1911:157.) 
A korálkönyvet 7 koronás árban kívánják kiadni. 

Hogy a korálkönyvszerkesztő albizottság egy év alatt el tudta végezni munkáját, 
abban nagy segítségére volt a már addig összegyűjtött dallamanyag; az új dunántúli 
énekeskönyv és annak dallamos könyvecskéje; Altdörfer Viktor hozzájárulása, hogy 
édesatyjának korálkönyvét a bizottság felhasználhassa; ifj. Kapy Gyula korálkönyvének 
felajánlása. 

A korálkönyvbe felvett dallamok száma 296. Ebből 125 ének Altdörfer 
korálkönyvéből való megfelelő módosítással, 18 a Dallamoskönyvecskéből. Ifj. Kapy Gyula 
korálkönyvének tényleges felhasználására vonatkozólag a korálkönyv előszava nem szól 
semmit. A bizottság tagjainak munkája az előszó szerint következőleg oszlott meg: Frühwirth 
Samu 45 dallamot összhangosított, id. Kapi Gyula 73-at (ebből 2 Altdörfer és 8 a 
Dallamoskönyvecske nyomán), ifj. Kapy Gyula 12-t, Keviczky Sándor 19-et, Kirchner Elek 
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22-t (ebből 1 Altdörfer, 10 pedig a Dallamkönyvecske nyomán). Ezen kívül volt a 125 
Altdörfer-átvétel. 

A tervezett dallamjegyzékhez képest több változás történt a végleges kiadásban. 
Kimaradt 7 dallam (5 modern vagy modernizált magyar dallam és 2 német). Felvettek ezek 
helyett 37 dallamot (magyar szövegre 31, németre 2, tótra 4). Kisebb változtatások még: több 
dallamhoz magyar címet is közöltek, egynek a magyar címét törölték (165. szám); egynél a 
tót szöveg dallamát b) jelzéssel külön dallamként közlik (86. szám); „Dies sind die heilgen 
zehn Gebot” a korálkönyvbe a kyrieleis-sel került bele; „Jézus Istennek báránya” pedig 4 
soros helyett a 6-sorosakhoz került. 

A korálkönyvet mint hivatalos korálkönyvet mind a négy egyházkerületben 
használatba vették. Dunántúl 1912. február 12-én teszi a püspök kötelezővé a beszerzését. 

Az egyetemes korálkönyv nagy szolgálatokat tett az éneklés egységesítése terén, és 
némileg csökkentette azt a sokszor kiáltó ellentétet, ami az egyes vidékek éneklése között 
volt. Természetesen tökéletes eredményt nem lehetett várni a néma könyvtől, hiszen a kántort 
senki sem kényszeríthette, hogy pontosan a korálkönyv szerint vezesse az éneket, sőt éppen 
ellenkezőleg: ismételten is előfordult, hogy a gyülekezet makacsul ragaszkodott a 
dallamváltozathoz, és a kántor végül is kénytelen volt engedni. 

A korálkönyv zenei és egyházzenei bírálata zenészre tartozik. Itt csak néhány dolgot 
említek meg. Az-Altdörfer korálkönyvek nyomán haladva az egyetemes korálkönyv is a 
kiegyenlített ritmusú dallamokat közli. A változatok kiküszöbölésével, a sorok közötti 
közbenjátékok teljes elhagyásával helyes utat mutattak. Érdekes – mai szemmel nézve hibás 
– szempont volt az összhangosításnál, hogy a letét egyszerre legyen orgona- és négyszólamú 
vegyeskari letét. Az énekkari kultúrának ily olcsó megoldással való növelése nem vezetett a 
kívánt eredményre. (Sokkal többet értek el Kapi Gyulának énekkari feldolgozásai!) 
Természetes, hogy ez a megoldás orgonaszerűség és vegyeskari összhangosítás 
szempontjából is igen nagy megkötöttséget jelentett, és sem egyik, sem másik irányban nem 
bontakozhatott ki. Egyes dallamok kissé magas fekvésben vannak, a korálkönyvi letétben 
nehezen énekelhetők. 

A korálkönyv értékét talán jobban nem fejezhetjük ki, mintha azt mondjuk: a fő hibája 
ma az, hogy elfogyott és nem kapható. 

41. Egyéb énekeskönyvek 

Első helyen kell megemlítenünk azt az énekeskönyvet, amelyik a racionalizmus korának 
énekeskönyvei után újra a helyes irányban halad és mint ilyen, korszakkezdő: Kovács Sándor 
Kis Énekeskönyve. Kovács Sándor mint jeles egyháztörténész és költői tehetségű theológiai 
tanár helyes érzékkel meglátta az értéket régi énekeinkben és imádságainkban. Már 1899-ben 
jelenik meg az Imádságos könyv, amelyikben már szintén közöl énekeket. 1901-ben jelent 
azután meg a pozsonyi theológus otthon kiadásában maga az énekeskönyv. Az alapja nyilván 
az a kéziratos anthológia (Kovács–Payr-féle), amelyik a dunántúli kerületi bizottság 
munkájának is alapja volt, vagy pedig annak az a része, amelyiket Kovács Sándor gyűjtött (ha 
volt ilyen külön, nem közös munkával összeállított rész?). Az énekeskönyvbe 221, a későbbi 
kiadásokba 222 éneket vett fel a szerkesztő, köztük sok magyar eredetűt, régit és újat vegyest. 
Az előszó szerint az énekeskönyv elsősorban az ifjúságnak készült. Az énekek 
összeválogatásánál irányadó szempont volt: iskolai használatra szánt és irodalomtörténeti 
segédeszköznek is használható könyv legyen. Ezért azután a XVI. századtól kezdve minden 
kor énekeiből került bele (reformáció, orthodoxia, pietizmus, racionalizmus). Kovács Sándor 
azonban nem ragaszkodott mereven a régi szövegekhez, hanem alakította, simította azokat. 
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Az énekeskönyv döntő jelentősége, hogy újra felszínre hozta a XVI–XVIII. század elfelejtett 
értékeit (illetve ízelítőt adott belőlük), és felhívta ezekre a figyelmet. Az énekeskönyv 
későbbi kiadásai: 1907, 1910, 1912. 

Az új dunántúli énekeskönyvben 105 a „Kis Énekeskönyv”-vel közös ének van (24. 
melléklet). Az azonban nem állapítható meg, hogy az átvételek az énekeskönyvből vagy a 
közös forrásból, az anthológiából valók. A szövegek egyébként sem teljesen azonosak. 

Dr. Schulek Tibor közlése szerint 1918 után is ezt a könyvet használták Kolozsvárt és 
Poprádon olykor még 1945 elején is a magyar istentiszteleteken. 

b) A debreceni énekeskönyv. Materny Lajos debreceni lelkész 1893-ban adott ki egy 
kis énekgyűjteményt híveinek templomi használatára. Ez a kis gyűjtemény reggeli és ünnepi 
énekekből állott. Ebből keletkezett azután az énekeskönyve (1. kiadás: 1901; 2.:1909). A 2. 
kiadásban 234 ének van. A tartalomra vonatkozólag idézem a szerkesztő szavait: „A régibb 
énekirodalomból fölhasználtam mindazt, a mit jónak találtam. Sok éneket magam dolgoztam 
át. De tekintettel voltam az ujabb énekirodalomra is. Hirnevesebb énekszerzőinknek (első 
sorban Kovács Sándor, Sántha Károly, Payr Sándor uraknak stb.), kiknek eredeti énekeit 
vagy fordításait egészben vagy részben felhasználtam, ez uton mondok köszönetet. Felvettem 
néhány ref. éneket is.” 

c) A nyíregyházi énekeskönyv. A nyíregyházi egyházközség képviselő-testülete 
1912-ben elhatározza, hogy minden hónap első vasárnapján, az ünnepek másodnapján és a 
vásári vasárnapokon a d.e. „tót nyelvü istentisztelet helyett ugyanolyan szertartással, de 
magyar nyelvü, népies istentiszteletet fog tartani.” Ezt a határozatot rövidesen 
megváltoztatták a magyarul nem tudó öregek kedvéért, és a hónap első vasárnapjait 
kihagyták, maradt tehát 7 d.e. magyar istentisztelet. Ennek a céljaira készült a „Nyíregyházi 
Kis Énekeskönyv”. Az előszó felsorol a lelkészeken és kántorokon kívül még 8 nevet, mint 
akik az énekeskönyv összeállításán fáradoztak. Joób Olivér nyíregyházi lelkész közlése 
szerint azonban az énekeskönyv összeállítója az előszóban felsorolt 8 egyike: Dr. Vietórisz 
József. Az énekeskönyv előszavát a lelkészi kar 1913. február 6-ról keltezi. A kis 
példányszám miatt az énekeskönyv hamar elfogyott, s több kiadást nem is készítettek belőle. 
A nyíregyháziak külön igényeit ezután az ugyancsak Vietórisz összeállította Nyíregyházi 
Toldalék volt hivatva kielégíteni (35. pontban részletezve). Az énekeskönyv tartalmazza az 
istentiszteleti litrugiát és 100 éneket. Ebből 40 ének megvan az új dunántúli énekeskönyvben 
is. A közölt szöveg azonban nem teljesen azonos a dunántúli szöveggel, itt-ott alakítanak 
rajta. Az énekek zöme a Tranosciusból való. 

d) Itt kell megemlékeznünk Vietórisz József teljes Tranoscius-fordításáról: „Cithara 
Sanctorum. Régi és uj egyházi énekek. Budapest, 1935.” Az 1632 óta számos kiadást megért 
és a tót nyelvű egyházközségekben ma is nagy áldással használt, terjedelmes énekeskönyv 
magyar fordítását is több helyen istentiszteleti használatba vették. 

e) A szarvasi énekeskönyv. 1933. szeptember 5-én a szarvasi egyházközség 
bizottságot küld ki énekeskönyv szerkesztésére, s három lelkész és hét tanító s kántor 
személyében (Bartos Pál, Kello Gusztáv, Szelényi János lelkészek, Pataki János, Rohoska 
Géza, Brózik Károly, Rohoska Jenő, Borgulya Endre, Frankó Mihály, Jánovszky György). 
Az énekeskönyv anyaga 1935-re annyira elkészül, hogy az egyetemes gyűlés kiküldötte 
bizottság elé terjesztheti bírálatra. Az énekeskönyv egyházfőhatósági engedélyezése és 
Raffay Sándor püspök előszava 1937. február 20-án kelt, a szerkesztőbizottság elnökének 
bevezető szavai pedig novemberben. Az énekeskönyv 2. kiadása 1939-ben 15 énekkel 
bővítve jelenik meg. 

Az első kiadás 850 énekét 14 különböző magyar és tót nyelvű énekeskönyvből 
gyűjtötték össze: békéscsabai, régi és új dunántúli, erdélyi református, tót funebrál, Gaudy 
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László ifjúsági énekeskönyve, győri, Kovács Sándor Kis énekeskönyve, Halleluja, Hozsánna, 
Magócs Károly temetési énekeskönyve, nyíregyházi toldalék, Tranoscius, Zpevnik. Az előszó 
szerint az új dunántúli énekeskönyvből közel 400, a Vietórisz-féle Tranoscius-fordításból 
162, a békéscsabai énekeskönyvből 163 éneket vettek át (ez utóbbiakat azonban többé-
kevésbé átdolgozva). 

Az énekeskönyv 2. kiadásához a csomádi egyházközség 866–893. számmal 
függeléket csatolt. Ebben a függelékben is van a dunántúli énekeskönyvből átvett ének. 

f) Az új békéscsabai énekeskönyv. A régi csabai énekeskönyvet 1940-ben 
átdolgozták az „inkább kevés, de jó” elv alapján. A régi énekeskönyv 354 énekéből csak 96-
ot vettek át, az új dunántúliból pedig 112-t. Az énekeskönyvben lévő énekek tényleges száma 
289, az utolsó ének sorszáma pedig (nyilván a régire való tekintettel) 352. Az énekeskönyv 
melléklete az 1936-os istentiszteleti rend. 

A múlt század hetvenes éveitől kezdve egyre több ifjúsági és iskolai 
énekeskönyvecske jelent meg az ország különböző részein. Az első világháború pedig a 
katonai énekesfüzetek egész sorát hozta. A két világháború között is ismételten jelentek meg 
különböző énekes-füzetek. Ezeknek bibliográfiai összeállítása éppen a sok helyi jellegű 
kiadvány miatt megközelítőleg sem teljes. Ezeket nagyjából a következő csoportokba 
oszthatjuk be: a legnagyobb csoport az ifjúsági és iskolai énekeskönyvek csoportja; a 
következő csoport az egyesületi keresztyénség területéről kiinduló konferenciai, evangélizáló 
füzetek csoportja; a kanai és egyéb tartalmú füzetek már lényegesen kisebb csoportot 
alkotnak. (Tájékoztató felsorolásuk a 25. mellékletben.) 
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Mellékletek 
 
1. melléklet Részletek Gamauf Sámuel soproni 

lelkésznek az 1785-ös soproni német 
énekeskönyvhöz írt előszavából. 
(Fordítás) 

 
Első szándékom volt, hogy fontosabb hittani tanításainkról és kötelességeinkről elegendő 
számú éneket vegyek fel az énekeskönyvbe. Régi énekeskönyvünknek mindkét szempontból 
hiányai vannak. Régi énekeskönyvünkben vagy egyáltalában nincs, vagy csak néhány ének 
van a következőkről: Isten tulajdonságai és művei; önismeret és alázatosság; Istenben való 
bizodalom; önmagunknak keresztyén szeretete; a felebaráti szeretet különböző kötelességei; a 
keresztyén boldogsága ebben az életben. Ezek az énekek pedig nem hiányozhatnak egyetlen 
keresztyén énekeskönyvből sem. Ezen a hiányon megkíséreltem sok idetartozó új ének 
felvételével segíteni. … Nagyon sok régi éneket is megtartottam. Ezeket azonban a 
véleményem szerint szükséges változtatásokkal vettem fel – főleg a kifejezések tekintetében. 
Elődeim ebben a vonatkozásban a legnevesebb énekeskönyv-átdolgozók. … Egyiket sem 
követtem azonban vakon, hanem mindenütt azt választottam ki, ami az én felfogásom szerint 
a legjobb, leghelyesebb és legérthetőbb. 

…A legalkalmasabbnak és más gyűjtők példájára követendőnek azt a beosztást 
tartottam, amelyik szerint a hittani rész után az erkölcstani énekek következnek, 
különösképpen a tisztult kegyesség előnyeiről a jelenvaló életben; befejezésül pedig a 
bizonyos alkalmakra és foglalkozási ágakra vonatkozó énekek… A régi beosztást bizonyára 
nehezen tarthatjuk megalapozottnak: ünnepi énekek, kátéénekek, tanítóénekek, 
imádságjellegű énekek, az utolsó dolgok énekei, dicséretek és hálaadások, zsoltárok. 

…A szavak és szólások tekintetében az volt legnagyobb gondom, hogy érthető, 
világos és az Írás szerint helyes legyen minden. Ezért – amennyire lehetett – igyekeztem 
elkerülni minden némettelen, túlzott és botránkoztató kifejezést. Híveink énekeskönyvében 
ne legyen hozsánna, halleluja, Kyrie eleison, Zebaoth, Goel, Susaninne, Calmus, Casia, Aloe, 
Jáspis, Rubin, io io, in dulci jubilo, consummatum est, Sion, Pandor… Ne legyenek az 
énekeskönyvben hebraizáló vagy misztikus szavak és kifejezések, mint pl. Istennek szárnyai, 
az isteni ruha fényessége, Jézuska, Jesse édes gyökere, Sálem gyöngyutcája stb. (Itt azután 
felsorol egy egész csomó, a pietizmus énekeiben található, szokatlan és erőltetett kifejezést 
is.)… Még kevébbé valók Istenhez illetlen és téves kifejezések keresztyén énekeskönyvekbe: 
„Gott selbst liegt todt, Gottes Kelch voll Grimm und Toben, Die Christen gehen nur in 
Aengsten und Gefahr, Lauter Kreuz sind unsre Tag…” Nagy csomó található ilyenekből, s 
bizonyára csak benső fájdalommal olvashatók a következő énekekben: Hast du denn Jesu, 
dein Angesicht… Reisst ihr Falsen I Erde bebe I Ach Gott, thu dich erbarmen. Ich weiss ein 
Blümlein hübsch und fein. Jesu, mein Bräutigam, Erschienen ist der herrlich Tag. Mein Seel 
dich freu und lustig sei. Wenn wird denn mein Jesu kommen. Wies Gott gefällt, so g’fällt 
mirs auch. Gott hat das Evangelium. O Ewigkeit! du Donnerwort. Wo ist Jesus, meine Liebe. 
stb. És ezek a siralmas (!) énekek eddigi énekeskönyvünk új függelékében vannak meg (ezt 
azonban a gyülekezet elöljáróinak tudta nélkül illesztették az énekeskönyvhöz). 
 
3. melléklet      Hrabovszky Sámuel püspök körlevele. 
 

Tisztelendő Tudós Senior Uraimék, Kedves Munkás Társaim! 
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Anno 1793. Septembernek 3-dik és következendő napjain Sz. Lászlón Nemes 
Veszprém Vármegyében lévő Helységben tartatott Superintendentális Gyülés 
alkalmatosságával az Énekes Könyvnek jobbítása eránt illy rendelések tétettek: 

1. Az egész Concursus meg állapodott abban, hogy a régi Graduál félre tétessék 
és tsak magános házi haszonra tartassék. 

2. Az Uj Énekes Könyvnek külső formája közönséges 8-tzad rétben tétessék, 
mellynek Titulussa légyen e’ következendő: Uj Énekes Könyv, mellyben az Augustana 
Confession lévő Evangyelika Gyülekezetnek és Hiveknek Isteni szolgálatjokra régi és 
ujjonnan készétett Isteni ditséretek foglaltatnak. 

3. Közönséges fel-osztása négy szakaszokra lészen. 
Mivelhogy az időnek rövid volta, és azon Ekklesiákkal való vesződségünk miatt, a’mellyek 
különbbféle helyekről bajos állapotjaikban Deputatusaikat hozzánk küldötték, ebben ami 
Gyülésünkben sokra nem lehetett mennünk a fel-tételben: azért úgy rendeltük, hogy ezen 
Esztendőben meg esendő November Hónapjának XI-dik napjára ujjabban öszve gyülekezünk 
Hőgyészben N. Vas Vármegyében lévő Helységben, hogy a fel-vett munkát Isten 
segítségével tökélletességre vihessük. Mellyre nézve az ide tartozó Tagok, kivált Seniorságot 
viselő Tiszteletes Férfiak ezen rendelt napon okvetetlen meg-jelenjenek a meg-nevezett 
helyen. A ki elegendő ok nélkül későbben érkezik közinkbe, az tartozik a Gyülésnek egy napi 
költségeit ki állani; aki pedig éppen el mulasztja, az mint a Superintendentális Gyülésnek 
meg utálója két aranyra fog büntettetni és úgy fog improtocoláltatni, mint haszontalan edénye 
ami Szent Gyülekezetünknek. (Hrabovszky: Scrinium) 
 
4. melléklet       Fábri Pál győri lelkész levele. 
 

Declaratio Pauli Fabri VDM Jaurin. Editionem Introductionemque novi Cantionum 
libri Hungarici concernens. dd.10.Nov.1793. (perlecta et reposita in Conventu Hőgyész 
12.Nov.) 

Consultum, mea sententia, non est, ut nunc novus Liber cantionum hungaricus edatur 
et in Ecclesias introducator, ab sequentes rationes. 

1. Hungari nostrates paucas ad huc habent cantiones hungaricas bonas, ex quibus 
Liber cantionum talis componi posset, qualem nostra aetas, ingua artes et scientia florent, 
postulat. 

2. Tales doctos piosque viros simulque Poetas paucos numerant adhuc Hungari 
nostrates, qui ipsi et prodives essent ad conficiendas novas hungaricas cantiones. Hunc 
sperare non licet ut intra breve tempori intervallum tot novae cantiones parentur, cuot ad 
novum cantionum Librum edendum requiruntur. 

3. Si novus cantionum Liber unice, ac maiorem partem cantionibus antiquis, 
quomodumque reformati constare debeati opera pretium non est, ut Liber cantionum hucdum 
usitatis, qui apud quam plurimos in magno est pretio abrogetur et alter eidem substituatur. 
Nam quod viri docti de libris liturgicis sentiunt, nos necque hucdum usitatis potius porro 
etiam, uti quam illos eosdem aliquantum immutatos prioribus substituere debere; idem de 
Libris cantionum tenendum est neque conmittendum ut Liber cantionum longo temporis usu 
populo carus redditus, eidem eripiatur, dum alter omni ex parte melior et perfectior illi 
substitui nequeat. 

4. In per polienda Lingua patria nunc maxime laboratur congeruntur magno 
studio thesauri puritatis, concinnitatis, copiae, atque elegantiarum sermonis hungarici. 
Expectandum igitur nobis esse existimo, donec congesi hi thesauri aploriantis et nobis in 
concinnando novo cantionum Libro illis uti liceat; sic fiet, ut idem, quoad stilum etiam et 
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artem poeticam purus elegant et quantum imbecillitas humana patitur omni ex parte perfectus 
prodeat. 

5. Dum de novo cantionum libro conficiendo et vulgando quaestio est duo mihi, 
praeter adducta iam rationes per perdeputa (?) videntur primo consensus, dein opes populi in 
cuius usus Libertatis introducitur. Hic neatrum introducendo novo cantionum Libro favet; 
consensus populi non, quia illium necdum habemus; quia populus velit; vi vero Libros tales 
populo obtradere esset contra Principia Religionis Christianae atque Protestantismi. Sed 
neque opes populi, temporum iniuria nimium quantum attenanatae studio novum cantionum 
Librum introducendi patrocinantur. Nam et pecunia in Patria Nostra in dies sit rarior, et onera 
publica, quae tum urbanus, tum paganus populus fert, multum hoc tempore aucta sunt. Quae 
omnia magnopere suadent et postulant, ut editio intoductioque novi cantionum libri hungarici 
in aliud tempus differatur. 

Haec attamen non eo tendunt ut studium vulgandi novia Cantionum Libri hungarici 
minuatur et impediatur. Quod me attinet, equidem toto cordo opto, ut Ecclesiae etiam 
hungaricae ad exemplum germanicarum quarundam novum priori tamen omni ex parte 
meliorem concinniorem et perfectiorem Librum Cantionum accipiant. Quod ut eveniat, haec 
in eo concinnando, mea opinio ne erunt observanda. 

1. Constituatur in Conventu Districtuali ex Viris Ecclesiae Nostrae is, qui 
omnium consensu et doctissimus est et artem poeticam linguamque patriam apprime tenet, 
Collector vel Redactor novarum cantionum hungaricarum. 

2. Publiceta nomen eius una cum Instituti rattone per universam Hungariam vel si 
lubet etiam per Transilvaniam eo Consilio et ea cum petitione, ut quivis, qui vel iam possidet 
Novas Cantiones hungaricas, vel tenens aut novas conficiet aut quas piam ex germanica 
lingua in hugaricam transferet eas ad die cum Redactorem mittere valit. 

3. Continuetur Collectio haec novarum Cantionum hungaricarum per decursum 
plurium annorum. Quae postquam sic acerevit, at iustus, idoneusque Liber cantionum, iudicio 
Redactoris inde componi possit, habeatur deauo Conventus Districtualis; petatur in eodem 
consensus, populi ad introducendum Novum Cantionum Librum, definiatur simul ratio, qua 
Liber hic edi vulgari et in Ecclesias introduci debeat. (Hrabovszky: Scrinium 7,54) 
 
5. melléklet       Ráth Mátyás győri lelkész levele. 
 

Missiles A.R.D. Rath eadem occasione ad Concentu Hőgyész. ddo 9.Nov.1793. 
exarata Sess.III.perlecte. 

A Fő Tisztelendő Sup. Urnak Tiszt. Kis Zsigmond Senior Urhoz közelebb múlt Szent 
Mihály havának 9-dik Napján utasitott azon hónapnak 14-dikén velünk közlött, és 20-dikán 
kezünkhöz jött Levelének borétékján olvastuk a Fő Tiszt. Urnak illy keze irását: A Győri 
Tiszt. Confrater Uraimék általam kérettetnek, hogy által futván vigyázó szemmel az Énekes 
könyvet a mi abban igazettásra méltó lészen, tegyék jegyzésbe, és az eggyik közülük jelenjék 
meg meg irt gyülésünkbe azon jegyzéseivel. Ámbátor köz haszonra valo munkát soha sem 
restellünk; mind az által a Fő Tiszt. Urnak ebbéli kívánságát tellyesíttenünk lehetetlen vala. 
Mert elsőben ugyan Nagy részént héjában dolgoztunk volna: a midőn már előre el végeztetett 
vólna (a mint T. Kis Senior Urnak Tudósításából értettük) hogy 209 Énekek egésszen ki 
maradnának, minékünk pedig tudtunkra nem adatott, mellyek legyenek azon ki maradandók. 
Az után mind annak jegyzésbe vételére, a mi az Énekes könyvben igazításra méltó volna, a 
nékünk hagyatott hat, vagy hét heteknél sokkal több idő kivántatik. Ugyan is a dolgokat ’s 
azoknak kifejezéseket és sok közönséges dolgoknak benne nem lételét számba nem vévén; 
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tsak az énekes vers szerzésre nézve ez alól meg nevezett a maga itélete szerént azt mondhatja, 
hogy az egész Graduálban ritka sor a melly épen meg maradhat. Melly állításának okait adja. 

1. Közönségessen tudva vagyon, hogy a Rithmusok, vagy is úgy nevezett Cadentiák 
általján fogva igen hijánosak, kivált ha a ma bé vett rámára huzattatnak, hogy az eggy 
sillabában való eggyezések tsak akkor legyenek türhetőek, mikor az eggyező szók 
monosyllabumok. 

2. Ámbár nem anyira vétetett észre, de azért a nem kevésbé, sőt még inkább 
tapasztalható hiba, hogy sehol a syllabáknak mértéke számba nem vétetett. A hiba annál 
tetemesebb, mivel az Énekek Nótájokra énekeltetnek, a Német Énekek Nótája pedig a 
sillabáknak mértékekhez, ’s a Metrumhoz vagyon szabva. Az honnan az következik, hogy az 
Éneklésben a rövid syllaba gyakorta meg nyujtatik, a hosszu ellenben meg rövédéttetik. 
Mellynek alkalmatlan és képtelen voltát noha a szokás miatt már nem annyira érezzük, de 
tsak ugyan el hihettyük, ha gondoljuk, hogy a Magyar Szónak kiváltképpen való ereje a 
Vocalisoknak mértékében vagyon. Nem tsak az alól nevezettnek különös vélekedése ez 
immár, hanem egyebek is meg jegyzették ezen hijánosságot, ’s hanemha az ujj énekes-
könyvben lejendő énekek Metrum szerént, a hosszú ’s rövéd syllabáknak rendit meg tartva 
fognak készéttetni: méltón félhetni, hogy rövéd időn haszna vehetetlennek fog az találtatni. A 
Németek ugyan jól lehet ennek előtte is ahoz szabták énekeiket, mind azon által, mint hogy a 
régiek e részben nem voltak teljességgel tiszták és helyesek, az uj igazétásokban egyiket ezt 
vették főképpen gondul, hogy a métrum mindenütt meg tartanék, és sehol rövéd syllaba ne 
lenne a hol a szerént hosszu kivántatik. Igazság szerént a Magyar Énekekről nem is 
mondhatni, hogy bizonyos Nótára a vagy melodiára énekeltetnek. Mert a syllabáknak tsak 
számokra és a Cadentiára vólt azokban vigyázás. Mihez képest a Német Iámbikusok a 
magyarban szinte azon Notára is énekeltethetnek a mellyre a Németben a hasonló számu 
Trochaikusokat kell énekelni. 

Mind ezek felett kintelenéttetünk jelenteni, hogy minékünk sem valamelly újjonnan 
készéttendő Magyar Énekes könyv felől sem a szent lászlói gyülés felől semmi előre való 
tudóséttás nem tétetett, mellyhez alkalmaztathattuk volna. (Hrabovszky: Scrinium 7,54.) 
 
6. melléklet      Az egyházkerületi elnökség körlevele. 
 

Érdemes Gyülekezetek! Fájdalommal kell a’ mai Superintend. gyülés alkalmával 
hallanunk, hogy még Jeles Magyar Eklésiáink nem vették bé az Uj Énekes-könyvet, melly 
azon-kívül hogy sokkal oltsób az előbbeninél, szinte érdemesebb munka is, mellyben a’ mi 
Evangyelika Vallásunknak hiendő és tselekedendő részeit (!) bővebben adatnak elől, mint a’ 
régibe. Betses igen az a’ toldalék képpen úgyan azon uj Énekes-könyv mellé adatott 
Imádságos könyv is, melly mintegy Arany-lántz gyanánt szolgálhat azoknak, a’kik maguknak 
különös imádságos könyvet nem szerezhetnek. Az lévén tehát a mái Superintend. Gyülésnek 
egyik végzése, hogy az Új Énekes Könyv az azzal nem bíró Eklésiákban is minél előbb bé 
hozattassék, intem az ellenkezőket, hogy magukba szállván, tegyenek le minden éretlen 
neheztelést egy olly könyv eránt, mellynek közöttünk sok Érdemes Tisztelendő Atyák 
szerzői, melly több ízben a’ nyomtatás előtt a’ Törvényes Felsőség által meg visgáltatott, ’s 
melly ellen kevés nyomtatásbéli hibákon kívül (de a’minémüek találtatnak az Ó Graduálban 
is) senki sem tud fundamentumos kifogást tenni, hogy e betses adományát az Istennek ’s 
Isten után a’ mi Püspöki Megyénknek minden Feleink a’ jövő Advent első Vasárnapon bé 
venni iparkodjanak, külömben magoknak tulajdonitsák a’ kedvetlen következéseket. Mert 
a’mennyiben hallad, nem el mulik-e a’ bé mutatott botránkozásoknak bűntettések. 
Tisztelendő Uraimék azért vigyázó szemmel legyenek az eszvesztők eránt, hogy azok a 
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Megye béli Tiszt. Senior és Senioralis Inspector Uraknak nyomon bé adattassanak, ezek 
pedig engem a’ dologra kedves, vagy kedvetlen follyamatjáról az Új esztendő kezdetétől 
halladék nélkül tudósitsanak, hogy az engedelmessek ugyan az egész Püspöki Megyében ki 
küldendő Levelembe meg ditsértessenek, az engedetlenek pedig az Száz Harmintz 
Eklésiákban, sőt Érdemek szerint oda haza, ha adózók, testi büntetéssel, ha pedig nemessek, 
a’ Felső Hatalmasságtól ki nyerendő Fiscalis Actioval büntettessenek az Úr Házának meg 
fertőztetéséért. Adja azonban maga a jó Isten mindnyájunknak az ő szent Lelkét, hogy ne 
annyira félelemből, mint a’ mi Vallásunkhoz való szives szeretetből kövessünk mindent el 
Istenünk ditsőségére! Irta Alsó Bükön 25. Juny 1806. (Hrabovszky: Scrinium 3,47.) 
 
7. melléklet (a)      Nagy István püspök körlevele 
 

Az Urnak békessége lakozzék mindnyájan Kegyelmetekkel Kedves Gyülekezet! A 
kegyes Lelkeknek buzgó kérésekre és kivánságokra, a mi régi Graduálunk, vagy Énekes 
Könyvünk meg jobbittatván és szép uj épületes énekekkel meg bővíttetve még esztendőnek 
enek előtte ki botsáttatott és nagyobb részént számos gyülekezetinktől örömmel és 
hálaadással bé is vétettetett, és azzal a közönséges Isteni szolgálatokban az ólta buzgóságosan 
és Lelkek épületére élnek. De mind ezek mellett igen fájdalmas és érzékeny szívvel kell 
hallanunk hogy még némelly olly Gyülekezetink legyenek, a’mellyek ezen mi Isten 
ditsőségére és a’ mi Evangyélika Gyülekezetinknek lelki javoknak elő mozditására tzélozó 
törekvésinket mint eggy lábaikkal tapodják és annak bé vételének magokat ellene szegezik. 

Mellyhez képest Tisztem és Hivatalom szerént minden illy ellen mondó, és többször 
is tett rendelésinknek magokat ellene szegező gyülekezetinket intem, hogy a leg-közeljebb 
reánk következendő Polgári Új Esztendőnek első napján okvetetlenül a’ közönséges Isteni 
Szolgálatokra azon uj Énekes Könyveket bé vegyék, és a Tiszt. Urak köteleztetnek az isteni 
szolgálatokon azzal élni. 

Én a közönséges gyülekezeteket az Isteni gondviselésbe ajánlván vagyok Szent 
Lőrintz d.12. 9-bris 1806. Isten előtt buzgón esedező szolga Nagy István superintendens. 
(Hrabovszky Scrinium 2,158 és 3,34.) 
 
7. melléklet (b)      Részlet Nagy István körleveléből. 
 

…Az Uj Énekes könyveknek gyülekezetinkbe való béhozattatásának ideje, itéletem 
szerint talán legalkalmatossabb volna az Advent 1-ső vasárnap, mint az Anya Szent Egyház 
első napján meg tennünk Ha azért azok még a Gyülekezetekbe bé nem hozattattak, 
méltóztassék ezen én itéletemet fontolóra venni és rendelését ehhez alkalmaztatni… 25. Oct. 
1805.      Nagy István (Kővágóőrsi leiratgyűjtemény) 
 
7. melléklet (c)     Lakos Ádám zalai esperes körlevele. 
 

Áldás, kegyelem és békesség az Istentől a’ mi Urunktól és az Úr Jézus Krisztustól. Fő 
Tiszt. Urunk Atyai intése, az ujj énekes könyvek eránt, hogy azokat minden Ecclesiáinkba bé 
vegyük, minden Gyülekezeteinkbe el olvastatott: mind az által esett értésünkre, hogy még 
most is némely Ecclesiáink ezen kegyes rendelésnek is ellene szegezték magokat. Még most 
is intem én is a’ Szent Gyülekezetinknek közönséges tagjait hogy ne szegezzék ellene 
magokat, hanem jövő ujj esztendő napján minden ellenvetés nélkül engedjenek minden 
zendülés nélkül az uj énekes könyvet szép tsendesen bé vinni és ennek utánna az Isten 
ditsősségére azzal élni. Nem tsak mi nálunk fog ez folyni, hanem mint bizonyosan látszik, a’ 
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Reformatus Atyánkfiainál is, a’mint ez felől már a rendelés is szépen meg tétetett, a kik is 
ezen uj énekes könyvnek, melyik az ő részekre most készülőben vagyon, bé vétele ellen 
éppen nem ellenkeznek, hanem az egyházi felsőségnek engedelmeskednek… Lakos Ádám 
Senior m.p. Kapolta, D.17.Decz.1806. 
 
8. melléklet        Helytartótanácsi rendelet. 
 

Sacratissimae Caeo-Reae Aplicae Mattis. Gensilii Regii Lottlis Hungci Nomine 
Superintendentiae Augs. Conf. Trans-Danubianae intimandum: 15112. 

Cum e praestita per Superintendentiam sub dato 29ae Juny a.c. Relatione eveniat. 
Eandem pro competente sibi vigore Arti 26/790/1 Activitate in locum Ritualis Gradual 
nuncupati novum Precatorium Libellum Uj Énekes Könyv dictum, velut Statui Publico, et 
captui rudis Plebis magis convenientem, in Ecclesiis, sibi subordinatia, introduxisse, eundem 
novum Libellum Precatorium per complures Ecclesias absque ulla haesitatione in continenti 
acceptatum, per casdem Eccless usuari, ac nonnisi per aliquot inquieti genii Individua et per 
haec sufflaminatas Ecclesias in Controversiam sumi hic nulla quoad prasvium Introductionis 
novi Libelli Precatorii factum, velut Activitati Ejusdem Superintendentiae consentaneum, 
reflexione occurrente committitur sub hodierno V. Comiti Cottus Veszprimiensis, ut 
praemissa capacitatione reluctantes commitates, signanter Nagy Szöllösiensem et 
Alásonyiensem ad acceptandum praesriptum novum cantionalem Libellum inviet, et 
commoneat, ac una ob Renintentiam in obversum Dispositionum suae in Religionariis 
Superioritatis reprehendat, atque in quantum ex infundato Incidenti, Renitentiae, ac Motuum 
Incidia dedissent, sub cominstione secuturae gravioris Animadversionis ad debitum 
obsequium et quietem redigat. 

Quae igitur praemissa apud V. Comitem Cottus Vesprimiensis sub hodierno facta 
Dispositio Eidem Superintendentiae pro requisito Notitiae Statu hisce significatur. Ex 
consilio Reo Lottli Hungio Budae die 12. Julii 808. celebr: Baro Joannes Mednyánszky m.p. 
Joannes Bereczky m.p.     (Soproni egyházközségi levéltár) 
 
9. melléklet (a)     Lakos Ádám zalai esperes körlevele. 
 

Tisztelendő Urak, drága Tiszti-Társ uraim! Mi Kapoltson, Uj Esztendő napján Fő 
Tiszt. Superintendens Urunk rendelése szerint az Uj Énekes Könyvből elkezdettük az isteni 
szolgálaton való buzgólkodásunkat a’ gyülekezetbe, de a’ gyülekezetnek tsaknem minden 
tagja ellene igen nagyon ki kelt, sőt a Kurátorunkkal is igen illetlenül szándékoztak 
tselekedni, és még most is tsak azt erősitti a gyülekezet, hogy ő az előbbeni énekes könyvtől 
tellyességgel el nem áll, akármint lesz-is dolga, s akár mit kellessék is neki tselekedni, sőt azt 
is, hogy tapasztallya ezen gyülekezet, hogy a’ több Balaton-melléki Gyülekezetek mind e 
mellett akarnak maradni, a melly eklézsiáink is már bé vették is, igen nagy 
nyughatatlanságban vagynak eránta, ’s az Isten’ házától is majd egészen elidegenednek. 
Hogy tehát ezen igen vesződséges dolog eránt valami jó rendelést tehetnénk: kérem 
tisztelendő Uraimékat, hogy minden Ekklésiáinkból, a filiáknak is tudtokra adván (azok 
között zánkai kisded gyülekezetünknek) az Ekklésiáknak érdemes elöljáróival, úgy a 
filiákban lévő rector Uraimék-is a magok Adjunctusaival, ad diem 14-tam currentis itten 
Kapoltson teendő senioralis gyülésen megjelenni el ne mulasszák, áldott s szerentsés Uj 
Esztendő kivánásával maradván Kapolts d.31a Január 1807. Tisztő Tiszti Társ uraiméknak 
igaz boldogságokat óhajtó szolgájok Lakos Ádám Senior m.p. (Kővágóőrsi leiratgyűjtemény) 
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9. melléklet (b)      Karsay Sándor közléseiből. 
 

Az „Uj Zengedező” 315. énekének utolsó verse ez: „Itt vágj, itt égess, Itt üss, itt mess, 
Itt ösztönözz, Itt sujts, öklözz, itt köpölözz, Bátor kemény irral kötözz, Csak örök életet 
szerezz.” „Midőn L. P.-n (nyilván Lovászpalotán) 1847. püspöki látogatás alkalmával a 
látogató superintendens a gyülekezetet az énekeskönyv ujabb kiadásának bevételére szólitotta 
föl, s hogy ajánlata elfogadtassék, egyik az őt kisérő lelkészek közül az ó énekeskönyvet az 
ujjal ismertetve összehasonlitá, s az elsőnek némely kemény izléstelen kifejezéseire 
hivatkozva az idézett verset említé föl, a végsornak kihagyásával egy hallgató a karból 
fölszólamlik: – de ott van ám, tisztelendő uram: »csak örök életet szörözz!« 

Ugyanazon gyülekezetben egy évtized után tartott esperesi látogatás alkalmával az 
esperes hivatkozván a főpásztori fölszólításra, s fölkérdezvén a gyülekezetet, nem volna-e 
valahára hajlandó az ujabb énekeskönyvet bevenni s ez által más gyülekezetek dicséretes 
példáját követni, a gyülekezetnek egyik elöljárója kilépvén helyéből s az oltárhoz közelebb 
jövén, egész illedelemmel megköszönte az esperesnek gondoskodását, a gyülekezet felől, de 
ennek nevében, hivatkozván az esperesnek az oltár előtt ez alkalommal mondott imádságára, 
ő is csak azt kéri a gyülekezet számára, t. i. az imádságban többek közt ezen kérelem is 
foglaltatik: »Uram, tartsd meg a te örökségedet«. Mire az esperes méltányolva az elöljáró 
buzgó figyelmét, nem mulasztá el a rosszul értelmezett örökséget megmagyarázni s azon 
meggyőződését kifejezni, hogy a méltán féltett örökséget a nép mindenesetre az uj 
énekeskönyv mellett szintén megtarthatja, sőt ezt az által még jobban gyarapíthatja. 

K. P.-n (Kispécen?) ugyan esperesi látogatás alkalmával, midőn az esperes szelíd, 
pásztori szellemben, távol minden erőltetéstől, a gyülekezetnek az uj énekeskönyv bevételét 
ajánlaná, egy hallgató a karból durván leszóla: »el akarják tőlünk venni e könyvet, mert az 
urakat bántja.« Ezután Karsay közli, hogy az esperes félbeszakítva az erre válaszoló és egyre 
hevesebben szóló lelkészt, így szól: Bocsássunk meg tiszt. uram ezen szánandó atyánkfiának, 
ő kétségen túl nem tudja, mit mondott, mit cselekedett. Önnek pedig K. atyámfia 
megnyugtatására mondom, hogy továbbra is tartsa meg énekeskönyvét, épüljön és 
vigasztalódjék abból, különösen figyelmébe ajánlom, hogy gyakran énekelje el azon éneket: 
»Mi kegyes Atyánk« harmadik versét, igaz ezen vers az általam ajánlt uj énekeskönyvben 
szelidebb kifejezésekben van szerkesztve, de úgy, amint az ó Graduálban van, sajnálkozva 
kell mondanom, még kegyelemedre alkalmazható.” (Világosítsd meg goromba elménket… az 
új szövegben: homályos elménket.) 
 
9. melléklet (c)       Kálmán Dezső cikkéből. 
 
Hasonló volt a helyzet református atyánkfiainál is. K. D. kölesdi ref. lelkész közli az1806-os 
énekeskönyvük bevezetéséről a következőket: „Az ö.-i kurátort 25 bottal kellene arról 
meggyőzni, hogy a 77-dik dicséret eme sorai ’minél feljebb repülök, annál jobban szédülök 
magasságán a tetőnek’ sokkal szebbek, mintsem az ő esze felérné, s az ’örökös tüzek 
megygyújtása’ nem arra vonatkozik, hogy az új énekeskönyv tömeges megvételét sürgető pap 
présházát fel kell gyújtani!” (Protestáns Pap 1889.) 
 
10. melléklet (I.) Karsay Sándor 1870. évi veszprémi egyházlátogatási 

jegyzőkönyveiből. 
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Bakonyszentlászló: Ámbár többször is fölhivta a lelkész gyülekezetét az uj 
énekeskönyv bevételére mégis mindeddig az o graduált használja, a’mi helytelenittetvén – 
hathatósan ajánlja Főt. Ur, hogy miután a isteni gondviselés segedelméből ujra felépitheti a 
gyülekezet templomát vegye be az uj énekes könyvet is, előre is pedig ajánlja a lk. ’s 
tanitónak az uj énekes könyvnek az iskolába való bevételét. 

Bakonyszombathely: …énekes könyvül a közkedvességü ó graduál… használtatnak. 
A jegyzőkönyvben: az ó graduál közkedvességünek jelentetvén – ezt Főt. Ur egyrészről 
zálogul veszi a gyülekezet buzgóságára – s ősi hitéhez való ragaszkodására – másrészt még 
sem hagyhatja emlitetlenül, hogy 300 gyülekezet közül alig használja már az ó graduált 2-3 
gyülekezet, mert nem is igen kapható, s az uj énekeskönyv jobban a kor szelleméhez van 
alkalmazva, a predikatióhoz alkalmazott énekekeket is jobban találhatni benne mint a régiben 
– azért reményét fejezi ki, hogy a Szombathelyi hivők, valamint másban sem vállnak külön a 
hitsorsosaiktól, ebben is együtt haladnának azokkal. 

Hánta: Énekeskönyvül még az ó graduál használtatván, miután a kerület még az 1805-
ik évben gondoskodott egy a kor szelleméhez alkalmazott s sz. vallásunk hit czikkeit és 
erkölcsi szabályait magában foglaló énekes könyvről, Főt. Ur csudálkozását fejezé ki, hogy a 
gyülekezet annyira elmaradt a kortól, hogy azt mind eddig be nem vette – ugyanazért 
hathatósan ajánlja az ujabb énekes könyvnek – akár a kerületinek, akár a győrinek – 
bevételét. 

Veszprém: A kerületi énekeskönyv helyett a győri énekes könyvnek a gyülekezetbe 
való bevétele kívánatosnak nyilvánittatván, annak akadálya nincsen, de Főt. Ur el nem 
rendeli, hanem a gyülekezet önelhatározására bizza. 

Bakonytamási: …ahol hajdan fenyitékkel sem lehetett az uj énekes könyvet bevétetni, 
ott most azt önként bevetették… 

Marcalgergelyi, Dabrony, Nagyalásony, Nagyszőllős, Lajoskomárom, Tés, Kerta, 
Zalagalsa a Bucsánszky-féle orvkiadásokat használta, a jegyzőkönyvek különböző szöveggel 
közlik a püspök tiltakozását és figyelmeztetését a bitorolt kiadások ellen. 

(Dunántúli egyházkerületi levéltár) 
 
10. melléklet (II.)     Egyházkerületi közgyűlés Weber ellen 
 

7. Mely alkalommal Hrabovszky Sámuel Kerületi Fő-Jegyző Úr által a’ tárgyban bé 
adott véleményes tudosittás is fel-vetetvén, a’ Superintendentia eggy olly’ Fel-irást rendelt, 
melyben fel-terjesztessen, hogy a’ folyamodó az ir’tt Énekes-Könyvnek kinyomtatására 
magának helytelenül tulajdonitt jogot, - Mert 

1-ör. Csak az adna nékiek igazat a’ Kérdésbéli Énekes-Könyvnek mindenkori 
nyomtatására, ha eránta szerződése vólna. 

2-or. Ha kész pénzen vette volna meg a’ munkát. 
3-or. Ha az 1790-iki 26-ik Törvény, jogot nem adott volna Énekes Könyvünk 

választatására. De sem az 1-ő sem a 2-ik sem a 3-ik fel-hozott okokat törvényes adatokkal bé-
bizonyittani nem tudván, sőt minthogy ezen munkát drágábban adta, mint a’ Superintendentia 
által határozva volt, és azt a’ Superintendentia engedelme és jóvá hagyása nélkül toldalékkal 
szaporitotta, nem különben számos nyomtatási hibákkal is rontotta. 

Ezen okokból a’ Superintendentia a’ Nyomtatástól el-is tiltván, ha ezen ujjabban ki-
adott Énekes-Könyv miatt ir’tt Példányai el-nem kelvén, elő adásához képest kárt vallana, 
csak engedetlenségének tulajdonithatja. (1839:7.pont. Soproni egyházközségi levéltár) 
 
11. melléklet        Reichard-szerződés. 
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Fel vétetett Hrabovszky Sámuel és Mecséry Dániel mint e folyó Évi Martius 1-én 

Sopronyba tartott Kerületi Kis-Gyülés alkalmával a Fő Tisztelendő és Tekintetes 
Superintendentia által felhatalmazott Uraknak Reichard Károly Keőszegi Könyváros és 
Nyomtatóval a fenntebbi pontban érdeklett Énekes Könyv kinyomtatására nézve Keőszegen 
Junius 24-én 1838. tett Szerződés, melynek tartalma szerint: 

1. Reichard Károly a Dunántulsó Kerületi Superintendentianak Énekes Könyvét 
az e végre ki nevezett Választmány kijobbittása szerint 4000 Példányokban ujra kinyomatja 
’s pedig olly feltétel mellett – hogyha ezen Példányok elfogytával e könyvet ő ismét 
kinyomatni akarja, akkor tartozik az eránt a Superintendentiaval egyezkedni. 

2. Reichard Úr a Nyomatási Költségeket is ön maga tartozván ki állani, az e 
végre nékie ált engedett Szabadságért köteles lészen most a Kerületi Megye Pénztárába 250 
v. cz. forintokat fizetni. 

3. Ezen Énekes Könyv egy kötetlen Példányának árát Reichard Urnak 1 fl 12 x v. 
cznál fellyebb emelni nem szabad. 

4. Megengedtetik Reichard Urnak Velin példányokat is nyomathatni, és ezeket 
ön maga által kiszabandó áron árultathatni; ugy mind azon által, hogy ezen Velin Példányok 
a fentebb emlitett 4000 Példányokba bészámlálva legyenek. 

5. A nyomtatásnál a Superintendentia Felhatalmazottinak és ezek által a Kerületi 
Gyülésen elő mutatott papiros és bötük használtassanak. 

6. A Kerületi Megye részéről különösen fel tétetett hogy a 4000 Példány 
kinyomatása után az ennél használt betük egy e’végre ki nevezendő választmány előtt 
szétszedessenek. 

Ekképen ezen szerződés a maga egész kiterjesztésében helyben hagyatott ’s annak 
végre hajtása a jelentő küldöttségre bizatik. (1838:22. Soproni egyházkg. levéltára) 
 
12. melléklet        Bucsánszky-kiadványok 
1851: Szent keresztút járás; 
1853; 1860, 1864: tolna-baranyai német ev. énekeskönyv; 
1854: Német rk. énekeskönyv 
1859: Magyar ref. halotti énekeskönyv 
1860: Ájtatos imádságok… 
1861: Egyházi énekek… legújabb nagyböjti énekek… 
1862: Váci egyházmegye énekes- és imádságoskönyve 
1863: Szent Lászó Társulat imái és énekei 
1865: Habermann: Morgen- und Abendgebete… nebst… Gesängen 
1867: Magyar református énekeskönyv 
1869: Szomolnoky: Mennyei nefelejts 
1872: Borovszki: Uj lelki manna. 
 
13. melléklet        Luther-Társasági szerződés 
 

Szerződés 
Melyet egyrészről a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a dunántuli 

énekeskönyv szerzője és kiadótulajdonosa, másrészről pedig a Luther-társaság az emlitett 
énekeskönyv nyomatása és kiadására nézve következőleg kötöttek egymással: 

1. A dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület a tulajdonát képező dunántuli 
énekeskönyvnek 3000 példány, azaz háromezer nyolczadrét (oktáv) példány és 7000 példány, 
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azaz hétezer zsebkiadás példányban leendő egyszeri kiadására, kinyomására és elárusitására 
ezennel feljogositja a Luther-társaságot. 

2. A Luther-társaság kötelezi magát arra, hogy az 1. pontban irt énekeskönyvnek 
3000 példányban, nyolczadrét alakban s 7000 példányban zsebkiadás alakjában az addig 
megjelent szöveggel s ennek önkényes megváltoztatása nélkül kinyomatja s a nyolczadrét 
alaku darabját 1 kor. 20 fillérért, a zsebkiadás darabját 80 fillérért elárusitja, drágábban adnia 
tilos. 

3. A Luther-társaság tartozik a nyolczadrét 3000 példányért ezrenkint 140 
koronát, a zsebkiadásu 7000 példányért ezrenkint 80 koronát, összesen tehát (140×3 + 80×7 
=) 980 koronát, azaz kilenczszáznyolczvan koronát szerzői jogdij fejében a dunántuli ág. hitv. 
ev. egyházkerületnek soproni pénztárába e szerződés aláirásakor azonnal lefizetni a míg az 
meg nem történik, eddig a Luther-társaságot e szerződésből kifolyólag semmi jog sem illeti 
meg. 

4. A kiadás és elárusitás joga a szerződés tárgyát képező 3000, azaz háromezer 
nyolczadrét és 7000, azaz hétezer zsebkiadásu példányra nézve a Luther-társaság jogutódját 
is megilleti. 

5. Ha a 3000 nyolczadrét példány és 7000 zsebkiadásu példány elfogyna, köteles 
azt a Luther-társaság a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület püspökének jelenteni, s ennek 
hozzájárulása nélkül nincsen joga a Luther-társaságnak ujabb kiadást rendezni. 

6. Ha az énekeskönyv munkában levő uj szövegezése elkészül s azt az uj szövegü 
énekeskönyvet a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület kiadni akarná, ebben őt a jelen 
szerződés nem gátolhatja. 

7. A Luther-társaság és jogutódja nem követelhet kártéritést abban az esetben 
sem, ha a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerületnek az énekeskönyvre vonatkozó szerzőjoga 
megszüntnek mondatnék ki. 

8. Amig az 1. pontban irt énekeskönyvnek a Luther-társaság által kiadandó 3000 
és 7000 példánya el nem fogy, addig az egyházkerület nem adhat jogot másnak a régi 
énekeskönyv kiadására és maga az egyházkerület sem adhatja ki azt. 

9. Ha a Luther-társaság a jelen szerződésben irt 3000 és 7000 példánynál többet 
adna el, akkor köteles minden megkezdett 1000 példányért 140 koronát, illetőleg 80 koronát 
a dunántuli egyházkerületnek soproni pénztárába azonnal lefizetni s az egyházkerületnek joga 
lesz az énekeskönyv további elárusitását a Luther-társaságnak azonnal betiltani. 

10. A szerződő felek alávetik magukat a szabadon választható bármely 
járásbiróság illetőségének. 

11. A Luther-társaság köteles az énekeskönyvnek az 1907. február 16-án kelt 
szerződés erejénél fogva megemlitett 5000, azaz ötezer példányából Czéh Lajos magyaróvári 
könyvnyomdásznál meglevő s el nem adott példányait átvenni, a nevezett Czéh Lajost a 
fentebb irt szerződésből eredő jogaira nézve kielégíteni és az egyházkerületet minden 
kártéritési kötelezettség ellen megóvni. 

Miről ezt a szerződést két példányban aláirva kiadtuk. 
Kelt Pápán, 1908. év. 
A pénzügyi bizottság a szerződési tervezetet jóváhagyás végett az egyházkerületi 

közgyűlés elé terjeszti. 
Az egyházkerületi közgyülés a pénzügyi bizottság által bemutatott fenti 

szerződési tervezetet egész terjedelmében jóváhagyja. 
(1908:109. jegyzőkönyvi pont) 
 
14. melléklet        Romwalter-szerződés. 
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Szerződés. 
Melyet egyrészről a dunántuli ág. hitv. evang. egyházkerület, mint a Dunántuli 

Énekeskönyvnek szerzője és kiadótulajdonosa, másrészről pedig a Romwalter Alfréd czég az 
emlitett énekeskönyv nyomtatására és kiadására nézve egymással következőleg kötöttek: 

1. A dunántuli ág. hitv. evang. egyházkerület a tulajdonát képező Dunántuli 
Énekeskönyvnek 5000 azaz ötezer nyolczadrét alaku példányban leendő egyszeri kiadására, 
kinyomására és elárusitására ezennel feljogositja a Romwalter Alfréd czéget. 

2. A Romwalter Alfréd czég kötelezi magát arra, hogy az 1. pontban említett 
énekeskönyvet nyolczadrét alakban, a megelőző kiadásával egyenlő minőségü famentes 
papiroson, 5000 példányban, az eddig megjelent szöveggel s ennek önkényes megváltoztatása 
nélkül kinyomatja és ezen kiadásnak arany-nyomásu háttal és vakpréselésü táblával bíró 
félvászon kötésü egy-egy darabját 2 azaz (kettő) koronánál drágábban nem árusitja. 

3. A Romwalter Alfréd czég tartozik az 5000 példányért ezrenkint 140 koronát, 
összesen tehát 700 azaz hétszáz koronát szerzői jogdij fejében a dunántuli ág. hitv. evang. 
egyházkerület pénztárába befizetni, még pedig felét, vagyis 350 koronát ezen szerződés 
aláirásakor, másik felét pedig az énekeskönyv ezen uj kiadásának megjelenésekor. 

4. A kiadás és elárusitás joga a szerződés tárgyát képező 5000 azaz ötezer 
példányra nézve a Romwalter Alfréd czég jogutódját is megilleti. 

5. Ha az 5000 példány elfogyna, a Romwalter Alfréd czég köteles ezt a dunántuli 
ág. hitv. evang. egyházkerület püspökének jelenteni, ennek hozzájárulása nélkül a Romwalter 
Alfréd czégnek nincsen joga ujabb kiadást rendezni. 

6. Ha az énekeskönyv munkában levő uj szövegezése elkészülne és a dunántuli 
ág. hitv. evang. egyházkerület ezt az uj szövegü énekeskönyvet ki akarná adni, ebben őt a 
jelen szerződés nem gátolhatja. Ezen uj szövegü énekeskönyv kiadására vonatkozólag, 
egyenlő feltételek mellett, az elsőbbségi jog a Romwalter Alfréd czéget illeti. 

7. A Romwalter Alfréd czég és jogutódja nem követelhet kártéritést abban az 
esetben sem, ha a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerületnek az énekeskönyvre vonatkozó 
szerzői joga megszüntnek mondatnék ki, de a szerzői jog megszünte a Romwalter Alfréd 
czégnek ezen szerződésből eredő jogait nem érinti. 

8. Amig az 1. pontban emlitett énekeskönyvnek a Romwalter Alfréd czég által e 
szerződés értelmében kiadandó 5000 példánya el nem fogy, addig az egyházkerület e régi 
énekeskönyvet sem maga nem adhatja ki, sem annak kiadására másnak jogot nem adhat. 

9. A Romwalter Alfréd czég a jelen szerződésben irt 5000 példánynál többet nem 
nyomathat és nem adhat ki; erre nézve a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület magának tartja 
fenn a jogot. 

10. A szerződő felek alávetik magukat a szabadon választható bármely 
járásbíróság illetékességének. 

Miről ezt a szerződést három példányban aláírva kiadtuk. 
Kelt Pápán és Sopronban, 1908. évi október hó 22.-én. 

Ihász Lajos 
egyházkerületi felügyelő       Romwalter Alfréd 
Gyurátz Ferencz 
 püspök 
 
   Pótlás. 
 Tekintettel arra, hogy a kiadó a jelen szerződés 2. pontjában megállapitott kettő 
korona egységár számításának alapjául vett 20% könyvárusi jutaléknál magasabb bizonyos 
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esetekben 30%-ig emelkedő jutalékot adhasson és ily módon is előmozdithassa a könyv 
kelendőségét: a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület a fenti 2. pontban megjelölt egységár 
módosításával megengedi, hogy a kiadó Romwalter Alfréd czég az ugyanazon pontban 
körülirt kötésű könyv darabját 2 korona 20 fillérért, azaz kettő korona és husz fillérért 
árusithassa. 

Kelt Pápán és Sopronban, 1908. évi november hó 10-én. 
Gyurátz Ferencz        Romwalter Alfréd 

püspök 
 
15. melléklet       A nagy-győri énekeskönyv ára. 
 

Az énekes könyv dbját kötetlen nyomtató papiroson 24 garason irópapiroson pedig 36 
garason, váltóczédulában értvén adták el 1812-ben. „Hitsorsosainkon nyerekedni nem 
kivánunk, csupán arra számolván, hogy nagy fáradságunk után rajta ne veszejtsünk.” „A pesti 
ev. gyülekezetnek szivességünk tökéletes bebizonyitása okából minden 10 drbra adunk egy 
ráadást ingyen” (Matkovich Istvánnak 1812-ben írt levélből. Győri egyházközség levéltára. 
Horváth Miklós levéltáros szíves közlése.) 
 
15. melléklet (b)      U.a. zalai ehm. kgy. jkvből. 
 

A’mult esztendőben a’ Superintendentzialis Gyülésre a’ Senioratus által választott 
követek küldetésük czéljának s az Akali Gyülés J. Könyvének 10. pontjában foglalt 
utasittásuknak miképpen feleltek legyen meg, mindenki az 1835-ik Évi Nagy Győri Jegyző 
Könyvnek 49-ik pont alatti előadásból világosan átláthatja, jelessen pedig volt szerentséjök az 
Esperesi Gyülés előtt föl olvasni azon kedvező szerződést is, mellyet ők senioratusunkra 
nézve a Nagy Győri ágostai hitvallásu Gyülekezetnek Előljáróitól az ott nyomtatott s már 
több helyeken divatozó Uj Énekes Könyv ügyében kieszközlöttek. Ennek erejénél fogva Zala 
Vidéki Esperességünk bizonyossá tétetik, hogy azon énekeskönyvnek egy egy példányát 
kötetlenül 1 Fl 12 xr V.Cz. most és jövendőben megszerezheti, hozzáértvén még azt is, hogy 
minden 10-dik példányra a’ 11-diket ingyen ráadásul fogja nyerni. 

Ezen lelki kenettel és buzgósággal tellyes könyvnek bevétele most ujobban – valamint 
már előbb számos izben – meghatároztatott, s annak minél előbb leendő eszközlése a’ 
consistorium érett bélátására bizatott. (Zalai egyházmegye közgyülési jegyzőkönyve: 
1836:VIII. Kapolcsi leiratgyüjteményből) 
 
16. melléklet        Kis János neheztelése. 
 

E munka dolgozásáért a győri gyülekezet adott ugyan az első kiadáskor egy csekély 
becsületdijt, s hogy a munka utóbbi kiadására nézve közötte és közöttem semmi kötés ugyan 
nem történt; mindazáltal helytelennek tartottam, hogy az 1839-ben hirem nélkül másodszor 
kiadatott s a kiadó gyülekezetet a dolog iránt megszólítottam. Ez mentette magát s 
mentségével ezen esetben megelégedtem. De minthogy az öt levélből álló hozzáadáson kivül 
nemcsak a többi énekeket, részint magam csináltam vagy forditottam, részint a barátim által 
nekem ajándékozottakat s tetszésemre bizottakat én igazitottam ki, hanem az imádságokat is 
én készitettem, és így a munkát valóságos tulajdonomnak tarthatom: azért reá nézve a 
tulajdoni jogot magamnak és maradékimnak fentartom, s az érdemes győri evang. 
gyülekezethez oly bizodalommal vagyok, hogy új kiadáskor nem mulasztandja el velem vagy 
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törvényes férfi maradékim akkori legidősbikével egyezkedni.” (Kis János emlékezései 443–
444. lap) 
 
17. melléklet (a)      Az énekeskönyv tiszteletdija. 
 

Én azt is jelentettem a gyülekezetnek, hogy én tiszt. Kis János soproni prédikátor 
úrral, aki ezen könyv készítését magára vállalta, úgy alkudtam, hogy neki minden énekért 2 
ftok füzettessenek, ő mindazonáltal engemet levelében azon fáradságainak sok és nagy voltát 
adván okul, melyekbe néki azon Énekek kerültek, arra kért, igyekezném a Conventet arra 
birni, hogy néki legalább is 1000 ftok adattatnának honoráriumul. 

Tiszt. Ráth Mátyás úr nemcsak ezen sommát, hanem még csak a tsupa énekéért való 2 
ftot is szörnyen sokallotta, állítván, hogy még Németországban is sokszorta kevesebb 
honorárium szokott legyen fizettetődni a nélkül, hogy az irások neme közt különbséget tett 
volna. A dolognak meghatározása azonban a mellett hogy még az énekekből egynéhánynak 
készíttetése még hátra volt, a Convent által elhalasztódván: én Tiszt. Kis János Urnak a 
honoráriuma ellen tett kifogást azonnal tudtára adtam levelem által, ő pedig nekem a ⁒ alatt 
csatolt feleletet irta, melyet én a Conventtel közöltem is. 

Lett utóbb a konventnek az a végzése, melyszerint T. Kis úr számára az általa kívánt 
1000 ftok is, melyekre az én alkum szerint a fizetendő somma nem ment volna egészen fel, 
megfizettetni rendeltettek. (Lehner András győri ügyvéd, egyházközségi másodfelügyelő 
1810. évi jelentéséből. Horváth Miklós egyházközségi levéltáros szives közlése.) 
 
17. melléklet (b)       U. a. Kis János levele. 
 

Kedves Barátom! Igen sajnálom, hogy Tiszt. Ráth Úr a Németországi könyvirók 
honoráriuma eránt olly balul tudósította a Győri Conventet. Add tudtára, ha jó módjával 
lehet, hogy egy Frantzia Tudós Villers (jegyzetben: Ugyanaz, a ki nem régiben a Luther 
reformatiója hasznos következései felől feltett jutalmat Frantziaországban elnyerte) a ki a 
revolutiótól fogva Németországban tartózkodott, 1799-ben a német literatura állapotját igen 
szépen lerajzolván a többek között azt irja, hogy a könyvárusok a fordításért ugyan 3-4, az 
eredeti munkákért pedig 10-30, s a hiresebb iróknak pedig 40-50 tallért is fizetnek egy-egy 
arkustól. Ezen tudósítás annyival is több hitelt érdemel, mivel mind a criticus levelekben 
megditsértetett, mind Archenholtz által németre is forditatott. 

Hogy pedig a Magyarországi környülállásokhoz képest sem felesleg való az én 
kivánságom, azt abból is által láthatja Tiszt. Ráth Úr, minthogy én nékem most actu holmi 
könnyü prósai forditásért alkalmas számu exemplárokon kívül árkusától 12 forintot fizetnek a 
pesti könyvárusok, úgyhogy annyi idő alatt s annyi fáradsággal, a mennyit az énekek 
készítése kívánt, bizonyosan többet kerestem volna 1000 forintnál. A ki a vers irás 
természetét és az én dolgozásom módját esméri, az ezen nem fog kételkedni. Nékem 
gyermekjáték egyhúzomban egy árkust lediktálni (vagyis leforditani, mert a forditást tsak 
diktálni szoktam) ellenben míg akármely versnek tsak neki hevülök is, sok idő kell hozzá és 
számtalanszor hijában kell fejemet törnöm, a nélkül, hogy a Musa megjelenne, félben kell 
szándékomat szakasztanom. De sokat is beszéllek egy tárgyról. 

A még szükséges énekek minden órán készek lesznek már mert minden üres időmet 
azokra szánom. 

Alig várom, hogy ez meglehessen, mert egyébb feltételeimen kívül azt a régit 
akarnám már egyszer véghez vinni, hogy egy Journal formát adjak ki. Darabjaim már rész 
szerent több esztendőktől fogva is vagynak készen. 
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A predikátori fizetés öregbitéséhez egész szivemből jó szerentsét kivánok. 
Szives tisztelettel s szeretettel ölellek mint egyenesszivű barátod Kis János 
Sopr. Dec. 28-dikán, 1808. 

(Győri egyházközség levéltára. Horváth Miklós levéltáros szíves közlése.) 
 
18. melléklet        Haubner Máté körlevele. 
 

169/322 sz. Nagytiszteletű Esperes Úr! 
Hogy egy közös magyar-német chorál-könyv birásának szüksége magyarhoni 

evangél. egyházunkban az éneklés emelésére általánosan el van ismerve, ezt bizonyitják több 
évek óta mind egyházkerületi, mind egyházegyetemi gyüléseink jegyzőkönyvei. 

Csakugyan hozzánk illik tehát, hogy az elismert szükségnek végre férjfias 
komolysággal megfelelni meginduljunk. 

A Choralkönyv szerkesztésével és kiadásával megbizva volt Altdörfer Keresztély Úr, 
legujabb jelentése szerint, munkáját bevégezte és készen van azt minden órán sajtó alá 
bocsátani. Minthogy azonban a kinyomatási költségeket előlegesen fedezni kellő más 
semmiféle pénzekkel rendelkezni sem ő, sem egyéb senki nem bir: kénytelen egyházkerületi 
gyülésünk 1865 évi Augustus 9.10.11. napján Kőszegen 58 jegyzőkönyvi pontja alatt hozott 
határozatára hivatkozni. 

Ezeknél fogva én nt. Esperes Urat ezennel hivatalos tisztelettel fölkérem, miszerint 
egyházmegyéjebeli nyilvános istentiszteleteket tartó minden anya és fiók gyülekezeteit 
felszólítani sziveskedjék, hogy a nyomtatásban megjelenni határozott Chorálkönyv egy 
példányára tüstint leteendő 4 o.é. forintokkal előfizessenek. A bejövendett előfizetési 
pénzeket kegyeskedjék Esperes Ur Sopronba nt. Poszvék Keresztély lelkész úr kezéhez 
biztositó nyugta vétel mellett felküldeni, s igy közremüködni, hogy mielőbb valahára 
Chorálkönyvhöz juthassunk. 

Többire tiszteletteljesen vagyok 
Esperes Urnak        szolgatársa az Urban 
Nagy Győrött 1866 évi April 17-én      Haubner Máté 
          superintendens 
(Soproni felső ehm. levéltára) 
 
19. melléklet       Király József Pál javaslatai. 
 

Király József Pál, mint a kerületnek a choral-könyv kiadási ügyében megbizottja, a 
choralra nézve a kiadási feltételeket szabályzó pontozatokat terjesztvén be, e javaslat szerint:
 1) A choral-könyv 400 példányban volna kinyomatandó. 2) A kerület csak annyi 
példányt venne át – egy példányt 4 frt-tal számitva – amennyi a nyomatási és egyéb mellékes 
költségeket megüti. 3) A fennmaradó példányok szerkesztői fáradsága dijazásaul Altdörfer 
Keresztély úr rendelkezésére volnának bocsátandók. 4) A kerület gyülekezeteire és a 
sopronyi képezde növendékeire nézve a megszabott 4 frt vételár megmaradna, a 
testvérkerületek és az egyes vevőkre nézve a vételár 5 frtban állapíttatnék meg, hogy ezáltal a 
kiadási összeg kamatjai fedeztessenek. 5) A choral-könyv kiadása foganatositandó és a 
kinyomatott példányok még e. f. évi decz. 31-ig Scheffer Károly tanár urnak okvetlenül 
átadandók. 6) A 100 frt tisztelet-dij, mely az 1870. ker. gyülés j. k. 54. pontja nyomán 
Altdörfer K. urnak utalványoztatott, 25 példány által volna fizetendő. 7) A netaláni 
többlet, vagy hiány, mely az elárusitott példányokból keletkeznék, ugyszinte 20 
tiszteletpéldány értéke, a képezdei pénztárra volna utalványozandó. 
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E pontozott feltételek általában és egyenként elfogadtatván, ez értelemben Altdörfer 
Keresztély urral a szerződés megköttetik, a szerződésre a kerület részéről Király 
József Pál és Klauzer Károly urak bizatván meg. 

(1872. egyházkerületi közgyűlési jkv. 60. pontja) 
 
20. melléklet        Scheffer Károly levele. 
 

Euer Hochehrwürden! 
Ich habe die Ehre Euer Hochehrwürden, hiemit pflichtschuldigst die ergebenste 

Anzeige zu machen, dass das durch unsern Kirchendistrikt herausgegebene Choralbuch 
erschienen u. durch mich zu beziehen ist. Es ist dies in jeder Beziehung ein derartiges Werk, 
welches unsrem Kirchendistrikte zur Zierde u. Ehre gereicht. 

Der Preis desselben ist, für die löbl. Gemeinden unsers Kirchendistriktes, wie es 
bekannt ist, auf 4 Fl normirt. 

Ich bitte demnach Eure Hochehrwürden, wollen so freundlich sein Ihre Gemeinden, 
mit Ausnahme von Mörbisch u. Wolfs, aufzufordern, den Pränumerationspreis von 4 Fl 
möglichst bald an mich gelangen zu lassen um denselben postwendend das werthvolle Buch 
zusenden zu können in der angenehmen Lage zu sein. 

Ich bin für jedes Exemplar persönlich verantwortlich. 
Mit der Versicherung der tiefsten Hochachtung bin ich Euer Hochehrwürden. 
        ergebenster Diener 

Oedenburg, am 21. Febr. 1874.     C. Scheffer als 
         Seminair Cassier 
 
Z 373/III. Obiges Aufforderungsschreiben wird mit dem Bemer-… 
 
egyetemünk a közös énekeskönyvre nézve csak akkor tájékozódhatik, ha a rendelkezésre álló 
anyagot együtt bírja és látja s összehasonlitás utján véleményt alkothat. 

6. Tisztelettel javasoljuk a fentebbiek alapján a következőket: 
a) Határozza el egyházegyetemünk Egyetemes Énektár kiadását. 
b) Alakitson egyetemes énekügyi bizottságot, amelybe minden egyházkerületből 4-5 

tag választandó az egyet. gyülés által, a kerületek javaslatának meghallgatásával. Ennek 
feladata legyen: a kerületeknek az éneklés dolgában egymáshoz való közeledését 
előmozditani, az egységes irányelveket megállapitani, különösen pedig az ugyanazon 
szövegek és dallamok számos variánsai közül a legjobbakat kiválasztani s azt egyetemesen 
kötelezővé tenni, az egyházkerületekből beküldött anyagot megbirálni s végül az Egyetemes 
Énektárt sajtó alá rendezni. 

c) Az egyetemes bizottságnak legyenek külön kerületi osztályai. Egy-egy kerületi 
osztályt alkotnak az egyetemes bizottságnak az illető kerületből való tagjai, kik a szükséghez 
képest más több szakértővel is kiegészithetik magukat. Az ilyen kerületi énekügyi 
bizottságokra is szükség van, mert az egyet. biz. tagjai már csak lakóhelyeik távolsága miatt 
sem gyülekezhetnek össze gyakrabban s az ily egyetemes, közös munkálatok csak akkor 
szoktak kellő eredményre vezetni, ha a vidéken is vannak agitáló központok, melyek 
munkásokat toborzanak és munkára buzditanak. 

d) A kerületi énekügyi bizottságok föladata volna az egyházkerület érdekeit 
képviselni, az egyet. bizottság számára anyagot gyüjteni s annak czélját egyébként is 
lehetőleg elősegiteni. A kerületi bizottságok egymással érintkezésben állanak, munkásságuk 
eredményét egymással is közlik s a jónak itélt énekeket egymástól kölcsönösen átveszik. 
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e) A fentebb felsorolt nagy nehézségek miatt az egyet. énekeskönyv elkészülése a 
közeli évtizedekben nem várható. Elég szép már az is, ha az Egyetemes Énektár az 
egyházkerületek között az éneklésben most tapasztalható nagy eltéréseket csak részben is 
megszünteti. Mivel pedig a magyar énekeskönyv megujításának szüksége már mind a négy 
egyházkerületben égetővé vált, amint ezt a bányai és a dunántuli kerületben külön-külön 
kezdeményezett előmunkálatok tanúsítják: azért a tervezett egyetemes és közös munkálat 
nem korlátolhatja a kerületeknek eddig gyakorolt azon jogát, hogy időközben – ha annak 
szükségét látják – saját igényeiknek megfelelő külön énekeskönyvet is adhatnak ki. Ily esetben 
saját érdekében fog állani minden kerületnek, hogy az Egyetemes Énektárban foglalt anyagot 
fölhasználja s az egyetemes énekügyi bizottság által elfogadott egységes irányelveket 
kövesse. 

Kelt a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerületi énekügyi bizottságnak Sopronban, 1901 
okt. 27-én tartott gyüléséből.     Jegyzette: 

Kapi Gyula      Payr Sándor 
biz. elnök      biz. tag 

(Egyházkerületi közgyülési jegyzőkönyv 1902:116. pontjában) 
 
22. melléklet        Bibliográfiai tájékoztató.
 
1. kiadás 1911. 
2. kiadás 1911. 
3. kiadás 1911. 
4. kiadás 1911. 
5. kiadás 1912. 
6. kiadás 1912. 
7. kiadás 1912. 
8. kiadás 1913. 
9. kiadás 1914. 
10. kiadás 1914. 
11. kiadás 1917. 
12. kiadás 1918. 
13. kiadás 1918. 
14. kiadás 1921. 
15. kiadás 1921. 
16. kiadás ? 
17. kiadás 1924. 

18. kiadás 1925. 
19. kiadás 1926. 
20. kiadás 1926. 
21. kiadás 1926. 
22. kiadás 1929. 
23. kiadás ? 
24. kiadás 1930. 
25. kiadás 1931. 
26. kiadás 1932. 
27. kiadás 1932. 
28. kiadás 1933. 
29. kiadás 1937. M. 
30. kiadás 1937. 
31. kiadás 1937. 
32. kiadás 1937. 
33. kiadás 1939. 
34. kiadás 1941. 

35. kiadás 1939. M. 
36. kiadás 1942. M. 
37. kiadás 1942. M. 
38. kiadás 1942. M. 
39. kiadás 1942. 
40. kiadás 1943. 
41. kiadás 1942. 
42. kiadás 1943. M. 
43. kiadás ? 
44. kiadás ? 
45. kiadás 1944. M. 
46. kiadás 1944. 
47. kiadás é.n. M. + 1947 
48. kiadás: ? 
49. kiadás é.n. M. 
50. kiadás é.n. M. 
 

A jelzés nélküli kiadások a rendes nagyságú, az M. jelzésűek pedig a miniatür 
kiadások. Az évszám jelzés nélküli kiadásokat még nem láttam. Az utolsó kiadások 
évszámjelzés nélküliek. 
 
23. melléklet     Az egyetemes énekeskönyvi munka alapelvei. 
 

A magyar énekeskönyvügyi bizottság mult évi nov. 11-én tartotta alakuló ülését. 
Szükségesnek látta felkérni a főtiszt. egyetemes gyülést, hogy ezen bizottságba zeneértőket is 
válasszon. A bizottság megállapította az alapelveket, melyek szerint az új magyar 
énekeskönyv szerkesztendő. A könyvnek az ág. hitv. ev. egyház hitelvei s tanai alapján kell 
állania s magában foglalnia egyházunk énekkincseinek mindazon részeit, a melyek az egyes 
ev. nemzetek életében meggyökeresedtek s így közös kincsekké váltak. Tartalmaznia kell a 
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magyar énekköltés termésének színét-javát a Reformácziótól fogva mai napig. Uj énekek 
közül azok veendők fel, melyek mind egyházi, mind költői tekintetben megfelelnek. Szintén 
helyet foglalnak idegen nyelvű klasszikus énekek fordításai, ha irodalmunk színvonalát 
elérik. Általában az énekeskönyvnek a magyar hívek lelki táplálásának czélját kell szolgálnia 
s azért az énekeskönyv másodrendű czélokhoz és követelményekhez csak annyiban 
alkalmazkodhatik, a mennyiben a főczéllal összeférnek. Mindezt szem előtt tartva, 
szükségesnek tartja a bizottság régi, jó énekeinknek egybegyűjtését s e czélból egy 
albizottságot küldött ki. Hasonlóan az alkalmas dallamok összegyűjtése is czélba vétetett. A 
mennyiben a dunántúli kerületben külön énekügyi bizottság létezik, ennek működését 
önállónak tekinti s munkáját fel is használja. 

(Egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 1903:94. pontja) 
 
24. melléklet   Az 1911-es énekeskönyv 

és a Kis énekeskönyv párhuzamos énekei. 
 

Az 1911-es cím és sorszám  Kis ékv. cím és sz.  
1. Akkor leszek boldog 439. azonos 85.
2. Áldj meg minket Uristen 425. azonos 86.
3. Áldlak Jézus, hív barátom 420. azonos 120.
4. Áldott az Isten, mindnyájunknak atyja 122. azonos 106.
5. Ama nap a harag napja 594. azonos 100.
6. A nagy király jön hozsánna 120. azonos 101.
7. A nap immár elenyészett 86. azonos 202.
8. A nap leszállt nyugovóra 315. azonos 171.
9. Atyám, kegyelmezz 314. azonos 168.
10. Az én időm, mint a szép nyár 590. azonos 90.
11. Az est beáll, a táj ím elsötétül 91. …a nap… 196.
12. Bár hitemért szenvednem kell 364. azonos 37.
13. Boldog, aki hallgatja 298. azonos 162.
14. Boldog, kinek a béke minden vágya 463. azonos 83.
15. Boldog örömnap derült ránk 139. azonos 115.
16. Bünös lelkem, hozzád siet 28. azonos 33.
17. Csak te vagy Isten minden bizodalmam 393. azonos 39.
18. Dicséret, tisztesség legyen 9. azonos 2.
19. Dícsérlek Uram, tégedet 50. azonos 186.
20. Dicsőség a magasban 53. azonos 179.
21. Dicsőség mennyben Istennek 1. azonos 1.
22. Édes Üdvözítőm 193. azonos 123.
23. Elbágyadt lelkeknek 382. azonos 27.
24. Elmúlik e hét nem sokára 81. azonos 192.
25. Elnyugodott a nap sugárözönje 98. azonos 201.
26. Előtted állok, drága Jézusom 323. azonos 59.
27. Eltünt az éj, vigadjatok 172. azonos 112.
28. Emmausnak tart két vándor 227. azonos 135.
29. Én Istenem, én bünös ember 325. azonos 57.
30. Erős vár a mi Istenünk 256. …várunk az Uristen 152.
31. Ez a nap is csendesen 99. azonos 199.
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32. Felséged trónjáról 305. …székéből 167.
33. Fogyton fogy napjaimnak száma 543. …summája 93.
34. Gondviselő édes Atyám 380. azonos 43.
35. Gondviselő jó Atyám vagy 38. azonos 66.
36. Győzhetetlen én kőszálam 409. azonos 41.
37. Ha mindenki elhagyna 416. …minden itt 76.
38. Hirdetek tinéktek 130. azonos 114.
39. Hozzád szívem mélységéből 334. azonos 58.
40. Hozzád zeng Isten, énekünk 493. azonos 218.
41. Ifjúságom teremtője 495. azonos 220.
42. Istenem, Istenem 297. azonos 44.
43. Isten felséges adománya 357. azonos 159.
44. Isteni evangéliom 296. evangyeliom 158.
45. Isten, te vagy erősségem 44. azonos 13.
46. Jer hívek, szent háladással 224. azonos 132.
47. Jertek, hü barátim 450. azonos 79.
48. Jézus életemnek 404. azonos 68.
49. Jézus, éltem hü vezére 345. azonos 166.
50. Jöjj be, oh mért állasz ottkünn 114. azonos 105.
51. Jövel Jézus, lelkem hő szerelme 414. azonos 74.
52. Jövel Szentlélek, szállj le ránk 241. …reánk 144.
53. Jövel Szentlélek Uristen 236. azonos 143.
54. Kegyes, őrző pásztorom 478. azonos 30.
55. Kelj fel, öltözz fénybe 168. azonos 119.
56. Készülj lelkem Jézusodhoz 313. azonos 169.
57. Kihez folyamodjam 330. azonos 64.
58. Ki öröktül fogva voltál 167. öröktől 174.
59. Kitárom előtted szívem 127. azonos 103.
60. Krisztus Urunknak áldott születésén 135. azonos 111.
61. Légy velem Istenem 32. azonos 29.
62. Maradj meg kegyelmeddel 290. azonos 164.
63. Mennyből jövök most hozzátok 131. azonos 110.
64. Mennynek, földnek teremtője 49. azonos 190.
65. Mind célját, mind napjait 438. azonos 78.
66. Mind jó, amit Isten tészen 376. azonos 52.
67. Mi Urunk s édes Atyánk 292. azonos 161.
68. Múló a világ, virágja lehull 547. … s … 99.
69. Napja boldog, szent örömnek 142. azonos 113.
70. Ne csüggedj el, kicsiny sereg 259. azonos 155.
71. Ne szállj perbe én velem 326. azonos 61.
72. Oh áldandó Szentháromság 33. azonos 17.
73. Oh én kegyelmes Istenem 316. azonos 60.
74. Oh, hogy adhassak hálákat 411. azonos 40.
75. Oh lelkem! hozz virágokat 197. azonos 126.
76. Örök Gondviselés 41. azonos 7.
77. Örvendetes hír jött ma angyalszárnyon 223. azonos 136.
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78. Összeteszem két kezem 85. azonos 193.
79. Reménységem te légy nekem 329. azonos 65.
80. Sírj énbennem 200. azonos 122.
81. Sírjon az ég, sírjon a föld 199. azonos 127.
82. Sírjon ma az ének 201. azonos 129.
83. Szállj lelkemnek minden gondolatja 123. azonos 102.
84. Szegény fejem, hová hajtnálak 358. azonos 130.
85. Szétárad ismét szép napod világa 73. azonos 187.
86. Szívem szerint kívánom 553. azonos 89.
87. Szívem szerint Uristen 51. azonos 182.
88. Tekints le ránk a földre 530. azonos 46.
89. Teljes szívemből tégedet szeretlek 423. azonos 72.
90. Teremtő Isten, bármily messze menjek 43. azonos 14.
91. Térj magadhoz drága Sion 262. azonos 154.
92. Te vagy reményem sziklaszála 24. azonos 175.
93. Te világ szép ékessége 405. azonos 71.
94. Ti sötét felhői 395. azonos 50.
95. Türd kereszted mind halálig 461. azonos 80.
96. Uram, beszéded állandó 582. azonos 95.
97. Uram Isten, bemutatom 103. azonos 207.
98. Utas vagyok e világban 536. azonos 94.
99. Üdvözítő Jézusom 421. azonos 131.
100. Üdvözítőm, szerelmed által 440. azonos 77.
101. Üdvöztítő, te mennybe szálltál 235. azonos 141.
102. Vágyó szemmel nézünk feléd 42. azonos 25.
103. Zendülj magasztos angyalajkú ének 144. azonos 116.
104. Zengd lelkem ez új reggelt 67. azonos 188.
105. Majd ha a halál éjében 93. Majd ha végálomra térek 205.

Áldott a bölcs kegyelmes Isten 494. ? 220.
Mily boldogok vagyunk 275. ? 200.

 
(Ez utóbbi éneknél a Kis Énekeskönyv szövege új fordítás; az 1911-esé a régi szöveg 
átdolgozása.) 

25. melléklet        Kisebb énekeskönyvek. 
 
A) Ifjúsági és iskolai könyvecskék 
1. Egyházi énekek a tanuló ifjúság számára. Sopron, 1835. Kultsár. 56 lapos füzet. 
2. Énekek és imádságok a tanuló ifjúság számára. Kőszeg, 1840. Reichard 
3. Egyházi énekek. Evang. iskolák használatára összeállította a budapesti evang. 

néptanitói kar. Budapest, 1877. (2. kiadás 1889.) 
4. Keresztyén kis énekes és imádságos könyv és 38 szokottabb egyházi dallam A 

vallásoktatáshoz segédkönyvül, iskolai és magánhasználatra. Szerkesztette és kiadta Német 
Károly budapesti evang. hitoktató, Budapest, 1882. – A kis énekeskönyvecske 150 éneket 
közöl lerövidítve. Ebből 53 a dunántúli, 96 a győri énekeskönyvből való, 1 pedig új Sántha-
ének. Az imádságok között is akad még 1 a dunántúli és 2 a győriből átvett, imádságként 
besorolt ének. A dallamokat a Pálfy József-féle 1859-es dallamoskönyvecskéből vette és 
német szövegeket közöl hozzájuk a kétnyelvű iskolákra való tekintettel. 
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5. Evangelikus kis énekeskönyv az ágostai hitvallású evang. ijfúság számára. 
Budapest, 1899. Összeállította Paulik János. Az előszó szerint az ifjúság és a kültelki 
istentiszteletek számára készült ez a rövid, három íves füzetke 40 énekkel. Az énekeket a 
három magyar énekeskönyvből (dunántúli, győri, csabai) válogatta össze Paulik. Van az 
énekek között olyan, amelyik mindháromban megvan, vagy csak kettőben, ill. egyben, sőt új 
ének is. 

6. Egyházi énekek. Eperjes, év nélkül. Kósch. 
7. Egyházi énekek a magyarhoni ág. hitv. ev. iskolák számára. Eperjes 1896. Kiadta 

Durst Győző és Szálik Ernő. 
8. Kis énekes és imádságoskönyv az ág. hitv. ev. tanuló ifjúság használatára. Kassa 

1900. (ill. 1906. és 1913.) Összeállította a kassai evang. tantestület. 
9. Kis énekes könyv az ág. hitv. ev. ifjuság számára. Budapest, 1908. Kiadja a pesti 

ág. hitv. evangélikus magyar egyház. 42 ének a dallamok kottájával. Az énekek különböző 
énekeskönyvekből valók. A 3. kiadás 1914-ből való 51 énekkel (a régiből kihagy 12-t és 
felvesz 23 újat.) Az 1. kiadás valószínűleg 1906-ból való. 

10. Evangélikus ifjusági énekeskönyv. Összeállította H. Gaudy László. Budapest, 
1925. 1929. 1936. A 3. kiadásban 70 ének van a dunántúli énekeskönyvből és a Hallelujából. 

11. Kis énekeskönyv az ág. hitv. ev. ifjuság számára. Budapest, 1914. Luther 
Társaság. 57 ének. 

12. Egyházi énekdallam füzet. Evangélikus tanulóifjuság használatára. Összeállította 
Krecsák László. Nyíregyháza 1930. 88 ének 

13. Evangélikus kis énekeskönyv iskolai használatra. Összeállította Ruttkay-Miklián 
Géza. 1–5. kiadás Orosháza, 6. Cegléd, 7. Budapest. (1. kiadás 1937 2. 3. 4. , 5. 
1943, 6. 1944., 7. 1948.) Az 5. kiadástól 90 énekre bővítve s megjelölve, hogy melyik osztály 
tananyaga az illető ének. Benne van a füzetkében a Miatyánk, az apostoli hitvallás, 2 kis 
fohász és a 8. kiadástól kezdve az egyetemes liturgia gyermek-istentiszteleti rendje. Az 1–6. 
kiadásból 5-5000, a 7.-ből 2000 példány készült. A füzetke kiadását a tanyai hitoktatás tette 
szükségessé. Már 1937-ben tankönyvként engedélyezte az egyetemes tanügyi bizottság. 

14. Evangélikus énekeskönyv iskolai használatra. Szerk. Szőnyi Tódor. Budapest, 
1892. (2. bőv. kiadás). 240 ének. (Az 1. kiadásban csak 50) 

15. Gyermeklant. Keresztyén énekeskönyv evang. gyermekek számára. Szerkesztette 
Kapi Gyula. Sopron, 1917. A könyvecske elején Luther két éneke (Erős vár és Credo) 
háromszólamú gyermekkarra, a Kapi–Payr-féle „Mint kőszál a tengerben” négy szólamra, 
ezután következik a gyermek-istentisztelet jól ismert liturgiája a „Dresduer Kinderharfe” 
alapján, majd 115 éneket közölnek jórészt kottával. Az énekek nagy része az új dunántúli 
énekeskönyvből való. Közlik azonban az énekek között a himnuszt és szózatot is. A 
liturgikus rész kisebb átalakítással kottával és csak szöveggel is 194?-ben megjelent a 
„Lelkipásztor” mellékleteként. 

16. Evangélikus korálkönyvecske elemi és középiskolák számára. Összeállította 
Linder László. Békéscsaba, 1939. Tartalom 122 dallam + a függelékben még 12. 

17. Szent énekek magyar és tót nyelven ev. iskolás gyermekek számára. Szarvas, 
1941. Az evangélikus egyházközség kiadása. 246 ének. 

 
B) Konferenciai énekeskönyvek és füzetek 
Nem evangélikus kadványok, hanem az egyesületi keresztyénség területére tartoznak 

a Hoszánna (1901., 3. kiadás 1908.) és Halleluja (1920.) énekeskönyvek Mindkét 
énekeskönyv kottás, de jelent meg csak szöveges kiadásban is. A Hallelujának 1932-ben már 
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a 13. kiadása jelent meg (kotta nélkül). A Bethánia 1940-ben kiadott „Uj énekek” c. füzetei 
közölnek vegyes tartalmú énekek között genfi zsoltárt, Bach-korált is. 

1. Konferenciai énekeskönyvek. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
(MEKDSZ) „Pro Christo” 1920-tól kezdve adott ki nyári konferenciái részére külön 
énekesfüzetet. A füzetek tartalma nagyon vegyes. Közölnek énekeket a dunántúli 
énekeskönyvből is, de ezek mellett különböző angol, finn, német énekek fordításait is. A 
füzetek terjedelme ez utóbbi – az evangélikus egyházi ének tartalmától és stílusától sokszor 
nagyon eltérő – anyag irányában tolódik el. Az 1939-es füzet előszavában Schulek Tibor 
közli az addig megjelent füzetek évszámait (1920, 1922, 1928, 1931, 1936, 1939) és a 
tartalomról ezt mondja: „Az 1928 és 1931-es füzet abban különbözött az előzőktől, hogy 
fokozatosan bővítette az egyházi énekeket az angol-amerikai jellegűek rovására, amelyeknek 
jórésze mind dallam, mind szöveg szempontjából idegen szellemet jelent a magyar 
keresztyénségben. Népszerűségük azonban csak fokozatos kicserélést engedett és 
tiszteletreméltó okoknál fogva egyrészüket még máig sem lehetett elhagyni. „Az 1936-os és 
1939-es füzet továbbmegy és rámutat a helyes útra: az előbbi 6, a másik pedig újabb 5 éneket 
elevenít fel a régi magyar reformáció-korabeli énekanyagból. Az 1928-as füzetben 68, az 
1931-esben 84, az 1936-osban 96, az 1939-esben 101 ének van. 

2. A Fébé Diakonissza Egyesület kiadásában jelent meg az egyesület házi használatára 
„Énekeljetek Istennek” címen 127 énekkel egy kis énekeskönyv. (1927.) 

3. Énekem az Úr. Evangéliumi énekek. Az evangélizációs munka és közösségi 
összejövetelek céljaira állította össze Sréter Ferenc főleg az előbb említett kiadványok 
alapján a füzetét. (1–2. kiadás 1940., 3–4.: 1941., 5.: 1942, 6.: 1943., 7.: 1944., 8.:1946., 9.:?., 
10.: 1947.) Az egyes füzetek tartalma egyre bővült. (6–8. kiadásban már 89 ének van.) „Uj 
énekek” címen jelent meg 1947-ben 19 ének. Ezekkel és a „Régi Magyar Istenes Énekek”-ből 
válogatott néhány énekkel kibővítve (a régi anyag megrostálásával) jelent meg 1947-ben a 
füzet „Evangéliumi énekek” címen. (Az énekek sorszáma 127, a tényleges szám 112.) A 
kotta 1941-ben jelent meg először, 1944-ben már a 3. kiadás. Az Evangéliumi Énekek kottája 
1947-ben Evangélizációs uj énekek címen évszámjelzés nélkül jelenik meg. 

4. Evangélizáló énekek. Szikszai Benjamin kiadásában a Fébé nyomda adta ki 
évszámjelzés nélkül ezt a 24 énekes kis füzetet. 

5. Énekfüzet egyházi gyülésekkel, konferenciákkal kapcsolatos istentiszteletekre, 
bibliaórákra és egyéb vallásos összejövetelekre. Békéscsaba, 1944. 

 
C) Egyéb énekeskönyvek 
1. Kovács Andor: Hadi-temetési énekek. Budapest, 1915. Kis 20 lapos füzetke 

számozás nélküli 15 énekkel. 
2. Szimonidesz Lajos: Isten közelében. Énekes- és imádságoskönyv katonák részére. 

Budapest, 1915. Az imádságok, fohászok, igehelyek mellett számozás nélkül közöl 19 
éneket. 

3. Kis énekeskönyv. Vallásos és hazafias énekek evang. katonáink részére. Budapest, 
1916. A Luther Társaság szeretetadománya a katonáknak. 33 ének, közte a himnusz és 
szózat. 

4. Kis énekeskönyv ev. katonáink részére. Budapest, 1916. 47 ének. 
5. Református és evangélikus énekek. Budapest, 1932. (ill. 1941. és 1942.). A 

Budapesti Protestáns Katonai Egyházközség kézirat helyett adta ki. 87 ének első néhány 
verse: 35 ének az 1911-es dunántúli evangélikus, 11 zsoltár és 22 dicséret az 1920-as 
református és 16 ének az erdélyi református énekeskönyvből való. Közlik a magyar 
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Hiszekegyet, Himnuszt, Szózatot, templombamenés előtti és utáni imát s a két újabb 
kiadásban a Miatyánkot és az apostoli hitvallást is. 

6. Elefánt Mihály: Hit, remény, szeretet. Halotti énekek és imádságok. Budapest 1855. 
és 1862. 

7. Elefánt Mihály: Dávid szent lantja. 52 imák, zsoltárok, énekek. Sárospatak, 1860. 
8. Régi hangok. (A „Cithara Sanctorum”-ból.) Tizenkét ének új kiadásban. 

Közrebocsátja Jeszenszky Károly. Budapest, 1890. 
9. Kis énekgyűjtemény. Ágost. hitv. evangyéliumi hivek részére. Mezőberény, 1916. 

20 ének. 
10. Weine nicht! Lieder zum Gebrauche bei Beerdigungen evangelischer Christen. Ne 

sírj! Evangélikus keresztyének temetésénél használatos halotti énekek. Sopron, 1916. Kiadja 
az egyházközség. 23 német és 17 magyar halotti ének. A magyar szövegek az 1911-es 
dunántúli énekeskönyv szerint. 

11. Finn énekek. Győrben minden címlap és évszámjelzés nélkül jelent meg a 9 
éneket tartalmazó kis füzet. 

12. Kárpáti Sándor: 2 és 3 szólamú korálok és vallásos énekek. Sopron, 1934. 
Sokszorosított 44 dallam. 

13. Magócs Károly: Keresztyén halotti énekeskönyv. A 4. kiadás 1938-ban jelent meg 
123 énekkel. 

14. Énekeljetek Istennek. Nyíregyháza, 1943. 61 ének. 
15. Régi magyar istenes énekek. Győr, 1945. Schulek Tibor és Sulyok Imre gyűjtése 

és kiadása. 127 ének szövege és a hozzávaló 73 dallam. Ebből 44 szöveg külön is megjelent 
„Az Uristent magasztalom” címmel. 

16. Cantate! Énekeljetek! 101 egyházi ének dallama. Budapest, 1950. Az egyetemes 
énekügyi bizottság összeállításában a tervezett új énekeskönyv első próbafüzete. 


