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Bevezetés. 
Az egyházi énekköltészet irodalmunknak az a területe, amelyet 

állandóan a reform gondolata kísér. A 17. század nagy fellendü-
lését ez hozza létre, a 18. században beállott hanyatlásnak pedig 
természetes következménye lesz a század végén meginduló na-
gyobb arányú reformmunka és annak első igazán nagy eredmé-
nye Kovács Márk 1842—-41-ben megjelenő Énekeskönyve. Tanul-
mányunkban ezt a munkál óhaj t juk kellőkép megvilágítani, mert 
<— bár vannak, akik foglalkoztak vele — a róla alkotott kép még 
ma sem teljes. Hiszen a Ferenczy — Danielik-féle Magyar írók1 

csak épen a nevét említi; Babik Józsefnek pedig, aki két tanul-
mányban is foglalkozik vele,2 nem álltak rendelkezésére azok a 
kéziratos források, amelyek alapján igazán alapos munkát, végez-
hetett volna. Bárdos Rémig dr: — úgy látszik a munka sürgőssége 
miatt — nem mélyedt el a rendelkezésére álló anyagban és így 
a tőle rajzolt kép is felületes és elnagyolt.3 Ezeket a hiányokát 
akarjuk kipótolni a rendelkezésünkre álló kéziratos és nyomta-
tott források gondos áttanulmányozásával, hogy a munkát köze-
lebb hozzuk és helyét az egyházi ének reformjáért folytatott 
küzdelmekben megjelölhessük. Mivel pedig e reformok oly szo-
ros összefüggést mutatnak, hogy egy század reformtörekvései az 
előzőé nélkül szinte meg sem érthetők, szükségesnek tart juk az 
Énekeskönyvet megelőző fontosabb reformgondolatok és törek-
vések rövid ismertetését is. 

1 Ferenczy—Danielik: Magyar írók Pesten, 1856. I. 279. 1. 
2 Babik J. : A magyar kath. egyházi ének története rövid előadásban. 

(Külön lenyomat az egri érseki tanítóképző intézet 1889—90-ik tanévi 
Értesítőjéből.) Eger 1890. Kath. vallásos költészetünk a jelen század-
ban. Á budapesti növendékpapság Munkálatai. XLVI. évf. Budapest 1883. 

3 A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Budapest 1916. 
"VI/b. köt. 



A reformok története. 
Nekilendülés és virágzás. 

Az Oláh Miklós érseksége alatt tartott nagyszombati zsinat 
szigorú határozata az első igazán érdemleges szó, amely a katoli-
kus egyházi ének ügyében elhangzott. A zsinat ugyanis a követ-
kezőkép határozott: ».. . sub gravi p o e n a . . . committimus, ne vul-
gares ullae aut Latinae etiam cantilenae praeter eas, quas ante 
centum annos maiores nostros cerfco approbasse constat, aur 
praeter eas, quae posth'ac a nobis fuerint approbatae, in tempi is 
maxime admittantur: ne sub specie pietatis Hungarus populus, 
natura alioquin ad divinum cultum propensus in errores induca-
tur, sicut proli dolor! fieri nostra aetate in pluribus locis vide-
mus.«1 E nyilatkozat kettős irányban jelöli nneg a sürgős teendő-
ket. Egyrészt szükségesnek tartja a régi katolikus énekek felújí-
tását, másrészt pedig szorgalmazza a katolikus és protestáns éne-
kek szigorú szétválasztását. Mivel azonban e zsinati határozat 
Telegdi Miklós prédikációs gyűjteményében közölt, gyökeresen 
katolikus szellemű és az ősi énekköltészetből való nyolc éneken 
kívül semmit sem eredményezett, az 1628. évi zsinat kénytelen 
újra foglalkozni az egyházi ének ügyével.2 

Szigorúan meghagyja ugyanis a papoknak a kifogástalan 
katolikus énekek kiválogatását és kimondja, hogy az egyházi 
hatóságok gondoskodjanak azok hibátlan kinyomtatásáról. E zsi-
nat rendeletének azonban mindössze csak Hajnal Mátyás jezsuita 
imádságos és énekeskönyvének (1629.) megjelenése lett az ered-
ménye. Ez azonban a várakozást nem tudta kielégíteni. Ezért 
a Lósy Imre elnökletével tartott 1638. évi esztergomi zsinaton 
újra felmerül egy nagyszabású énekeskönyv kiadásának a terve. 
A zsinat ugyanis világosan látja azt a nagy lelki kárt, amit az 
egyházi szempontból kifogásolható énekek okoznak, azért »e 
visszaélés könnyebb megszüntetésére bizottságot küld ki, hogy 
az az ilyen énekeket szorgalmasan egybegyűjtse, az eretnek-
ség minden ragályától megtisztítsa és kinyomassa.«3 

Az említett zsinati határozatok azt mutatják, hogy a ka-
tolikus egyházi ének önállósulása nagyon lassan haladt előre, 

1 Péterffy : Sacra Corcilia II. 43. 1. 
2 Péterffy : i. m. 254. 1. 
3 Péter f fy : i. m. 359. 1. 



Oka ennek a vállalkozó szellem hiányán kívül a feladat nehéz-
sége is. Mert nehéz, szinte lehetetlen feladat az énekek szétválasz-
tása. Hiszen katolikus énekek is mentek át protestáns haszná-
latba. Egy szilárd pont kínálkozott e téren: a tanítás, a szellem 
különbözősége. Az egyező tanítások azonban nagy nehézséget 
okoztak. 

A függetlenedő katolikus énekköltészetről Péclii Lukács tá-
jékoztat.4 A megindult munka eredményei pedig a század első 
felének három kéziratában csapódnak le, a Gyöngyösi-toldalék-
ban, a Kuun-kodexben és a Jancsónénekeskönyvben. Az a kö-
rülmény pedig, hogy e három kéziratos gyűjtemény olyan énekei 
között, is van egyezés, amelyek régi változatban ismeretlenek, azt 
mutatja, hogy a »XVII. század elején már elterjedt egyházi ének-
ről van szó« és hogy »a katolikus templomi ének már a XVII. 
század elején önállósul.«5 

E fejlődés előrehaladásáról tanúskodik az első nagyobbsza-
bású katolikus énekeskönyv, az 1651-ben Kisdi Benedek költségén 
megjelent Cantus Gatholici. A gyűjtemény megjelenése forduló-
pontot jelent a magyar katolikus énnekköltés fejlődésében. A 
szerkesztő ugyanis, — akiben Toldy Ferenc Ragyóczy Péter 
egri kanonokot gyanította, újabban azonban Szőlősy Benedek 
jezsuitának tulajdonítják, — figyelembe veszi az 1629. nagy-
szombati és az 1638. évi esztergomi zsinat határozatait s így 
müve egyházi jóváhagyást nyerve, mintegy hivatalos énekes-
könyvvé vált. A gyűjtemény célját latin előszava jelzi: a hamis 
szirének énekétől elbódított lelkek visszavezetése az egyházba, 
amelynek ősi buzgósága, himnuszokban zengő szépségei testi és 
lelki boldogságot adnak. A magyar előszóból pedig, amelyben 
a szerző könyvének tartalmáról úgy nyilatkozik, hogy abban 
»néhány régi és új, deák és magyar énekek a sok együgyűek 
közül, akik helyesebbeknek látszattanak, egybeszedettek«, Babik 
azt a következtetést vonja le, hogy »ezelőtt is volâak ének-
gyüjtemények« az említetteken kívül is.6 Lalin és magyar éne-
kei az egész esztendőre kiterjednek. A gyűjtemény négy első 
része az egyházi év szakaszainak megfelelő énekeket tartalmazza. 
Az ötödik Szűz Máriát dicsőíli énekeivel, a hatodik pedig az apos-
tolok, szüzek, hitvallók, vértanuk, angyalok és szentek dicsé-
retét zengi. A hetedik részben a prédikáció előtti és utáni énekek 
vannak, a nyolcadik 12 zsoltárfordítást foglal magában, míg a 
kilencedikben tíz litánia található. Végül egy függelék néhány 
karácsonyi és más énekkel. E négyrét alakú, 269 lapnyi terje-
delmű könyv 109 magyar és 74 latin éneket tartalmaz csillag-
és buzogányalakú hangjegyekkel. Ezek között 25 olyan ének van, 

* Szt. Ágoston doc to rnak . . . 1591. (a 79., 148. és 183. 1.) 
5Alszeghy Zs. : A XVII. század magyar lirai költészete. Budapest, 

1935. 21. 1. 
6 Babik J. : A magyar katholikus egyházi ének tört. Eger, 1890. 23. 1. 



amely a protestáns énekeskönyvelvben is fellelhető, de olyan is, 
amely Telegdinél is megtalálható, 24 pedig »régiének« jelzéssel 
szerepel. Értékét — elsőségén kívül — mutat ja az is, hogy ez 
lett az az alap, amelyen a következő idők gyűjteményei fel-
épülnek. 

Sokkal gazdagabb és önállóbb a Szegedi Lénárt-féle Cant us 
Catliolici. E 4 rétű, 560 lapnyi, 280 egyházi éneket tartalmazó 
könyv szerkesztői »korántsem elégedtek meg a Kisdi-gyűjte-
ménnyel: tudatos gonddal dolgozták át az onnan átvett énekeket 
is, a protestáns eredetűek is lényegesen, néha a felismerhetet-
lenségig át vannak formálva; nagyon gazdag új — rendesen 
latinból fordított — énekekben«.7 A katolikus istentisztetek, 
szertartások és ünnepek egész rendszere feltalálható e gyűj-
teményben »igazi nemzeti álakban« — állapítja meg Bogisich 
Mihály. A nemzeti jelleg és magyar ritmus jegyeit különösen a 
Mária-énekek és a magyar szentekről szóló énekek viselik ma-
gukon. Zenéje is magyar. Kezdetleges, sőt gyakran hibás hang-
jegyzéssel írt dallamaiból »a magyar zene története szól hoz-
zánk«.8 

Kisdi gyűjteménye és a protestáns Gönczi (1654) alapján 
készíti el a csiki fercncrendi klastrom jeles tagja, Kájoni János, 
Can ti on ale Catliolicum-át (1(>76). E két hatalmas kötetből álló 
gyűjtemény tartalmát maga a cím is elárulja. E szerint »régi 
és új, deák és magyar ájtatos egyházi énekek, dicséretek, soltá-
rok és ly tán iák. Mikkel a keresztények esztendő által való 
templomi solemnitásokban, processiókban és egvébb aitatossá-
gokhan szoktanak élni« találhatók benne, »halottas temetéskor 
való és a négy utolsó dolgokról emlékeztető énekekkel együtt«. 
Ezeket a szerző »mbst ú jonnan nagy szorgalmatossággal egybe-
szedte, megjobbította és a keresztények épületire s lelki vi-
gasztal ásókra kibocsátotta«. 

Kájoni gyűjteménye a Canlus Catholicihez viszonyítva nagy 
haladást mutat főkép tartalomban és változatosságban. E miatt 
választotta Szelepcsényi is a nevéhez fűződő kiadás alapjául. 
Az egyházi ének reformtörekvéseit illetőleg pedig fontos szá-
munkra előszava. E latin nyelvű előszóban ugyanis testet ölt az 
a gondolat, amely azóta is él, s amelyet minden igazi nagy gyűj-
temény céljának tekint; az egyöntetűség gondolata. Célja az, 
hogy kiszorítsa a felesleges, vagy tudákos kántoroktól gyártott, 
gyarló, hittanilag hibás énekeket, s ezzel az egyformaságot 
előmozdítsa. 

Az 505 magyar és 133 latin éneket három részben osztja el. Az 
elsőbe az ünnepekre szóló, a másokba az egyes alkalmak kí-
vánta s a harmadikba pedig a temetési énekeket teszi. 

7 Alszeghy Zs. : A XVII. sz. magyar lirai költészete, 21. 1. Bp., 1935. 
8 Bogisich M. : Magyar egyházi énekek a XVIII. századból. 31. L 



A gyűjteményben Kájoni néhány saját éneke is szerepel.9 

A nem eredeti éneken nem sokat változtat. A protestáns Göncziét 
is csak dogmatikai szempontból javítja. Mivel azonban ez énekek 
hangjegyek nélkül szűkölködnek, a könyv az egység megterem-
tését elérni nem tudta. 

A kéziratos gyűjtemények közül kiemelkednek: a Cantionale 
Hungaricum (Egyet. kvt. A. 112) és a Cantionale et Passionale 
Hungaricum, Societatis Jesu Residenlia Turócensis. Az első 
Szegedi Lénárt 1674-i kassai gyűjteményével mutat kapcsolatot, a 
második gyűjtője pedig Kisdit akar ja kibővíteni. Kájoniéval a 
Mihály Farkas-tele kézirat (Nemz. Muz. 8. Hung. 482.) rokon. 

E kéziratok közül történeti szempontból legfontosabb a 
Cantionale és Passionate Hung. Soc. Jesu Res. Turóciensis, 
amely Kájoni gyűjteményével egykorúnak mondható. A gyűj-
temény névtelen összeállítója a nyilvánosságnak szánta munká-
ját. Az előszóban ugyanis világosan megmondja, hogy könyvét 
egyházi jóváhagyásra felterjeszti, mert sok új és olyan éneket 
is tartalmaz, amelyek eddig még nem nyerték el azt. Még vilá-
gosabban mutatják e szándékot azok a szavai, amelyekben a 
nyomdászt arra figyelmezteti, hogy a régi, jóváhagyott énekeket 
a közkézen forgó könyvekből egyszerűen, változatlanul nyomja 
ki. Megjelenése azonban ismeretlen okból elmaradt. 

Fejlődéstörténeti jelentősége az előző gyűjtemények felett áll. 
Ezt pedig annak a körülménynek köszöni, hogy benne találkozunk 
először magyar nyelvű teljes miseénekekkel. Ezeknek az eddigi 
gyűjteményekben semmi nyomuk nincs. Bizonyítja e körülmény 
azt is, liogy a magyar éneklés ebben az időben már a misé-
hez kapcsolódik s egyre erősebb szerephez jut a katolikus 
liturgiában is. Újdonságai közé tartozik a nagypénteki impro-
periák magyar fordítása, s az első hangjegyekkel ellátott ma-
gyar passió. Bár a gyűjtő hangoztatja, hogy a magyar nyelvet 
nem bírja tökéletesen, mégis fordításai és sok új éneke is sikerült-
nek mondható. Új énekei azonban későbbi énekeskönyveink-
ben nem fordulnak elő. Nagyrészük a Kisdi alapján készült és 
1700-ban kiadott tót-nyelvű énekeskönyvben, a »Pisne Catho-
licka«-ban fellelhető. 

A 17. század nagy gyűjteményeinek sorát Náray György, 
esztergomi prépost-kanonok Lyra Coelestise (1695 zárja be. Ez a 
a munka mintegy a koronája a század törekvéseinek. Szerkezete 
teljesen más, mint az elterjedt Cantus Catholici-é. A Cantionale 
és Pass ionale . . . Turóciensis mintájára ugyanis a magyar mise-
énekek lépnek előtérbe s ezek használatára buzdít. Elődeihez 
viszonyítva szembeötlő a szentek, főkép a magyar szentek éne-
keinek nagy gazdagsága. 

Művében kis számmal vannak olyan énekek is, amelyeket, 
»mint másnak kertjéből kiválasztott rózsákat« felvett. Legtöbb-

9 Kájoni forrásairól: Jénáki Ferenc értekezése, Kolozsvár, 1911. 



jük azonban eredeti. Ezek pedig szerzőjük rátermettségét bizo-
nyítják, mert érezhető rajtuk, hogy ihletett költő és kiváló ze-
nész alkotásai. Ritmusuk valami csodálatos keveredése a köny-
nyed, népies és komolyan gördülő ritmusnak. Dallamaiban pedig 
Bogisicli az ősi magyar énekek leghívebb képét fedezi fel. Az 
egyházi ének zenetörténetének szempontjából ez ad fontos-
ságot a Lyra Coelestisnek. 

Érdekes e szempontból a könyv bevezetése is. Ebben a Szent-
írás alapján fejtegeti az egyházi zene fenséges voltát, aztán tisz-
tán és határozottan ismerteti az énekek előadásának leghatá-
sosabb módját. 

Utána 1696-ban lát napvilágot Illyés András erdélyi püspök 
»Novae spirituales et morales duarum linguarum cantiunculae« 
című munkája. Ez azonban nem énekeket, hanem inkább val-
lásos tanító verseket tartalmaz. Megírásának célja, — előszava 
szerint — hogy a mulatozásokon énekelni szokott nem tisztes-
séges dalok helyébe jókat adjon. 'Ezek az énekek a népies fel-
buzdulás hatása alatt, a 19. sz. első évtizedeiben a nép számára 
írt hasonló költemények, »dalok« elődeinek tekinthetők.10 

A XVII. század közepén a Kisdi-féle Címtus Catholicivel 
meginduló katolikus egyházi énekreform a zsoltárokat telje-
sen kihagyja a számításból, s így a protestánsok fordításai to-
vább élnek. Kisdi csupán 12 zsoltárt közöl. Lassanként azonban 
az egyházi ének erős fellendülésével érzik ezek szükségességét 
is. Illyés István 1693-ban közzéteszi Soltári Énekeit, s ezzel 
mintegy pótolni igyekszik Kisdi hiányát. Ezzel párhuzamosan 
1719-ben Kájoni János már 57 magyar zsoltárt közöl. Kájoni 
zsoltáraira Iltyés könyve is hatással volt. 

Amint az egyházi ének ú j stílusának és hangjának megte-
remtésében a katolikus énekköltők haladnak az élen és terem-
tenek bensőbb,, mélyebb érzést, alanyi lelkiséget s mégis örök 
emberi érzést kifejező lírát az egyházi énekből, akkép a zsol-
tárfordítás terén is. Illyés »igyekszik eléggé hű maradni az 
eredetihez és ennek ellenére sem érzik ra j ta nagyon a fordítás, 
fellengző, magas, tudós íze, Bibliás és magyar.«11 Hű követője a 
magyar ritmusnak és formái közül igen sok a kódexekből is 
ismerős. A dallamok szempontjából is e könyv volt hivatva 
— Bogisicli szerint —az ősi magyar zsoltárdallamokat fenyegető 
Szenczi Molnár Albert-féle francia dallamok ellensúlyozására.12 

E kezdeményezés azonban visszasüllyed a régi színvonalra 
Követő nem akad, a folytatás elmar act Természetes is ez. Hi-

10 A 17. századi énekköltészet esztétikai méltatását kimerítően adja 
Alszeghy Zsolt. A XVII. század magyar lirai költészete. Budapest, 1935. 
c. értekezése, s a XVII. század magyar irodalma, Bp., 1937. c. könyve. 

11 Bónay György: Katolikus verses zsoltárfordítások a XIX. szá-
zadban, 1934. 3. 1. 

12 Bogisicli M. : Magyar egyházi népének a XVIII. századból, 27. 1. 



szén. az egyházi ének reformját elengedhetetlenül szükségessé 
tette az a körülmény, hogy a liturgiának szerves részévé vált, 
s ezzel egyházi létérdek lett. Nem így azonban a zsoltárok. 
Ezek ugyanis a katolikus liturgia azon részében, amelybe a 
nép is bekapcsolódik, nagyon kevés szerepet játszanak. Helye-
sen állapítja meg azért Rónay: »Itt (t. i. a protestánsoknál) a 
magyar zsoltár liturgikus szöveg. Hajlamos a megmerevedésre. 
Ha változik, az inkább csak korszerű külső idomulás, nem pe-
dig lényegi. A fordítás, illetőleg az elfogadott megjobbítása ki-
váló alázatot, régi iránti nagy tapintatot igényel. A katolikusok-
nak ezzel szemben a fordítás inkább költői erőpróba, s mint 
ilyen, tág szabadságot biztosít a lényegi egyezés keretein be-
lül a fordítóknak.«13 

Viszont ugyanaz a körülmény, hogy tudniillik a nép nyel-
vén történő éneklés sohasem válik a katolikus egyház szertar-
tásának szerves részévé, hanem annak csak kísérője marad s 
így mint nemliturgikus szövegek az énekek a megmerevedés ve-
szélyét elkerülhetik, a további fejlődés mérhetetlen távlatát 
biztosítja. Ez a magyarázata annak is, hogy e század nagy al-
kotásai után is az egyházi ének állandó forrásban marad és 
folytonosan reformra szorul. 

Az aléllság kora. 

A 17. század hatalmas fellendülését a megállás, sőt vissza-
esés kora követi. Mintha mély álomba merülne mindén. S azok 
is, akik ébren vannak, csak arra gondolnának, hogy fenntartsák 
azt, amit a virágkor szellemben, formában, dallamban drága 
örökségként hátrahagyott. Űj kezdeményezésinek semmi jele. ön-
állóságra törekvésnek semmi nyoma. Csak jelentéktelen, apró 
művecskék látnak napvilágot a század első éveiben, aminők Illyés 
András erdélyi püspök »Jóra intő énekecskéi« (Nagyszombat 
1702) és »Régi és ú j Énekek és isteni dicséretek« c. munkája (Nagy-
szombat 1703). Mindkettőnek azonban ez már a második kiadása, 
s így inkább a 17. század végéhez tartoznak. Egyébként a mult 
század gyűjteményeinek felújítása az egyetlen tevékenység, amely 
a századvégi gyűjtemények megjelenéséig tapasztalható. így je-
lenik meg Kájoni gyűjteménye 1719-ben, majd Illyés Istváné 
háromszor e század folyamán, 1749, 1781 és 1793-ban. Kisdi gyűj-
teménye Szelepcsényi jóvoltából 1703-ban ölt ú j köntöst, majd 
pedig 1738 és 1792-ben jelenik meg újra. Kéziratos gyűjtemé-
nyekkel is csak a század második felében találkozunk (Koncz 
Gábor: Cantilenae, 1771 és Liber pro orga.no 1772). Ezek azonban 
a további fejlődés szempontjából különösebb jelentőséggel nem 
bírnak. 

1731-ben jelenik meg Kassán egy 07 lapnyi kis gyűjtemény, 

13 Rónay: i. m. u. o. 



»Ájtatos énekek és imák, melyek szeraphikus Szt. Ferenc szer-
zetéből való convenluaÜs PP. Missionárusok az egri püspökség-
ben tartandó sz. missiójok alkalmával énekeltetnek vagy fenszóval 
az ájtatos hívekkel mondatnak« címen, mely a főkép Náray gyűj-
teményében előforduló, a hitágazatokról szóló, úgynevezett ka-
tekizmusi énekeket újí t ja fel. Nem mások ezek, mint a katekiz-
mus eg3res ágazatainak versbefoglalásai. Ép azéri lendületnélkü-
liek, érzés bennük semmi, vagy felszínes. Csak egy-két új, nem a 
katekizmusiak kategóriájába tartozó igazi líraiságú éneket talá-
lunk benne (Jertek keresztény lelkek; 6 malaszttal teljes szent 
Szűz stb.). 

Önálló tevékenység és — ha nem is az a cél ja — előbbre 
viszi az egyházi ének ügyét Amadé László kis műve: a »Buzgó 
szívnek énekes fohászkodási« (Bécs 1755), továbbá Faludi Ferenc 
egy-két éneke (Szüzek, i f jak sírjatok). 

A kassai »Ájtatos énekek és imák <-hoz hasonló, de mégannáj 
is jelentéktelenebb gyűjtemény az 1784-ben megjelent 18 lapos 
könyvecske, amelyben »A veszprémi püspöki megyében Szenthá-
romság tiszteletére boldog emlékezetű Biró Mártonnak ugyan 
veszprémi püspöknek szerzése és rendelése szerint a mindennapi 
Szent Misekor mindeddig példás ájtatossággal gyakoroltatni szo-
kott Énekek és imádságok, melyek sok íz-béli nyomtatások után 
most újólag azon veszprémi püspöki megyének számára bényo-
mattattak.« 

Természetes, hogy ilyen szegényes termés mellett a régi ba-
jok méginkább súlyosodnak. Ányos Pál »Énekek könyvé«-nek 
(1785) előszavában olvassuk, hogy »szükséges volt az evangéliom és 
anyaszentegyháznak lelke szerint való énekeket elrendelni, hogy 
mind a lelki atyának, mind pedig a híveknek is legyen teljes 
módjuk és okuk annyi zűrzavar éneket, melyekkel a jó énekek 
fogyatkozása miatt csúfoltatott az isteni szolgálatot illető tiszta-
ság, kitiltani megyéjekből és énekeseiket kötelezni istenesebb és 
lelkiebb énekekre.« A bevezetés e szavai arra engednek követ-
keztetni, hogy volt ugyan termés a század folyamán, az azonbau 
kontárok kezéből került ki. Mert Ányos aligha gondolhatott e 
kemény szavak leírásánál a 17. században, az egyházi ének e 
virágkorában keletkezett nagyon is istenes énekekre. 

Hogy pedig a könyv az egységesítés célját is szolgálni akar-
ta, világos a bevezetés idézett szavaiból. Meg kell azonban álla-
pítanunk, hogy célját nem érte el. Nem érhette pedig el azért, 
mert énekei teljesen újak, szakít bennük a régi hagyományok-
kal, s így az ősi énekek hangjához szokott nép számára, amely 
e téren nagy tisztelője a hagyományoknak, idegenek maradtak. 

Ányos énekei sem mások, mint a régi katekizmusi énekek 
mintájára a vasárnapi evangéliumi perkópák versbefoglalt ho-
miliái. 

Ebben az időben kezdődik meg Verseghy Ferenc munkás-
sága, aki 1786-ban Pesten kiadja Keresztény Ájtatosságok című 



ima- és énekes könyvét, amelynek érdekessége, hogy énekei >a 
nyomtatásban hangjegyek nélkül szűkölködnek«, míg az eredeti 
s most is meglévő kéziratban az énekek kettő kivételével hangje-
gyekkel vannak ellátva.14 Er re az időre esnek »A Parnaçsus he-
gyén zengedező magyar múzsának szózatá«-ban található vallásos 
énekek is. A vallásos jelzőt használtuk, jelezni akarván, lrogy 
itt nem szoros értelemben vett egyházi énekkel állunk szemben. 
»Német szellemben megzenésített«, a magyar zenei ízléstől távol 
áJló, cifra, cikornyás dallamú istenes versek ezek. 

Verseghynek e számunkra jelentéktelen munkáinál sokkal 
i'ontosabb a 19. sz. reformtörekvéseiben vállalt szerepe, amelyr? 
alább még visszatérünk. 

A Kisdi—Szelepcsényi-féle Cantus Catholici utolsó (1792) ki-
adása már bíztatóan viseli címlapján, hogy benne »a régi és ú j deák 
és magyar ájtatos énekek most újonnan több más szép énekkel 
megszaporítlattak.« S valóban, e könyv már 191 magyar és 75 
latin éneket foglal magában. Az eredeti Kisdi-gyűjteménnyej 
összevetve ez a magyar énekek 82-vel való szaporodását jelenti, 
szemben a latin énekek eggyel való szaporodásával. 

Ha figyelembe vesszük az említett kezdeményezéseket és 
eredményeket, azt kell megállapítanunk, hogy a 17. századhoz 
viszonyítva nagy a visszaesés. Sőt a meddőség annak hagyatékát 
is kikezdte. Mert ha igaz, hogy a megállás bizonyos tekintetben 
már visszaesés, százszorosan igaz az irodalomban, annak bárme-
lyik „ágát vesszük is figyelembe. Még inkább igaz, lia százados 
álldogálást, tespedést jelent. E tespedés hozta magával azt az el-
satnyulást és teljes anarchiát, amelyről már Ányos panaszkodik, 
s amelynek nyomai kisértenek a következő század közepéig. 

A százéves pihenés okozta sebek orvoslásának kezdete mégis 
a 18. sz.-ban indul meg. A század utolsó éveit éljük, amikor va-
lami hirtelen nagy nekilendülés eredményeként két nagy és ki-
váló gyűjtemény lát napvilágot, s a maguk kiválóságával kiszo-
rí t ják a régi, elavult gyűjteményeket ós a kontár kezek alkotásait 

Az egyházi ének történetének ez eseményszámba menő napjai 
közül az első 1797-ben virradt fel, amikor Vácott »a maróhi egy-
háznak legkisebb szolgája és kántora«, Bozóki Mihály kiadta 
»katholikus karbéli kótás énekeskönyvét«. A mű kiválóságát vi-
lágosan mutat ja az a tény, hogy a benne szereplő énekekkel mai 
gyűjteményeinkben is lépten-nyomon találkozunk. Sikerének titka 
a szerző reformokról vallott egészséges felfogása. Átveszi a régi 
gyűjtemények legjavát, azokat az énekeket, amelyek a kor ízlé-
sének megfelelnek s éip azért használatuk folytonosságot mutat. 
Énekeinek legnagyobb részét a Kájoni- és a Kisdi—Szelepcsényi-
féle gyűjteményből meríti. Az új Bénekek készítésében alapul a 
Szentírás szolgál. Az egyes énekekben gyakran találunk olyan 
jelzéseket, amelyek az alapul szolgáló szentírási hely pontos meg-

14 Babik J.: i. m. 38. 1. 



határozását adják. A feldolgozásban is mérsékelten újító. Meg-
tar t ja a régi formákat, a régi dallamokat, a hatás régi eszközeit, 
de ügyesen át-, meg átszövi az ú j idők követelte izlés- és kifejezés-
ben sajátságokkal. Az egyházi énekköltészet ú j termékei ezek 
az énekek, újak sokszor a dallamok is és mégis úgy érezzük, nogy 
régi ismerősök. Bozóldt ezek alapján az énekreform művészének 
mondhatjuk. 

Az énekeskönyv felosztásában tér el Bozóki legjobban a 
régiektől. Elveti ugyanis az énekek ünnepkörök szerinti beosztá-
sát és helyette az isteni erényeket teszi meg a felosztás alapjául. 
Így könyve 3 részre tagolódik. »Az apostoli hit« az evangéliumok-
ból merített hitigazságokat, az ezeknek megfelelő ünnepek és az 
Oltáriszentség énekeit tartalmazza. Az egyházi ünnepköröknek 
megfelelő énekeket » A reménység« foglalja magában, míg a Jézus 
nevéről, Szűz Máriáról s a szentekről szóló énekeket, a zsoltáro-
kat, továbbá a lilániákra és más á j Lakosságokra valókat »A szere-
tet« c. részbe teszi. 

Az ő fellépése men Li mieg a 18. századot attól a vádtól, amely 
e század első háromnegyed részének vizsgálata közben fogamzik 
meg az ember lelkében, hogy t. i. e század az egyházi ének terén 
semmi érdemlegeset sem alkotott. 

Méltó versenytársa, sől sok tekintetben felülmúlja őt, Szent-
mihályi Mihály »egri kanonok, patai alsó kerületnek vice-esperese 
és Boczonád helységének plébánosa«. A négyrét alakú két hatal-
mas kötet (I. 442. 1, 11. 253 1.) Bozóki gyűjteményével egyidőben 
jelent meg Egerben 1797—98-bain. Az »Egyházi énekeskönyv, 
mely magában foglal ja az Istennek dicséretéhez és a Szentek 
tiszteletéhez alkalmaztatott s a római közönséges Anyaszent-
egyháznak rendtartása szerint egész esztendő által közönséges 
és különös ájtalosságok alatt ünnep és köznapokon a kereszté-
nyeidül gyakoroltaitni szokott Deák és Magyar Zsoltárokat és 
énekeket«, gróf Eszterházy Károly egri érsek rendeletének kö-
szöni létét. Az érsek u. i. az énekreform szükségének tudatában 
rendeletileg intézkedett egy minden igényt kielégítő gyűjtemény 
szerkesztéséről és kiadásáról. 

Az egyházi ének zilált állapotának Szentmihályi érdekes 
okát lát ja meg abban — amint a bevezetésben beszél róla —, 
hogy a dunántúli énekeskönyvek, i(levéve a Szelepcsényit is, 
nem terjednek ki az egész évi szükségletre és a rendkívüli, 
vagy temetési alkalmakra sem. Ép ezért »nyilvánvaló az, hogy 
hazánkban írásbeli (kéziratos), számtalan ú j énekek a régi-
ekhez férkőztek, melyeknek nótái dicséretesek ugyan és szív-
ébresztők, de azok közül némelyeknek értelmi vagy homá-
lyosan és fogyatkozásokkal írva vágynák, vagy az igaz hitnek 
titkaival ellenkeznek és a verseknek egyeztető zengései azokban 
hibáznak«. Kifogásolhatók tehát mind tartalmi, mind kifejezés-
beli, mind pedig verstani szempontból. Egyszóval hozzánemértők 
alkotásai. Ép ezért a szerző eleget akarván tenni a magas fel-



szólításnak, említett könyvét »a híveknek lelki javokra régi és 
újabb könyvekbül, különös írásokbul (nyilván kéziratokra gondol) 
maga készített munkáibul is egybeszedte, gondos vigyázással 
írásba tette s öt részre felosztotta«. E címlapról vett idézet 
eléggé felvilágosít a mű tartalmáról. Tehát régi és ú j énekekkel 
állunk szemben. Közelebbi forrásait illetőleg azonban feladatunk 
sokkal nehezebb lenne, mert Szentmihályi nem jelzi sehol, hogy 
honnan vette valamelyik énekét, sem azt, hogy közülük melyik 
a sajátja, melyik eredeti szerzeménye, vagy fordítása. Érdekes 
azonban az a körülmény, hogy több olyan ének található e gyűj-
teményben, amelyek Bozókinál is előfordulnak, de előbb nem. 
Önkéntelenül felvetődik a kérdés: A két egyidőben megjelent 
könyv közül melyik támaszkodik a másikra? A kérdés azon 
része, amely Szentmihályi II. kötetére vonatkozik, mivel az egy 
évvel később jelent meg, könnyűnek látszik. De nem úgy az első 
kötetre vonatkozólag. Sokkal kézenfekvőbb tehát a közös forrás 
feltevése. A közös forrás kérdését Babik már felveti idézett érte-
kezésében, feleletet azonban nem ad a kérdésre és azóta sem 
kaptunk kielégítő választ. 

A gyűjtemény beosztása, az öt részre tagolás, sajátosan 
újszerű. 

I. A mise egyes részei latinul, régi himnuszok dallamára írt 
szövegben. Magyar miseénekek, prédikáció előtti és utáni, reggeli, 
esti énekek. A főbb hitigazságokról, a parancsolatokról, szent-
ségekről szóló katekizmusi énekek, majd latin vesperákat, litá-
niákat és antifónákat tartalmaz. 

II. Az adventtől Űrnapig terjedő időszak énekeit foglalja ma-
gában. 

III. A Szentháromságról, a megtestesült Igéről, Szűz Máriáról, 
Oltáriszentségről és a szentekről szólókat hozza időrendben. 

Itt egy toldalékot ad minden vasárnapra a mise epislolái 
és evangéliumi perikopák versbefoglalásával keletkezett katekiz-
musi é ne ke kből. 

A IV. ú j lapszámozással kezdődik. Ebben a részben »némely 
zsoltárok, processiobéü ájtatosságok, szükségek és hálaadások 
idején való és különbféle közönséges énekek foglaltatnak«. Egy-
szóval ez a rész tartalmazza az alkalmi énekeket. 

V. Halottas énekek. Gyászmisékre és temetkezésekre. 
Legvégül Appendix következik, amelyben »a kántorok köny-

nyebbségére, néhányak tanácsira a temetések rendjét s felnőttek 
temetésének szertartásait« közli latin nyelven. 

Nagy értéke és a további fejlődés alapja a gyűjtemény 
teljessége. Tartalmi gazdagságában Bozókit is messze felülmúlja. 
Alig van állapot és körülmény, amelyre itt megfelelő ének több 
változatban elő nem fordulna. 

Hibája a bonyolult szerkezet, amely nehezen kezelhetővé teszi. 
E két gyűjtemény lett alapja a 19. század nagy gyűjtemé-

nyeinek, Tárkányiéknak s az utána következőknek. 



A 19. századi reformok. 

A két hatalmas gyűjtemény hivatása ú j lendület adása lett 
volna. De már késő volt. A 18. század utolsó évtizedeiben ugyanis 
ú j szellemi áramlatok öntik el a magyar életet minden téren. 
Felbomlik az egység az irodalomban, és Bessenyei György fel-
lépésével megindul a magyar irodalom el világi asodásának a 
folyamata. Ez az áramlat ú j feladatokat állít az irodalom élé, 
a régi feladat a »vallásos épülés« helyébe »a nemzeti művelődés 
átfogó egységében«15 cél lép. Lelkesítő szelleme, a francia felvilá-
gosodás, ebben az időben még nem bontja ki teljes mérték-
ben a hatását. Egyetlen nagy törekvése van: a magyarrá levés0 
ennek legfőbb eszköze, a nyelv minél alaposabb kiművelése által, 
ané lkül azonban, hogv a felvilágosodás gondolatkörét vagy politi-
kai felfogását átvenné és életté tenné. Mindössze annyit ér el, hogy 
a műveltség eszménybe a világi műveltség lesz. S amíg ez a profán 
műveltség a maga izlést teremtő erejével megalkotja ú j kifejezési 
módját, stílusát, addig az egyházi költészet ott kénytelen állni, 
ahová a 17. század nagy fellendülésében eljutott. 

A régi hagyaték mellett, bármennyire szépek és mélyek 
legyenek is a benne rejlő gondolatok és érzések, a köntösük 
miatt ú j ízléshez szokott ember hidegen megyei . .Hát még,ha 
tovább fejlődött a saját lelke és gondolatvilága, l ia magát mé-
lyebbnek érzi azoknál. Ez következik be a század végén, s a 
következő elején. A nyelvújítás küzdelmeiben rohamos fejlődés-
inek indul a nyelv és irodalmi köntös, a romanticizmus hatása 
alatt mélyül a lélek, az ú j gondolatok és eszmék hatása alatt 
változik a gondolkodásmód és vele együtt a vallással szemben való 
állásfoglalás is. Mindezek új kor jelei. Ez a megváltozott gondol-
kodásmód és állásfoglalás új ízlés létrehozója. S minden új ízlés 
új, önmagához idomuló kifejezési rendszert, stílust f ere ml magá-
nak. És ha az irodalom valamelyik ága nem tart lépést az idők 
múlásával, nem forr, nem fejlődik úgy, hogy az ú j ízlés meg-
születésével maga is újjá szülessék, elmarad, ízetlenné válik, 
s az ú j kor embere kiveti érdeklődési köréből, elveti mint neki 
nem megfelelőt. A XVIII. század tehetetlensége az egyházi ének-
inek terén létre hozta azt a végzetes elsatnyulást és nagy anar-
chiát, amelyet a 19. század elején látunk. 

Ezen az okon kívül azonban nagy szerepet játszik a papság 
még mindig régi latinos műveltsége és még inkább a kellő költői 
tehetség hiánya. A 19. század első évtizedeiben a szemináriumok 
kitermelnek ugyan egy ú j műveltségű papi nemzedéket, amely 
tovább tudná építeni az egyházirodalom félben maradt épületét, 
ekkorra azonban a felvilágosodás oly végzetes távolságra szakí-
totta már a katolicizmust a polgári társadalomtól, hogy ebben 
nemcsak, hogy közömbös, hanem egészen egyházellenes közszel-

15 Brisits Fr.: A XIX. sz. első fele. Bp., 1939. 6. 1. 



lem alakul ki, »mely idegenül tekint minden egyházias jellegű 
megnyilvánulásra, s ugyanakkor bizonyos fölénnyel is szemléli 
a maga haladását az egyháziak szellemével szemben«.16 Az ú j 
papi nemzedéknek tehát a régi egyházi irodalom folytatása he-
lyett nehezebb feladat jut. Üjra közelebb hozni egymáshoz az 
egyházi és világi gondolkodást. Egyetlen ponton látszott ez 
lehetségesnek, a nemzeti nyelv-eszmény tiszteletében és müvelé-
sében. Belekapcsolódnak tehát az ú j ízlés, ú j irodalom áram-
körébe, s a »romantikus nemzeti irodalom leghűbb terjesztőivé 
és leglelkesebb csodálóivá válnak«.17 Ez a határtalan lelkesedés 
ha t ja meg Gyulai Pált, amikor látja, hogy »mily nevezetes szere-
pet játszott a magyar katolikus alsóbb klérus nemzeti irodal-
munk újjászületése korszakában, sokkal nevezetesebbet, mint a 
protestáns. Ealudilól Czuczorig hány nevezetes író állott elő 
e lelkes phalanxból! E mellett mindenütt ott találjuk őket, hol 
az irodalom ügye forog kérdésben. Berzsenyi versei kiadására 
tnéhány katolikus papnövendék gyűjt segélyt. Kazinczyt öröm-
riadással fogadja Pannonhalma. Kisfaludy Aurórájának legbuz-
góbb terjesztői leginkább katolikus papokból telnek ki«.18 

E kiegyeztető szerep kényszeríti őket, hogy tollúkkal egy-
részt a felvilágosodás filozófiai és teológiai tévedések ellen har-
coljanak, másrészt pedig a szépirodalomban a kort érdeklő 
témákhoz nyúljanak, s ezzel is bizonyítsák az egyháziak ú j 
műveltséghez alkalmazkodni tudását. Az új irodalom azonban 
minden ízében profán, s csak ilyen tárgy érdekli az ú j kor 
emberét. Irodalmi értékelésre tehát más irány követője nem 
számíthat. Iíisz még 1853-ban a vallásos költészet ú j fellendülése 
idején is, Gyulai Pál »Sulyánszky Antal vallásos költeményeinek«-
bírálatánál kénytelen védelmébe venni a költészetnek ezt az ágát, 
amelyet sokan nem tartanak költészetnek, mások pedig irány-
költészetnek hisznek. Pedig »költészet ez s éppen nem irány-
költészet«.19 

Olyan feltevés pedig, hogy ők nem törekedtek tehetsé-
güket az egyház javára kamatoztatni, igazságtalan lenne. 
E mellett durván sértené azt a kegyeletet, »mellyel mindazok 
emlékének tartozunk, kik csak egy porszemmel is járultak ja 
nemzeti műveltség megszilárdításához«.20 

Mert kétségtelen, hogy a vallásos irodalom szempontjából 
is figyelemreméltó munkásságuk. A ii37elv kiművelésével irodal-
munk formai gazdagításával ugyanis alapot szolgáltattak a szá-
zad második felében oly magasra csapott egyházi költészetnek 

16 Brisits Fr. : i. m. 47. 1. 
17 Farkas Gy. : A fiatal Magyarország kora, Bp., 1931. 110. 1. 
18Gyulai P.: Vörösmarty életrajza, 1900. 21 .1. 
19 Gyulai P. : Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. Bp., 1927. 
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(arra, hogy megfelelő nyelven és formában zenghesse a vallási 
megújhodás idején a hit fenséges titkait. De csakis ilyen hatás-
ról beszélhetünk. 

De volt valami vallásos költészet is. Az énekköltészet szaka-
datlan összefüggést mutat. Zsoltár és himnuszfordítások, olykor 
eredeti új énekek gyarapít ják az ősöktől hagyományozott ének-
kincset. 

A vallásos líra szinte egyetlen irodalmi faj tája e korban a 
zsoltárfordítás. 

Virág és Verseghy kísérletezik vele, de egyik sem tudja 
elérni ép belső adottságuk miatt a megfelelő magaslatot. 

Utánuk pedig — bár az Egyházi értekezések első kötetében 
tanulmány jelenik meg a zsoltárfordításokról — számottévő 
tehetség nem nyúl e témához. Egyed Antal is, a legtehetségesebb, 
a Virág, Baróti Szabó nyomán induló epigonok közül való. 
Fordítása könnyedebb, de felszínesebb is. Üt ez már az utó-
romantika felé. Első fecskéje az üresen nagyot mondó, neologiz-
musokkal ezerszeresen átszőtt átültetéseknek. Szerepük az ének-
reform szempontjából csak annyi, hogy iskolázták a nyelvet. 

Ami az egyházi l íra más területét illeti, a haladás itt sem 
kielégítő. Legtöbbször kontár szellemek szörnyszülöttei kerülnek 
papírra és ront ják meg a »korszerűség« leple alatt még a régi 
értékeket is. E miatt van aztán az, liogy azokhoz a jelentékeny 
változásokhoz viszonyítva, mélyeket a kor profán irodaírnia 
felmutat, egyházi énekeink időtől elmaradva, mind tartalmi, 
mind költői tekintetben az irodalmi színvonal alatt állnak. Az 
irodalmi színvonalra emelés nehéz feladata több kísérletet ered-
ményez. 

Elsőnek e téren a Horváth János Egyházi Értekezések c. 
folyóiratának írói próbálkoznak, élükön az »agg Hárfással«, 
Verseghy Ferenccel. Verseghy régi vágya a templomi énekek 
megzenésítése, szebbé, jobbá tétele. Az Egyházi Értekezések első 
kötetében21 jelenik meg az egyházi énekről szóló értekezése, 
amelyben a korabeli énekviszonyokra jellemző adatokat hoz fel. 
Az értekezés 1819. elején készen volt. Ekkor Horváth János, az 
említett lap főszerkesztője, ez év március 19-én terjeszti fel cen-
zúrára az Értekezések első kötetét, s benne Verseghy tanulmá-
nyát is.22 

Az ének eredetét kutatva arra az eredményre jut, hogy 
a falvakban énekelt énekek legnagyobb része nem az egyház-
régi énekeiben bírja gyökerét, hanem a szomszédos nemzetek 
világi dalaiban. Vagy innét vették kölcsön, vagy »a kántoroktul 
tudatlanul és rendetlenül összefércelt hangzavarok ezek, melyek 
csak az időmértéknek fogyatkozása miatt is minden érzékenyítő 

21 Egyházi Ért. 1820. I. 147—168. 1. 
22 Horváth K. : A »Egyházi Értekezések és Tudósítások« törté-

nete, Veszprém, 1937. 192. 1. 



szépség nélkül szűkölködnek, ama szertelen rikótás miatt pedig, 
mellyel a kántoroktól előadatni, szoktak a melódiának nevét 
meg sem érdemlik«.23 

Az egyházi ének alapjának az ősrégi korális éneket tartja, 
amelyet talpéneknek nevez. De nem minden szempontból szolgál-
hat alapul. Egyszerűsége, mely semmi díszt, eikornyát nem bír 
elviselni, továbbá lassú, méltósággal teljes hullámzása miatt 
>:nagy011 alkalmatos a csendes érzeményeknek táplálására és a 
Nyugodalmas elmélkedéseknek előmozdítására is; amik az Egy-
házi Énekeknek legfőbb céljai«.21 Nem tartja azonban időszerű-
inek azt, hogy a korális ének időmérték nélkül szűkölködik és 
unisono éneklésmód. Ép ezért vallja, hogy »lia a chorálist idő-
mértékesre szorítjuk és akkordokkal is díszítjük, hathatósan 
megragadják az emberi szívet«.25 Hogy pedig példát mutasson, 
értekezése végéhez egy népéneknek szánt három szakaszos verset 
illeszt, s azt Sailer Józseffel, »a budai vár főtemplomának kórus 
elöljárójával s a nemzeti oskola muzsika tanítójával« zenésít-
teti meg. Ezután többször találkozunk Verseghy Sailertől meg-
zenésített énekeivel az Egyházi Értekezések lapjain. Természetes, 
hogy ezek az énekek Verseghy ízlését sugározzák és tele vannak 
pielizmus felé hajló lelkének érzelgősségével. De öntudatos 
költő, és énekeit nagyra tartja. A régi népénekek szerinte jezsui-
ták fordításai, és ezek a régi énekek az ő francia és német 
műveltségen »érzékennyé kiművelt, kora profán Ízlését az egy-
házi művészet és ének terére többször átvetítő szellemének«25 

közönségeseknek tűntek fel. Vannak, akik ragaszkodnak e régi 
énekekhez, s »jezsuitáktól szerzett Magyar Istenes Énekeket 
erőszakosan fenn akarják tartani, mint legjobbakat, legszeb-
beket«. Milyen nehéz az ilyenekkel szemben »a régi vadság he-
lyett az igazi emberséget, creditumba liozni!« Ö érzi magában, 
hogy »az Úristen oly tehetségekkel áldotta meg, melyeknek se-
gedelmével az emberi szívet az isteni szolgálatnál megilletni, 
megérzékenyíteni és ennélfogva a keresztény kötelességeknek 
teljesítésére bírni tudná«.27 

Űj lendület következik Verseghy e nemes munkásságában 
1821. februárjában. 

A hercegprímás u. i. levelet intéz hozzá, hogy a levéllel 
együtt megküldött kéziratos énekeskönyvről mondjon véleményt. 
A kéziratnak csak második része van nála, de ennek előszavából 
az első részre vonatkozólag is értesül egy és másról. Megtudja 
ebből, hogy az első rész »Német énekeket és a Musikára való 
oktatást« foglalja magában. A második részben, mely kinyo-

23 Egyházi Ért. 1820. I. 158. 1. 
21 Egyházi Ért. 1820. I. 156. 1. 
25 Egyházi Ért. 1820. I. 167. 1. 
26 Horváth K.: i. m. 87. 1. 
27 Verseghy lev. Horváthoz 1820. szept. 8. Horváth K. : i. m. 78. 1. 



matva maga is kitenne » ötven árkust«, az énekeken kívül t alál-
tatnak !>1—o. Imádságok és lilániák. 2 o. Két Passió és egy-
néhány Lamentatio Káldi Bibliájábul. 3—o. Deák vccsernyék 
4—o. Psalmi poenitentiales. 5—o. Temetési Énekek és Búcsúzta-
tások. 6—o. Ordo Exequiarum«. Az énekek mind régiek, s a 
szerzők vallomása szerint »Szent Mihályiból, Szclepcsényibül, 
Bozókibul, Náraybul, Tsikybül, Illyésbül és a többi egyenként 
minden Püspöki Megyékben szokásban lévő apróbb Énekes-
könyvekbül egy Tetembe hoztak és a nép közt szokásban lévő 
és már helytálló dalokra kaptáztak és orgonára alkalmaztattak«. 
A hercegprímás feléje forduló bizalmában eddigi munkásságának 
elismerését látja. Jól esik neki. Üj munkára sarkalja. Most látja 
az alkalmat arra, hogy a magyar isteni szolgálatot helyesebbé, 
szebbé lehessen tenni, s az egész országban egyformává, »egy 
olyan Fő pásztornak buzgósága és bölcsesége által, aki a közelgő 
Synodusban az ilyenekrül tanácskozni és végezni kíván«. Föl-
bátorítva érzi magát arra is, hogy a prímásnak adandó válaszá-
ban az isteni szolgálat » regül ati ójáról« is ír jon. Ezért fordul 
tanácsért Hornyik, Kiss és Kolosvári veszprémi kanonokhoz 
1821. február 25-én kelt s most idézett levelében. Hogy pedig 
tanácsot annál könnyebben adhassanak, leírja e levélben azokat 
a gondolatokat, amelyekből a prímáshoz intézendő feleletét 
megalkotni akarja.28 

Hivatkozik az Egyházi Értekezések első kötetében lévő érte-
kezésére, és a régi énekekből vont példákkal meg akar ja mutatni, 
liogy »e Magyar Kántorproduktumok nemcsak metrum, hanem 
még az emberi beszédhez szükséges józan logica, :sőt Grammalica 
és Sintaxis nélkül is szűkölködvén, nem egyebek érthetetlen 
Jargonoknál.« Nyelvük is legtöbbször alantas; olyan szavakkal és 
kifejezésekkel vannak tele, amelyek vagy egyenest ellenkeznek 
az egyház hitével, vagy annak költészeti kincséből, a himnuszok-
ból, hiányoznak. Már ezért is alkalmatlanok a szívek megindítá-
sára. 

Ami pedig dallamaikat illeti, arról sem tud több jót mondani 
Minden taktus nélkül szűkölködnek, »mely csak a metrummal 
férhet egyedül összve«, többnyire idegen rövid és rossz táncnó-
ták, vagy világi énekek a forrásaik. Ha pedig nem vidámak, 
akkor a kántorok férceilék össze szertelen hangváltoztatásokból. 
Közös tulajdonságuk azonban van: »Nem képesek arra, hogy az 
éneklőkben rendet szüljenek, mely nélkül az isteni szolgálat 
illendőségre nem kaphat, vagy hogy a szivet érzékeny indula-
tokra gerjesszük.« 

A célszerű reform megvalósítása érdekében kívánatosnak 
tartja, hogy az énekek kidolgozását olyan papokra bízzák, akik 
a költészetben, zenében otthonosak és a tiszta magyar nyelv 
birtokában vannak, ük ugyanis teológiai műveltségüknél fogva 

23 Horváth K.: i. m. 104—106. 1. 



otthonosak az egyház tanításában, s ép ezért a himnuszok felsé-
ges gondolatait, kifejezéseit és a bennük foglall mély érzelem-
világot »nem szóról szóra való lelketlen fordításokban, hanem 
illendő magyar metrumokban kifejezni tudják.« Ezekre az éne-
kekre azután meg kell tanítani az orgonistákat vagy az iskolás 
gyermekeket. Mind a két mód időt és türelmet kíván, »mivel az 
emberek a régitül elállni még akkor sem szeretnek, mikor hely-
telennek ösmerik«. 

Mivel pedig a kántorok énekeskönyvek nélkül szűkölködnek, 
azt javasolja, hogy az Ányostól fordított, több helyen használt 
éneken kívül »Im! arcunkra borulunk«, több egész misére szóló 
énekel válogattassa ki, jobbíItassa meg, vagy újakat szerezzenek, 
s az egyformaság érdekében a zsinat elé terjessze és nyomas-
sa ki. 

Végül pedig helyesnek tartaná, ha külön lenne imádságos 
könyv, latin zsoltárkönyv és külön az énekeskönyv.29 

A veszprémiek nevében Kiss Ferenc válaszol. A válasz azon-
ban egy-két nappal elkésett. Verseghy u. i. márc. 12-én elküldte 
vélekedését a prímásnak. Verseghy bizonyára megszívlelte volna 
Kiss pompás meglátásait, és nagy tervében felhasználta volna. 
A terv azonban késedelmet szenved az ú j megbízatás, a Szent-
írásnak a nemzeti zsinat elé terjesztendő próbafordítása miatt. 

Bár a válasz későn érkezett, és így Verseghy tervét nem be-
folyásolta, számunkra fontos, mert az egyházi ének akkori álla-
potáról és üdvös reformjáról sok becses adatot és észrevételt 
tartalmaz. Bármennyire szerénykedik is Kiss levele elején,30 

és »járóitannak« nevezi magát, a levél minden sora a hozzáértői 
árul ja el, aki tisztán lát ja a bajt, de tudja annak orvosságát is. 
Verseghyvel szemben a mérsékelt reformátort látjuk benne. 

Kívánatosnak tar t ja azt, hogy az éneklés az egész országban 
•egységes legyen. Ennek elérésére pedig legegyenesebb út a zsi-
tnaton való megegyezés. Ezt az egységet azonban csak oly érte-
lemben tartja kívánatosnak, hogy a zsinat állapítsa meg, hogy 
az eddig gyakorolt imádságok és használt énekek közül mik 
érdemlik meg a jóváhagyást. E mellett azonban az egyes me-
gyéspüspököknek maradjon meg a szabadságuk, hogy az egy-
házmegyéjük területén életbeléptetett, vagy életben lévő ájtatos-
ságokra maguk hagyhassanak jóvá énekeket. Ezek a különös 
áj latosságok u. i. nem általánosak és ezért országos egység le-
hetetlen bennük. 

Tagadhatatlan, hogy számtalan kántor-koholta énekünk nem 
ájtatosságot gerjeszt, hanem inkább felháborodás* okoz. Vannak 
imádságos könyveink, amelyeknek értéktelenségéről már címük 
is felvilágosítást ad. Az is igaz, hogy vannak — bár csekély 
számmal — a latin himnuszoknak olyan fordításai is, amelyek 

29 Horváth K.: i. m. 104—10G. 1. 
30 Horváth K.: i. m. 266 - 271. 1. 



megütik az irodalmi mértéket, de magas szárnyalásuk miatt a 
köznépnél szívemelő, hatásos erő nélkül szűkölködnek. Ezek a? 
okok magyarázzák a hívek állandó panaszát az alkalmas köny-
vek nemlétéről és ragaszkodásukat az idegen nyelven írt imád-
ságos könyvekhez. 

Igaz az is, hogy ezek a koholt énekek a nyelv költőiségének 
hiánya és a dallamok idegen, hosszú, világi nótákból való eset-
len összeférceltsége miatt a műveltekben undort, az éretlenek-
ben pajkosságot, a köznépben pedig érzéketlenséget és rendet-
lenséget gerjesztenek áhitat helyett. Mindezek a körülmények a 
templomi éneklés külső kellemét annyira zavarják, hogy ez a 
különben hajlékony és zengzetes magyar nyelv az egyházi 
énekben minden szépségét, kellemetességét elveszti. Pedig a szép, 
művészi ének, amely a nyelv poézisét tiszteletben tartja, igen 
hatásos, ő tud ilyen kántorról, aki ezt mindig figyelembe vette, 
s »a szivet szinte a bájolásig ragadta«. Ekkor győződött meg 
arról, hogy »a Magyarban nem a nyelvet az Áriához, hanem 
inkább az Áriát kell a nyelvnek poesisához alkalmazni.« 

Mindezekre nézve a következő tanulságokat vonja le: 
Azok az énekek, amelyek az Egyház tiszta gondolkodásával 

és lelkével, akár a tanításban, akár az érzelmekben nem egyez-
nek, »minden irgalom nélkül sepressenek ki«. E szigorú meg-
rostálásra legalkalmasabbak a teológiai képzettséggel bíró, mű-
vészi érzékkel rendelkező papok. 

Ez az irgalmat nem ismerő eljárás gyakorlandó a dallamok-
kal szemben is. Söpressenek ki azok a dallamok, amelyek az 
egyházi ének ősi egyszerűségétől nagyon eltértek, vagy világi 
érzéseket keltenek a szívben. Ha szövegük kielégítő, ezt meg le-
het tartani, és hozzáértő egyházi személy egyházi mértéket meg-
ütő muzsikát szerezzen hozzá. 

Azokat az énekeket, melyeket maguk a püspökök vagy az ő 
felügyeletük alatt teológiai képzettséggel bíró egyének készítet-
tek, amilyenek: Szent, szent, szent szüntelen, — Könyörülj ra j -
tunk Istenünk, — Jertek népek, — Kiben élünk, — Szenthárom-
ságnak, — Ó Istenem- stb. — meg kell tartani, mert méltók arra, 
hogy általánosan használtakká váljanak. 

Van sok olyan ének, amely az egész országban ismeretes és 
tetszésnek örvend. Például: Imádlak tégedet, — Leborulok Is-
ten, — Üdvözlégy nagy Szentség, — Itt jelen van Jézus, — Üd-
vözlégy szent .Ostya, — Imádlak nagy Istenség, — Hiszek Ben-
ned stb., ezekben van ugyan grammatikai, mondattani hiba, 
mégis legjobb, ha változatlanul meghagyatnak. Megváltoztatásuk 
ugyanis egyenlő lenne az egyházi ének hirtelen elnémításával, 
vagy legjobb esetben az istentiszteletekben zavart okozna. 

Ami pedig az egész misékre írt énekeket illeti, a Verseghytől 
ajánlott »Im arcunkra borulunk« kezdetűt nem fogadja el ala-
pul. Azt tapasztalta ugyanis, hogy nem terjedt el ez az ének, és 
ott is, ahol használják, nagyon kevesen éneklik »a nyelv kényes-



ségéhez nem alkalmaztatott Áriája miatt«. Sokkal alkalmasabb 
a »Jertek keresztény lelkek«.. Egy ének folytonos használata azon-
ban unalmassá válik, ép ezért e mellé kellene legalább még egy 
egész misére szóló ének. Hasonlókép szükség lenne gyászmisékre 
szolgáló énekre is. A dallam úrfelmutaláskor változnék meg. 

Sátoros ünnepeink énekeiben van a legnagyobb hiány. Alig 
található olyan, amelyik az ünnep titkát méltóan fejezné ki, 
így áll a helyziet a nagyböjti és ádventi énekekkel is. 

Halotti énekeink között is vannak kivetni valók. A helyzet 
azonban e téren lényegesen könnyebb. Hisz e nemű énekeink 
oly nagy számmal vannak, hogy bennük egyél) nemzeteket is 
meghaladunk, s így megrostálásukból semmi veszély sem szár-
mazik. A kivetni valók helyébe pedig »miért ne lehetne némely 
újakat is készíteni?« j 1 

Vannak tehát énekeink között, amiket meg kell, vagy meg 
lehet hagyni, vannak olyanok is, amelyek csinosításra szorulnak, 
vagy egészen megsemmisítendők és újakkal pótlandók. Az ú j 
énekek dallamai hordják magukban az »Egyházi Gravitást«, ne 
legyen bennük semmi idegen, mesterséges szökés, hassanak a 
szívre és fordulataikkal gyújtsanak buzgóságra. »Legyenek több-
nyire metrumokban, hogy legalább fél század alatt lassanként a 
nép is ízlést kapjon erántuk«. Helyesli azt a gondolatot, hogy 
az új énekek a gyermekek út ján terjesztessenek. Jó lenne azon-
ban, ha a magyar éneklést a latin iskolákra is kiterjesztenék, 
legalább annyira, hogy két naponként magyarul énekelnének 
Ezzel elérünk azt, hogy műveltebbjeink is hozzászoknának a 
magyar énekléshez és belekapcsolódnának a nép énekébe. »Ezen-
kívül a leendő mesterek is ezekből az oskolákból kerülvén ki, 
ha itt a nyelv poesisa szerént való éneklést megszokják, alkal-
matosabbak lesznek a Nép énekeinek is ugyanezen tekéntetben 
való megeszközlésére.« 

E szempontok szerint tar t ja szükségesnek a kántorok köny-
vének összeállítását, »de csak puszta szózat kótáival, nehogy a 
könyv mázsányi legyen«. Ami az imádságos könyvbe való, ke-
rüljön abba. A latin szertartások is külön könyvet alkossanak 
Az énekeskönyvbe azonban hely kell a virágvasárnapi és nagy-
pénteki passiónak, a lamentációknak és a litárnáknak, üt litá-
niát elégnek tart. Ezek: Mindenszentekről, — Szentháromság-
ról, — Oltáriszentségről, — Jézus nevéről, — Szűz Máriáról. A 
három utolsóra nézve az az észrevétele, hogy bennük a túlságos 
miszticizálást kerülni kell és csak azok a könyörgések maradja-
nak meg, amelyeket a Szentírás világosan mutat. Mert semmi 
haszon nem származik abból, hogy ha a köznép saját nyelvén 
Énekli vagy hallja is őket, de hosszabb magyarázat nélkül meg-
érteni nem tudja. A különös ájtatosságok maradjanak az egyes 
egyházmegyék hatáskörében. 

Az egyházi ének ügyével a győri egyházmegyei zsinat is 
foglalkozik. »A győri egyházmegyei zsinat határozatai illetve 



javaslatai. 1921. okt. 24.« című kéziratban31 ugyanis az 1. porit 
26. szám alatt ezt olvassuk: »Plurimum ad aedificationem praeser-
tim populi proferunt cantus ccclesiasticus atque libri precatorii.« 
Mivel pedig az istentisztelettel kapcsolatban gyakran lehet hal-
lani oda nem illő énekeket, amelyek egyáltalán nem szolgálják 
a nép épülését és amelyeket sokak ítélete szerint a kántorok ve-
zettek be: »Antiqua cantionalia revideantur, corrigantur, lo-
cupletantur cl auclorilate synodali uniformi usüi praeseribantur.« 
E határozatnak azonban kézzelfogható eredménye nem lett. 

A felpezsdülő katolikus élet erősítése érdekében ül össze 
1822-ben Pozsonyban a nemzeti zsinat, mely a jozefinizmus rom-
jait akarja eltakarítani minden téren, egyházi fegyelemben és 
irodalomban egyaránt. Több azonban benne a jóakarat, mint a 
hozzáértés és igaz egyházias érzület.32 

Szóba kerül az egyházi ének ügye is. Határozatot is hoznak 
az egység és rendezettség érdekében. A zsinat szándékának meg-
felelően a főpapok magukévá teszik az ének ügyét, intézkedé-
sekel léptetnek életbe, amelyek jótékony hatással vannak ének-
költészetünkre. Valami vigasztaló fellendülés kap lábra. A re-
formban az első helyet Eger foglalja cl. Érseke, Pyrker László;, 
az ének csinosodása érdekében kántorképző iskolát állít (1828 
Eger), amelynek fő feladatává teszi művelt kántorok kiképzését. 
Ezek lesznek ugyanis hivatva az énekreform megvalósítására, 
vagyis a kiválóbb énekek terjesztésére, az elavult és a kor ízlé-
sének meg nem felelő énekek kipusztítására, de nem utolsó sor-
tján a dallamok egyházias szellemének és eredeti egyszerűségé-
nek megőrzésére is. 

Pécsett Sepessy Ignác Egyed Antalt bízza meg egv minden 
szükséget kielégítő könyv szerkesztésével. Egyed nagy szorga-
lommal dolgozik az ének ügyének javításán. Megbízójának remé-
nyét azonban nem tudja valóra váltani. 1834-ben Székesfehérvárt 
megjelenő Kis Énekeskönyve, amely 1855-ig hat kiadást ér el, 
nem elégíti ki egészen az igényeket. Az ok Egyed költői tehetsé-
gében rejlik. Igazi területe ugyanis az idegen művek szép tolmá-
csolása. Eredeti művek alkotására tehetsége kevésnek bizonyul 
Kis Énekeskönyve is erről győz meg bennünket. A breviárium' 
himnuszainak és a zsoltárok tolmácsolása valóban művészi kézre 
vall, eredeti énekei azonban kevésbbé sikerültek. 

Az eredmény tehát nem nagy. Sőt annyira kevés, hogy a 
bajokon alig, sőt semmit sem változtatott. A zsinat határozata 
kellő erélv h í ján célt nem ért. A zűrzavar él tovább, csak a vál-
toztatás vágya erősödik s az eszmék tisztulnak. Ennek a szol-
gálatába szegődik Guzmics Izidor, amikor folyóiratával a Val-
lási és Egyházi Tárral, a helyes irányban iparkodik megtartani 
az erősen fellobbant mozgalmat. A folyóiratban megjelent s e 

31 Püspöki levéltár Győr. A kézirat jelöletlen. 
32 Tóth I,. : Horváth János. Külön lenyomat a Széphalomból, 1928. 



tárgyra vonatkozó értekezések közül a további fejlődésre kettő 
van hatással. Az elsőt Silberknall József írta az Egyházi Tár 
számára. A cikk 1833-bain jelenik meg. Benne a figyelmet a bre-
viárium himnuszai felé fordítja. Ezekben látja ugyanis az egyház 
ízlésének és szellemének mindenben megfelelő énekek alapjait, 
A dallamokkal való visszaélést, amely részint a kántorok tudat-
lanságából, részint azok feltűnni vágyásából származik, elkerülni 
csak egyetlen módon lehet: orgonára kell alkalmazni pontos dal-
lammegjelöléssel minden éneket. A második értekezés Fábián 
Istvántól származik. Ezzel Kovács Márkkal kapcsolatban később 
fogunk találkozni. Babik József és Bárdos Rémig ugyanis vele 
hozza kapcsolatba az értekezést, mintha ez számára alapul, ki-
indulási pontul szolgált volna. 

Horváth kezdeményezését és Guzmics lapjának munkáját 
óhaj t ja folytatni a Magyar Szion is. Az egyházi irodalom első 
feladatául az egyházi énekek rendezéséi tekinti, és ezért a cél 
munkálásába állítja bele melléklapját, az Anasztáziát. 

Kétségtelen, hogy az egyházi énekkel való foglalkozás ebben 
az időben a legsürgősebb, legidőszerűbb feladal. Hiszen az Anasz-
tázia kemény, de nagyon igaz kritikája szerint a magyar egyház 
bővelkedik egyházi énekekben, de azok helyes megválogatásál e 
hatalmas tömegből »nagvrészinl a gyakran ügyetlen s tudatlan 
mesterekre bízzák.« Pedig régóta él a vágy bizonyos énekeskönyv 
kiadása iránt. Mindezideig azonban nem valósult meg. Fontos 
lenne tehát előzményül »egv kisded repertóriumot nyitni«. Az 
Anasztázia szerkesztője a magyar egyházi énekek rendezésében 
követendő példának a Fábián Istvántól az Egyházi Tárban már 
ajánlott »Christcatholisches Gesang- und Andachtsbuch zum 
Gebrauch bei der öffentlichen Gollesvcrebrung in dem (ehema-
ligen) Bisthum Constanz« c. gyűjteményL tartja. E terv azonban, 
bár Mayer István a Religio és Nevelésben később ú j ra felveti, 
sohasem valósult meg. 

Az Anasztázia hasábjain mutatkoznak be azok is, akik az 
egyházi ének felfrissítésére szánnak valamit költői talentumuk-
ból. 

Itt jelennek meg Horválh Mihály, Egyed Antal, Pájer Antal, 
Rôder Alajos, Csányi János, Nagy Márton, Sujánszky Antal s 
mások énekei. De ezek az énekek sem tudnak közkinccsé válni, 
amint nem tudtak az Egyházi Értekezések, vagy a Guzmics Egy-
házi Tárához csatlakozó írók énekei sem. Az ok közös. Nem' 
csatlakoztak sem a régi ének-hagyományhoz, sem Faludi 'kezde-
ményezéséhez, hanem egészen átcsaptak a korukbeli líra németes 
dalhangjára, német rilmikájára, »stilizált érzehnességére, mely 
nem tudott utat találni a kollektív egyházi néplélek ősi vallásos-
ságának megszólaltatásához. «33 

Láthatjuk tehát, hogy a reform elvei megvannak már. Ameg-

33 lïrisits Fr.: i. m. 113. 1. 



valósítás azonban erő híján késik. A sok szép lerv jámbor szándék 
marad. Az ok, am'ely a reform mozgalmát létrehozta, él tovább. 
Egyetemes, minden igényt kielégítő könyv nem jelenik meg 
1842—44-ig. A radikális munka helyett foltozgatást látunk. A kis 
énekeskönyvek kora ez az 1820—42-ig terjedő időszak. Nagv 
mértékben hozzájárul ezek keletkezéséhez az a körülmény, hogy 
a meginduló vallásos egyesületek (Olvasó, Jézus Szive, Mária-
társulatok) ú j szükségleteket teremtenek. A nemzeti nyelvnek 
pedig, mint tanítási nyelvnek bevonulása az iskolába szükségessé 
teszi az ifjúságnak való magyar nyelvű énekeskönyvek szerkesz-
tését is. 

Ezek a könyvek »a régi énekek felelevenítése által gyakorol-
tak ugyan némi jó hatást énekköltészetünkre, azonban szertelen 
különféleségök által az egyformaság létrehozását nagyon meg-
nehezítették.«84 Tartalmukat a régi gyűjtemények olykor sikeresen 
átalakított, igen sok esetben azonban Ízléstelenül elrontott éne-
kei, több-kevesebb sikerrel fordított latin himnuszok és nagy-
számú új ének teszi. A gyűjtők u. i. — Babik helyes megállapí-
tása szerint — az énekek összeállítása közben maguk is lángra 
lobbannak, s ú j énekek szerzésére határozzák el magukat. Mivel 
pedig leginkább műveletlen és költői tehetség nélküli egyéneket 
kap el a hév, csak talmi művek jöhetnek létre. Az ének állapotán 
ezek pedig nem javíthatnak, legfeljebb ronthatnak, irodalom-
alattivá süllyesztvén azt. A baj ilyen növekedése kényszeríti ki 
Toldv Ferencből az ítéletet a Figyelmező (1839. 37. sz.) ha-
sábjain: »Énekes könyveink tartalma jobbára vizenyős, ízetlen 
s még éneklésre is alkalmatlan; azok egy általános reformot kí-
vánnának, de úgy látszik, nem jut eszébe senkinek sem.« 

Amikor azonban Toldv szava elhangzik, Tihanyban már ké-
szen áll egy szorgalmas, körültekintő munkával, megalkuvás! 
nem ismerő kitartással lélrehozott munka, amely a bajok orvos-
lásának igényével lép fel: Kovács Márk Énekeskönyve. 

s4Babik J.: i. m. Műnk. 1883. 223. 1. 



A küzdelmes élet. 
Az életrajz megírásához önként kínálkozik forrásul Kovács 

önéletrajza, amelyet 1850-ben írt, majd 1853-ban kibővített »A 
pálya, melyet idáig futott a Szt. Szerzetben« címen. Ennek adatait 
a pannonhalmi per jeli naplók hivatalos adatai egészítik ki. 

Ezek szerint 1782. január 15-én a veszprémmegyei Bársonyo-
son született. Atyja, Kovács János, a Szent Benedek-rendi urada-
lom jobbágya, anyja nagyécsi származású nemes leány, Nagy 
Teréz. Anyagilag szerény viszonyok között élő szüleinek első gyer-
meke. Elemi oktatásban nagybátyja, Szalai György részesíti, 
»ki gyanítván benne a dús tehetséget, Balogh győri kanonok há-
zánál eszközöl ki számára ellátást, hogy ott a nyelvtani osztá-
lyokat bevégezhesse«.1 A grammatikai osztályok elvégzése után 
a soproni bencés gimnázium növendéke lesz. Itt érlelődik meg 
benne a gondolat, hogy bencéssé legyen. Hiába tehát Balogh 
Sándornak, az ex jezsuitának minden erőlködése, hogy a tehetsé-
ges fiút a győri szemináriumba vigye, mert, mikor elérkezik a 
választás ideje, »szive csak Pannon hegye felé hajlik«,2 és folya-
modik felvételért. Vágya teljesül. Egy akadály van még: szülei 
megnyugtatása, akik reményük, szebb jövő utáni vágyuk szerte-
loszlását látják fiuk elhaátrozásában. 

1801. október 31-én a Rend tagjává lesz. A noviciátus ideje 
alatt hamar kiemelkedik tehetségével társai közül és Nóvák 
Krizoszlom főapát gyengébb társai tanítását hízza reá, parancsot 
adva, hogy »őket a Musától föl a Poesisig és Rlietorikáig napon-
ként tanítsa elvileg és gyakorlatilag«.3 E mellett még a filozófiát 
is elvégezteti vele már a noviciátusban, hogy minél előbb tanít-
hasson. A különben is kemény noviciátushoz tehát kettős teher 
járul: házi professzorság és filozófia. Elöljárói jóindulata és sa-
ját önérzete sarkalja a fokozottabb munkára. Éjjel is dol-
gozik. S a megfeszített munka aláássa fizikumát, s az itt szer-
zett betegségre való hajlamok végigkísérik egész életén. 

Ekkor kezdi meg a verse Ige lést is. Származása, világné-

1 Ferenczy—Danielik: Magyar írók. 1856. I. 279. 1. 
2 A pálya, melyet idáig futott a Szt. Szerzetben K. M. 
3 Pálya, 1850. 7. 1. Irta maga Bakonybélben 1850 és 1853. Kéz-

irat, u. 8—r. Pannonhalmi kézirattár: B. K. 89/10—11. 6. 1. Idézése ez-
után: Pálya, 1850. Az alább idézett kéziratos források mind a pan-
nonhalmi kézirattárban találhatók, a jelzett számok alatt. 



zete és műveltsége természetesen a hagyományos irodalmi irány-
nyal kapcsolja össze, s így első verseivel a latinos irány annyira 
divatos alkalmi költészetét műveli. Magyar érzése nem ismer 
megalkuvást. E miatt sokszor van kellemetlensége nagyon is 
vegyes nemzetiségű társai részéről. Ez az erős magyar érzés 
tüzeli tovább arra, hogy a magyaros irány célkitűzéseit tanul-
mányozza, hogy később ezen az alapon elinduljon és csak ki-
rándulásként térjen vissza a megindulás latinos irányához. 

A noviciátus elvégzése után, 1805. október 30-án Győrré 
megy, a fizikai kurzus elvégzésére. Az év nyugodt folyását Na-
poleon váratlan győzelme és a győzelem kapcsán elterjedt híresz-
telések zavarják meg. 

1806. május 18-án örök fogadalmat tesz és ezzel egész életét 
a Rendnek adja át. 

A fizikai év után a teológiára akar menni, hogv így több 
ideje legyen az irodalommal való foglalkozásra is. Vágya azon-
ban nem teljesülhet. Ekkor válik ugyanis esedékessé a királyi 
intézkedésnek megfelelően a pápai gimnázium megnyitása. Nem 
lévén pedig elég felszentelt pap, őt is odahelyezik. A következő 
évben azonban már Sopronban találjuk: a »poétikai classist« 
vezeti. Szereti Sopront és szeretik őt. 

A próbatanítás 3 esztendejét ki töltvén, a theologia elvégzé-
sére Győrré megy. Alig ér ide és máris egyre gyakrabban buk-
kan fel Napoleon közeledésének híre. Júniusban már valóban 
Győr határában van Napoleon. Kovács résztvesz Győr védel-
mében. A csatát követő éhség azonban kikényszeríti a városból 
és társaival együtt Pannonhalmára, majd innét Tihanyba gya-
logol. Nyomor és nélkülözés vár ja itt. Ennyi ember számára nincs 
felszerelve a kolostor s így szénán alusznak öten is egv szobá-
ban, főző cselédség sincs, nekiesnek tehát a szőlőnek, gyümöl-
csösnek és kamrának.4 A nehézségektől lankadó társaságban ő 
tartja a lelket. Mindig vidám. Arra törekszik, hogy jókedvével 
mást is mosolyra bírjon. Eleven történeteket ír és ezzel színesíti 
nyomorúságuk napjait. Tréfái nyomán gyöngyözik a kacagás. 
S így észrevétlenül elröpül az idő. 

1810. január 13-án Pannonhalmára érkezik, hogy folytassa a 
teológiái. A tanulás mellett újra kap külön munkakört is. Szó-
nok és hitoktató. 1&12. március 22-én pappá szentelik. A főapát 
tovább akarja képeztetni teológiából. Ö nem akarja. Nem 
mintha a tanulás elől menekülne, hanem mert szabad légkör, 
nyugodtabb élet után vágyódik, hogy több időt szentelhessen az 
ú j irányt veit irodalomnak. Olthatatlan vágy égeti. Olvasni, ta-
nulni, egész lélekkel belekapcsolódini a megindult új vérkerin-
gésbe. Hisz eddig csak lopott perceket szentelhetett neki. 

De a vágy most sem teljesülhet. Most három hivatalt is kap. 
Szónok, tanárképzői tanár, nyalkai plébános. S hozzá még más 

i Pannonhalmi Szt. Benedek-rend történele. — VI. b. 501. i. 



gondok is. Édesanyja özvegyen marad. Nyomorog. Nyalkára 
viszi. De hamarosan innét is tovább keli mennie. 

Felvirrad a nyugodtabb élet, szabadabb órák hajnala. 1815. 
januárjában Tény őre kerül plébánosnak. Itt marad 1822-ig. Leg-
fontosabb munkájának az iskolaügy rendezését tartja. Mert 
emelni kell a népet. Értékek rejlenek benne, művelni, tanítani 
kell és az értékek napfényre kerülnek. E művelődési programúi-
tól nem sajnál semmi áldozatot. Munkája megnyeri hívei tet-
széséi. Főkép a fiatalság ragaszkodik hozzá. Lelkiismeretes mun-
kájának jutalmát látja ebben. E mellett szentelhet nyugodt 
órákat a könyvnek, a tollinak is. Legfontosabb teendőnek az egy-
házi ének, a magy ar irodalom e legelf eledettebb, legel h agva tot-
labb mostohagyermekének, felkarolását látja. 1820-ban Győrött 
megjelenteti a legégetőbb szükségek orvoslására szánt Hézag-
pótló énekeskönyvecskéjét. E munkáról nem sokat tudunk. Se-
hol egytlen példánya sem található. A feljegyzések alapján 
csak annyit állíthatunk, hogy 26 eredeti éneket tartalmazott. 

Az istenes ének mellett megszólaltatja lantján a »népnek 
szánt« dalokat is, hogy »dalos mulatságaikat is ártatlanul víggá 
tegye«.5 Igaz, kezdetlegesek, egyszerűek, sőt túlságosan realisz-
tikusak még ezek a dalok, de 1820 körül vagyunk, és nem na-
gyon sok kifogástalant találunk ezen a téren egész irodalmunk-
ban. Fő, hogy tetszik és rövid idő múlva az egész halárban 
zengenek énekei és dalai.6 Megjegyzendő azonban, hogy e dal-
költés is végső eredményében az énekköltésből fakad és oda 
is torkollik vissza. 

Ettől az időtől fogva az egyházi ének művelésére akarja for-
dítani minden erejét. Ez az elhatározás kíséri ú j állomáshe-
lyeire is, Pannonhalmára (1822. okt. 31.), majd tovább Balaton-
füredre, ahová orvosi parancs küldi 1823. májusában. Ill iga-
zán nem sok a dolga. Kivéve az 1821. júl. 1.—aug. 20-ig ter-
jedő időt, amikor József nádor tartózkodik itt családjával együtt. 
Nyugtalan volt e nyár a fürdőigazgató Kovács számára. De ú j 
ismeretségek, ú j barátságok keletkezési ideje is. Kisfaludy Sán-
dor nála lakik. Együtt járnak-kelnek. Szabad idejükben cserél-
getik gondolataikat. 

A gondokkal teli napok azonban leperegnek és nyugodtabbá 
lesz az élet. Több lesz az ideje; jut belőle a tollnak is. Nagy-
részt ebben az időben keletkeznek azok a versei, dalai és víg 
elbeszélései, amelyeket a nagy járvány idején ír össze Ne ne-
vess c. munkája 1. kötetében. 

A füredi jövedelem azonban nem biztosítja a gondtalan meg-
élhetést. Lemond tehát hivataláról és 1821. októberében a so-
mogymegyei Kapolyba megy. Hogy mennyire szereti ezt az ál-
lomáshelyét, elég olvasnunk önéletrajza pá r sorát. ».. . bizouyos, 

5 A pálya, 1850. 79. I. 
6 A pálya, 1850 u. o. 



hogy legvígabb napjai t szerzetes eletemnek Somogyban töltöttem, 
hol ellenségem senki, engem szerető és tisztelőm pedig minden-
felé elég volt«.7 

Érthető tehát, hogy zúgolódik az intézkedés ellen, amely 1827. 
októberében Bakony bélbe rendeli superiornak. Uj hivatala nincs 
kedvére. Félt tőle mindig. Mikor néhány évvel előbb a főapát 
a komáromi igazgatóságot felkínálja neki, ijedten utasítja vissza: 
»Inkább szamaras, mint superior.«8 S most mégis mennie kell, 
elfoglalni e hivatalt, Glória fugientem sequitur! Keserűen fakad 
lkad ki: »Talán ez a piszkos glória is azért futott utánam, hogy 
én kerültem őtet.«9 Egyetlen célja, szabadulni e glóriától. Kéri is 
az első pillanattól kezdve felmentését, mert hivatala annyira le-
foglalja, hogy a múzsáknak keveset áldozhat. Gyakorlati lárgy-
hoz nyúl tehát és megirja gazdaság történeti szempontból reucL_ 
kívül fontos munkáját , a Bakonyi gazdát. Saját tapasztalataiool, 
gyakorlatából nő ki e munka. Időrendben az első rendszeres 
munka e téren az egész magyar gazdasági irodalomban. Kéz-
iratát Guzmics Szid or apátsága alatt az apáti könyvtárnak aján-
dékozza. Nem is lát nyomdafestéket soha. 

A hosszú kérés végre meghallgatást nyer. 1829. októberében 
elindul ú j ra Sopron felé. Itt nagy szeretettel, örömmel fogadják. 
Szónok lesz. Szónoki pályája ekkor csap magasra. Dunántúl 
legkeresettebb szónokává válik. Sopronban állandó hallgatói kö-
zött találjuk Kiss Jánost is. Működését azonban betegsége miatt 
abba kell hagynia. Sőt orvosi tanácsra Sopronból is távoznia 
kell. Celldömölkre küldik, majd rövid idő múlva új ra Balaton-
füredre. A színház megnyitása napján, 1831. július 2. érkezik 
meg. Ezzel a dátummal kezdődik életének legküzdelmesebb, de 
egyúttal legeredményesebb korszaka. 

A régi jóbarátok és ismerősök körében csakhamar erősödni 
kezd, feléled jókedve és vidám versekbe önti ki azt. Csakhamar 
azonban lassú, de biztos léptekkel elindult Pestről nyugat felé 
a kolera. A vendégek ijedt madarakként rebbennek szét. A szí-
nészeken kívül alig egy páran maradnak. Ezek is reggeltől es-
tig egy csoportban vannak. A félelem eggyé kovácsolta őket. Apos-
tolnak érzi magát köztük. Gondol a lelkűkre. Tapintatosan, de 
annál nagyobb sikerrel Isten felé fordítja tekintetüket. De hatni 
akar a kedélyvilágra is. Formába önti anekdotáit és víg elbe-
széléseit. Mosolyogtatni akar mindenáron. S amíg így másokkal 
feledtetni akarja a baj közelségét, maga esik bele. Sikerül azon-
ban kigyógyítani belőle. Mösl hideglelés keríti hatalmába. A szín-
társulat tagjai ápolják. 

Horváth Pál tihanyi apát 1831. szeptember 20-án magával 
viszi Tihanyba. Alig épül azonban fel betegségéből, a plébánosi 

7 Pálya, 1850. 101. 1. 
8 Pálya, 1850. 101. 1. 
y Pálya, 1850. 104. 1. 



hivatalt kell átvennie 1832. közepén. Utóbb a házgondnok teen-
dőit is ő végzi. Az apátban, volt tanárjában szerető atyát és meg-
értő jóbarátot talál. A szoros kapcsolat azonban későbbi keserű-
ségek forrása. Alig hunyja le szemét a szentéletű apát, az ő 
békéje is sírba száll vele. Lemond a házgondnoki hivataláról 
a sok zaklatás miatt, de azért is, mert annyi a hivatali gondja a 
fürdőévadban, hogy elvonná lelkészi teendőitől és az »író fóliá-
tól, mely pedig legkedvesebb mulatsága«.10 

A békesség, a nyugodtabb élet utáni vágya, amely a házgond-
noki hivatalról váló lemondást sugalmazta, nem teljesedik. Az 
irigység tüze ég tovább. így beszél erről: »Csak ez maga is, 
hogy az irodalmi pályán hirre kaptam: a heréknek fogcsikorát 
élesítette rám — a mit püspökök, bárók tudósok és tanárok is 
örömmel olvastak, sőt másoltak is tollam után, kenyereseimnél az 
rágalom tárgya latt.«11 Hogy ki táplálja az irigység tüzét, tisztán 
nem látjuk. Egy elejtett célzás azonban arra enged következtetni, 
hogy Fénix Farkas, a tihanyi perjel. Maga is irodalommal fog-
lalkozó ember, Kovácsban vetélytársat lát. 

Mint lelkipásztor, csodálatosan tevékeny. Módszereiben na-
gyon megelőzi korát. Alkalmazza a legújabb idők pasztorációjának 
elvét: a hívek családi körülményeinek látogatások által való meg-
ismerését. Száz évvel ezelőtt mai lelkipásztor. Érdeklődik szociá-
lis problémáik iránt és azok gyökereit a műveltség alacsony szín-
vonalában látja meg. Nagy akarattal kezd tehát hozzá az iskolák 
reformjához. Kér, könyörög, ha kell, keményen ostoroz az iskola 
árvasága miatt. Nem ismer megalkuvást. Senkit sem kímél, aki-
nek valami kis köze van az ifjúság elmaradásához. Hiszem az 
ifjúságot rajongásig szereti és annak haladásáról, művelődéséről 
van szó, amikor az iskolát követeli. Maga is tanít, hogy példát 
mutasson. Állandóan hirdeti az elvet, amelyet Énekeskönyve IV. 
kötetének végén ír: »óvakodjál csak egy gyermeknek is azt mu-
latni, hogy szeretete nem érdekel.« 

Az iskoláért folytatott szenvedélyes harca szerez neki nagyon 
sok ellenséget. Megindul a legnagyobb akarat megölő je, a rága-
lomhadjárat. S Kovács Tamás főapát hallgat a rágalmakra. Az 
ügyek kivizsgálása nélkül marasztaló ítéletet hoz. 

A lürelemfonál végsőkig feszült. 1838. eléjén kemény levélben 
fejezi ki elégedetlenségét és igazságtalanságról, felületességről, 
rosszakaratról vádolja a főapátot. A válasz is kemény: »Suspendo 
ab ara, et omni munere sacerdotali cubiculo suo adst r íngo. . . 
et sic mainebit. . . quinque septimanis.«12 Az igazában bízó 
embert nagyon lesújtja ez az ítélet. Meghasonlik szerzetes éle-
tével, de állja a büntetést. A szobafogság keserű hangulatában 
születik meg a Tihanyi Történetek c. kéziratában található Tra-

10 Pálya, 1850. 154. 1. 
11 Pálya, 1850. 157. 1. 
12 Tihanyi történetek. Tihany 1838—10. K. i. 4—r. B. K. 87/4.254.1. 



gédia és 10 »exercilium«, továbbá néhány gúnnydal a maguk dur-
vaságával, de sok szellemességgel és verselő ügyességgel. Ezek-
ben a viszály történetét nyújt ja . Bár állandóan a maga igazát 
hangoztatja, kétségtelen, hogy a viszály kiéleződéséhez nagy 
mértékben hozzájárult maga is. Epés, élesen kritizáló termé-
szete és hasonló iratai mellett érzékenysége is gyakran elvetette 
a nézeteltérések magvát. Ezek a tulajdonságai érdemlik ki szá-
niára kortársai között a »köszörű let len gyémánt« jelzőt. 

1838-ban lemond a plébániáról is, de az iskola ügyeinek 
intézését megtartja. Iskolai módszerét A Tihanyi Kis Oskola Pró-
batétele c. füzetben ez évben foglalja Össze, majd két év múlva 
kibővíti. Most már csak az irodalomnak él. Harcos szelleme 
nyilatkozik meg a Katolika Visz-hang c. munkájában, amelyet 
feleletül írt Tihany új református lelkészének. Ugyanez a harcos 
szellem hat ja át folyóirali cikkeit is. amelyekben a »hírlapi ször-
nyetege kel . . .« hol igaz, hol álnevei alall megkorbácsolja.13 Sza-
niszló Ferenc lapjainak, a Fasciculi ecclesiastici és Religio és 
nevelésnek állandó dolgozótársa. 1839-ben a Hirnök számára írt 
cikkben támadja az Alheneumot Lord Byron Káin-töredéke miatt, 
a Századunkban pedig Pregrini Elek Socratesét boncolgaíja éles 
kritikával. Nevével a Jelenkor hasábjain is találkozunk. Cikkei-
ről a szerkesztők levelei a legnagyobb elismeréssel szólnak és ez 
boldoggá teszi. 

1842-ben összegyűjti az addig alkalmilag mondott beszé-
deit. Ezek világos szerkezetükkel, tárgyaik változatosságával, za-
matos, szép nyelvezetükkel a magyar egyházi szónoklat igazi 
remekei. Méltán volt korában Dunántúl legkeresettebb szónoka. 

Ez az év azonban mást is tartogat számára. Álma teljesül. 
Igaz, csak félig, mert anyagi fedezet híján Énekeskönyvének 
csak első része jelenik meg. De ez is eredmény. 

A következő esztendő a daloké. Azokat szedi össze, lemásolja 
egy kötetbe. Legyenek együtt az utókor számára. A kötet száz-
nál több népdalt tartalmaz. »Ezeket a hol tréfálkozva kötődő, 
hol szívhez szóló, hol oklató dalait szívesen énekelték a dunán-
túli tájakon.«14 

Ugyanebben az évben ú j ra rendi hivatalt kap. Alperjel és 
plébános Tihanyban. Rövid ideig viseli azonban e hivatalokat. 
Nyugalom után vágyódik. 1844-ben elhelyezését kéri. Szeptem-
berben Pestre megy, hogy Beimel nyomdájától átvegye végre 
egészen elkészült Énekeskönyvét. Kedves napokat tölt itt barátai 
körében. Visszatérve Tihanyba sokakai megajándékoz könyvével 
és búcsúzik. Örül, hogy a »siralomházat« elhagyhatja, mégis fá j 
a távozás a nép miatt, melyet nagyon szeretett, és amelynek} 
ragaszkodása meghaló formában annyiszor nyilatkozott meg. 

Harminc évi távollét után ú j ra Nyalkára megy plébános-

13 Pálya, 1850. 212. 1. 
11 Pintér J. : A magyar irodalom története, 1938. II. k. 358. 1. 



nak. Fiatalos erővel lát megint munkához, hogy visszaemelje 
a népet a r ra a magaslatra, amelyen 30 évvel előbb hagyta. »Hí-
veit a szeretet minden áldásával boldogítja«.15 Irodalmi nyere-
ségéből 200 forint értékű könyvet oszt ki é ne kes könyvé bő L, 
100—100 példányt pedig ekkor megjelent munkáiból, »A meg-} 
térők előleges oktatása« és a »Falusi tisztújítás«-ból. Mint a 
kultúra munkása dolgozik itt is. »Saját lakában a serdültek szá-
mára esti iskolát nyit, és benne naponkint működik ernyedet-
len szorgalommal.«16 Munkája simán folyik 1817-ig. Ekkor el-
lenségei Kossuth-ellenes beszéde miatt vádat emelnek ellene a 
győri törvényszék előtt. Menekülni kénytelen. Nehéz helyzetéből 
csak a császári seregek megjelenése menti ki. 

A hitélet emeését egyelsületek felállításával reméli elérni. 
A Mária-társulattal nagyon szép eredményt ér el. Nem úgy azon-
ban a Józanok egyesületével, amelyet a Mértékletesség és Ellen-
kezője c. munkájával is támogatni akar. A szeszes italhoz szokott 
nép nem tud lemondani az édes méregről. Hiába minden igyek-
vés. Üresen marad a Józan Társaság anyakönyve. 

Gyomorbaja nem hagyja nyugton. 1850 márciusában le-
mond a plébániáról. Uj helye Bakony bél lesz. "Elkeseredik ez' in-
tézkedés miatt, de nem változtatják meg azt. S hozzá még 
betegen kell indulnia a csikorgó hidegben. »Kerget az obediemtia 
szemközt a halálnak«,17 — írja önéletrajzában. Egy kis időt 
Pannonhalmán tölt. Májusban már Bakonybélben találjuk, amely-
ben mint a »magyar Szibériában megásott sírját látja«.18 Tel-
jesen magába vonul. »Ir, olvas, imádkozik, misézik, gyóntat, néha 
kérelmére prédikál.«19 A főapát kérésére megírja önéletraj-
zát, amelyet három év múlva 1853-ban kiegészít. 1850—51-ben ösz-
iszegyűjti és lemásolja Adventi Szl. Hajnalok címen nagyhatású 
nyalkai ádventi beszédeit. Régi gyomor baja felújul és az öregedő 
ember gyengeségével együtt lassan fogyasztja erejét. Ehhez még 
hozzájárul az a lelki fájdalom is, hogy nem bír úgy dolgozni, 
ahogyan szeretne. Türelmetlensége megfosztja nyugalmától. 
1853-ban valami miatt nagyon elkeseredve gúnyolódó iratot szer-
keszt Sárkány Miklós apát és a perjel ellen. Ettől kezdve áthi-
dalhatatlan a szakadék az apát és közötte. Annyira, hogy ha-
lála után az apát megtalált iratai közül sokat tűzbe vetett. így 
veszett el nagyon sok kézirata. 

»Sokszor félreismert epés természete miatt sokat szenvedő 
Ijelkél 1851. december 8-án leheli ki Bakonybélben.«20 

1 5Dr. Ivőrösy László: Katolikus költök. Irodalomtörténeti antoló-
gia, Esztergom, 1899. 147. 1. 

16 Ferenczy—Danielik: Magyar írók. 1856. I. 280. 1. 
17 A pálya, 1850. 205. 1. 
18 A pálya, 1850. u. o. 
19 A pálya, 1850. 206. 1. 
20 Pannonhalmi Rencltört, VI. h. 512. 1. 



Az énekeskönyv előzményei. 
lîajok cs orvosságok. 

1822-ben Győrött kiadott Hézagpótló Énekeskönyvecskéje ide-
jén, amely 26 új, saját szerzeményű énekét tartalmazza, az egye-
temes énekeskönyv gondolata még nem foglalkoztatja. Az említett 
pozsonyi zsinat után azonban egyre határozottabbá lesz a gondo-
lat, míg végre 1830 körül Guzmics Izidor bíztatására hozzáfog 
megvalósításához. Hogy pedig tisztán álljon előtte mindaz, amit 
orvosolni kell, éles, kritikus szemmel megvizsgálja az egyházi 
ének helyzetét és kuta t ja azokat az okokat, amelyek a hátrama-
radást előidézték. Vizsgálatainak eredményét 1833-ban foglalja 
össze 6 kötetes pasztorálisának — amely az első magyar nyelvű, 
tapasztalatokon felépült munka e téren — a »Lelkipásztori hiva-
talt illető Seb és orvos<-nak első kötetében. 

Fájdalommal állapítja meg a keserű valóságot, hogy míg o 
fellendült katolikus élet az egyházi irodalom minden más ágá-
ban csodálatos gyorsasággal kitermelte korszerű műveit, addig 
az éneklés terén semmi sem változott, és tökéleteset találni e té-
ren oly ritkán lehet, mint az égen üstökös csillagot. A megállás, 
a hátramaradás okai közül »első az, hogy minden többi, Isteni és 
világi tudományok sűrű gyámokra találván, egyedül az Egyházi 
ének a' szerencsétlen, mellyre lelkesen ügyelni senki se tartja 
kötelességének. — Repdeznek minden felé a' f inomabb Ízléshez 
alkalmaztatott szép u j Magyar dallok, és zengenek már, nem 
csak a' pallérozottak, hanem a' paraszt leányok szájában is szin-
te az elragadtatásig, még pedig olly nagy számmal, hogy ha bár 
több hetekig danultass vélek, azt fogod bámulva látna, hogy 
mindig ujabbakkal, és érdekesebbekkel fognak kedveskedni; 
ellenben, ha tekintjük az Istenes éneklő kart, meg fogjuk látni, 
hogy azon talpkőre, mellyet hatodik eleink letettek, érezlietőleg 
semmit sem építettünk, hanem most is azon el-avult énekeket 
reszelgetjük unalommal, mellyek már el-hunyt öreg atyáink szá-
jában is sótalanok voltak. — Ezen tetemes fogyatkozást a' szép 
Magyar Papság senki másnak nem köszönheti, mint önön magá-
nak. Ő az egyedül, akinek erre minden kitelhető tehetsége szerint 
ügyelni kellene«1, mert egyrészt leginkább kell, hogy birtokában 

1 A lelkipásztori hivatalt illető Seb és orvos. Tihany, 1833—4. I.—VI. 
K. i. r. Bk. 82—2. 1. 40—42. 1. Idézése ezután: Seb és orvos. 



legyen azoknak az érzéseknek, amelyeknek az éneket át kell 
hatniok, másrészt pedig azok hit- és erkölcstani oldala is köve-
teli a papság e nemű képzettségének felhasználását. Sajnos azon-
ban »jobb szeretnek sokan a papságbul is Árpádnak kutsmájáruJ 
verseket: mind az Istennek Nagy Nevéről énekeket írni. Kire 
marad hát ez a kényes munka? Mindenestől a Mesterekre. És 
ime itt van a második ok, melly miatt az Egyházi éneklés meg-
süllyed.«2 Ezek pedig — egy tiszteletreméltó csekély szám kivé-
telével — műveletlenek. Nagyobbrészt ugyanis az »erkölcstelen-
ségért kicsapott deákokból; rész szerint a' kaptafát és bordát ke-
rülő vargákbul és takácsokbul kerülnek ki, kik a' bucsu járások-
ban édesettek az éneklésnek.«3 Ilyenek pedig nem használnak, 
csak ártanak az éneknek. Ezt tapasztalatból tudja. Sok helyen 
megfordult, s mivel a szép ének után vágyakozni természeti ösz-
töne volt, mindenütt figyelte azt. De a Gondviselés többnyire őt 
is olyan »mesterekkel áldotta meg, akiknek tökéletlenségeiben 
a' többieknek idomtalan képét nem kevésbbé találta fel: mind a' 
Tihanyi sziget közepén fekvő kis lialos tóban az egész Balatonét: 
volt módja itt is, amoljt is a' falusi magyar énekes karnak ho-
mályos csillagait és azoknak szülötteit ismérni.«4 

Mikor pedig a műveletlen réteg kántori hivatalát elfoglalja, 
hogy annak valahogy megfelelhessen, »falunkint megy a' Mes-
terekhez énekeket koldulni.«5 S itt lép be az énekeket süllyesztő 
okok közé a kántorok egymás iránti irigysége. A könyörgőknek 
ugyanis csak lim-lomot adnak, a kiváló, tizenhárompróbás éne-
keket pedig vagy megtagadják tőlük, »vagy olly drága pénzen 
adják, melly a' legszebb könyvek árát is ma jd felül múlja.«6 

Egyik énekét például egy kántor öt forint ezüstért adta át egy 
tanítónak. A pénztelen embereknek tehát meg kell elégedniök a 
lim-lommal, a »szemeteken szedett ostoba énekekkel, amelyek 
lelketlenek, Hit-sértők, buzgóság rontók«, és mindenben egy 
színvonalon állanak a »fületlen, farkatlan, lábatlan paraszt ver-
sekkel, mellyekkel a' falusi legények le szokták irni a' büszke 
paraszt leányokat.«7 

A baj fokozódik azzal, hogy a jó énekeket is elrontják. A 
másolásnál ugyanis megváltoztatják a szöveget. Mert vagy pon-
tatlanul másolnak^ vagy pedig új szavakat, nemritkán sorokat és 
versszakokat toldanak be a szövegbe. Sőt maguk is írnak új' 
énekeket, hogy kedveskedjenek velük. Ez főképp a temetési bú-
csúztatókról áll. 

Ami a szövegről igaz, igaz a dallamról is. Az énekek dalla-

2 Seb és orvos I. 44. 1. 
3 Seb és orvos I. k. 45—46. 1, 
4 Seb és orvos I. k. 48. 1. 
5 Seb és orvos I. k. 48. 1. 
G Seb és orvos I. k. 49. J. 
7 Seb és orvos I. k. 50. 1. 



mait ugyanis önkényesen váltogatják oly annyira, hogy maga a 
szerző is alig ismerne rá juk. Világos példa erre huszonhat éne-
ke, amelyet 1822-ben adott ki. Amikor évekkel később más plébá-
niára kerül, ott is használatban találja énekeit, de annyira elron-
tott köntösben, hogy alig ismer rájuk.8 

Keresve kutatja a kivezető utat, a »Gyógyszereket«, amelyek-
kel orvosolni lehet a bajokat. 

A legrövidebb út, amelyen a magyar egyházi ének régi mél-
tóságához eljuthatna, az egj^ség út ja lenne. Erre azonban csak-
úgy lehetne eljutni, ha összefogna a magyar papság minden köl-
tői vagy zenei tehetséggel megáldott tagja. Továbbá ha belekap-
csolná munkájába mindazokat a magyar zeneművészeket, akik 
műveikben a magyar népiélekhez legközelebb állanak. A közös 
munka eredményeként egy kiváló, az egész ország számára szóló 
énekeskönyvet kellene készíteni, amelyben az egyszerűség a 
szépséggel, az érthetőség a költőiséggel együtt lenne. Másrészt az 
ünnepekre, vasárnapokra, az év folyamán előadódó minden al-
kalomra kész ének lenne benne található. Azután az egység ér-
dekében minden eszközzel kényszeríteni kellene a kántorokat 
arra, hogy hozzá mind a szövegekben, mind pedig a dallamok-
ban teljes hűséggel ragaszkodjanak. 

Ebből a munkából és intézkedésből az a mérhetetlen haszon 
származnék, hogy az említett visszaélések egy csapásra meg-
szűnnének, mert a nép kezében is ott lenne a szöveg és így az 
egész országban egységes lenne az ének. 

Ennek megvalósítását azonban semmi más erő nem képes 
végrehajtani, mint a püspökök egyetértése, ügyszeretete és pa-
rancsa. 

E tervet azonban — bár ellentmondást nem lát benne — ma-
ga is szinte lehetetlennek tartja. Ennél könnyebben megvalósít-
ható az egyházmegyénkénti egység az ilyen könyvek kiadása ál-
tal, De ha csak egv megye valósítja is ezt meg, elindulás ez már 
a kibontakozás felé. Mert a példa vonz, s a szép és jó énekek 
ragadósak. A szomszéd egyházmegyék területére is átcsapnának, 
terjednének és hódítanának részint a nép (búcsújárás stb.), ré-
szint a kántorok útján. Miért a kántorok ritkán maradnak sokáig 
egy helyen, egyik megyéből a másikba mennek szerencsét pró-
bálni. S ha látják, hogy valamely megyében a szolgálat első fel-
tétele a püspökségtől kiadott énekek pontos tudása, nemcsak 
megtanulnák, hanem gyakorlásuk miatt a szomszédos egyházme-
gyékben is közönségesekké tennék.9 

Sajnos azonban a püspököknek parancsolni nem, legfeljebb 
csak tanácsolni lehet. Ha pedig ők e jótanácsot feleslegesnek 
tartják, vagy annak végrehajtását más gondok miatt elmulaszt-
ják, vagy az ő felszólításukra sem fognának munkába azok, akik-

8 Seb és orvos I. k. 52. 1. 
9 Seb és orvos I. k. 72. 1. 



tol c munka legjobban kikerülne, a reform sürgőssége miatt 
akkor is meg kellene azt kezdeni. Az ügy elhanyagolt volta a 
könyv megjelenéséig így munkát parancsol. Kezdje meg ezért 
minden pap a saját területén. 

A nagy, általános átalakulást előkészítő helyi reformokravo-
hatkozóan legfontosabbnak tartja, hogy »a templomban soha 
deákul ne hallassék, amit az Anyaszentcgyháztul kiszabott cze-
remóniák sérelme nélkül magyarul lehet énekelni.«10 így pél-
dául: Kyrie, Tantum ergo, Genitori, Requiem, Te Deum, Rorate, 
Yeni Sancte, Regina coeli, Aima Redemptoris, Ave Regina coelo-
irum, Salve Regina, Fange lingua, Gloria laus et honor, Vexilla 
Regis, Popule meus stb. Végezze a pap a szertartást Iatinul, de 
énekeljen magyarul a nép. A latin éneklés ugyanis csak kerék-
kötő lenne, mert alatta »henyélnek a szivek, nem égnek«. Pedig 
a templomi á j latossággal az Egyház arra törekszik, hogy minden 
hívő szive, »midőn az Isten dolgára megjelenik, szikrát hánnyon, 
ami mivel a' nép nem elegendő magának, soha se fog történni, 
ha: linguam, quam non noverat, audivit.«11 

A nagyon elterjedt gyarló, vagy egyenesen rossz énekek ki-
Irtása érdekében a pap maga válassza meg az énekeket és kö-
telezze a kántort azok megtanulására és a néppel való megta-
níttatására. Az énektanítás legcélszerűbb, ha az ifjúságon kez-
dődik. Nem lehet azonban az a fő cél, hogy minél több új ének 
vezettessék be. A munka így nagyon lassan haladna. A fő gond 
az legyen, hogy azokat az énekeket, amelyeket már tudnak, de 
rosszul, vagy elrontott alakban, tökéletesen megtanulják eredeti, 
egyszerű, minden kántori cifrázás nélküli alakjukban. Ezek 
ugyanis ismert voltuknál fogva könnyebben ragadnak meg, és az 
új, jó énekek megjelenéséig a szükséget pótolni tudják. De kár is 
volna azt gondolni, hogy minden rongyos, ami régi. Mert a régi 
és talán már sokaktól, akik mindennap ú j ra vágynak virradni, 
megunt énekek között nagyon sok olyan szép ének van: »mellye-
ket a1 mostani századunk se vethet meg okossan, se magas lelké-
vel feliül nem múlhat másban, mint talán kényesebben hangzó 
szavaiban.«12 Ilyenek: Téged Islen mi dicsérünk... sziveinkbül 
hozzád térünk, Imádunk, sz. oslya, drágalátos manna, Üdvözlégy 
oh drágalátos nagy Szentség, Előtted Jézusom leborulok, Imád-
lak tégedet láthatatlan Istenség, vagy a Seregeknek hatalmas 
nagy Királya kezdetű bűnbánati és a Szűz Máriáról szóló sok 
szép régi ének. Ezeket igazán kár volna eltemetni. Inkább ki 
kell ezeket válogatni, aztán szóról szóra megrostálni, ahol pedig 
hozzá nem értő kéz foltozta őket, kiigazítani. Az így kiválogatott 
énekekről jegyzéket kell készíteni, amelyhez mind a kántor, mind 

10 Seb és orvos I. k. 75. 1. 
11 Seb és orvos I. k. 76. 1. 
12 Seb és orvos I. k. 85. 1. 



a nép kötve legyen. Sőt nagyon hasznos egész hétre beosztani' 
az énekanyagot.1'3 

Az énekek kiválasztásában fontos arra is ügyelni, hogy min-
denegyes ének »valóságos imádság legyen, mellyel vagy Isten-
hez, vagy szenteihez mint égnek birtokosaihoz, vagy imádva, 
vagy dicsérve, vagy panaszkodva, vagy könyörögve, bűneinket 
vallva és bocsánatot kérve, vagy magunkat és mieinket, élőket 
avagy holtakat ajánlva: egyenes sen szóllunk.«14 

Ebből világosan következik, hogy ki kell maradniok a pré-
dikációszerű énekeknek, amelyek a vasárnapi evangéliumokat 
magyarázzák, vagy történetszerűen elbeszélik. Ide tartoznak a 
szentek életét elbeszélő énekek is. Ezek még inkább eltiltandók, 
mert nem ritkán a költői szabadság engedelméből »ollyanokat 
hazudnak, vagy legalább mondanak a' senkire se szoruló szentek 
tiszteletére, hogy a' szent, ha hallaná, maga is elmosolyodna 
rajta, minthogy tökéletes lévén, boszankodni már nem tud.«15 

Az énekek ilyen összeválogatása meggyőz arról, hogy nagyon 
kevés állja ki a lelkiismeretesen szigorú kritikát. Mert, habár 
énekeink száma igen nagy, »a sürü rostán általesetteknek sorá-
ban sok hézag vagyon.«16 

Az Isten azonban sokat írt »a' sziveknek eleven táblájára, 
ami nincs a' papiroson«. 

Ezért, akik érzik magukban az isteni adományt, hogy gaz-
dagítói lehetnek az egyházi éneknek, ne temessék el ezt az aján-
dékot. Igaz, hogy hírnevet nem nyernek, mert »az ollyan Poesis-
ra, melly a sekrestyében szedi istenasszonyait, nem szokás most 
bámulva nézni.«17 De nevet szerez az Isten előtt és emeli a »ma-
gyar anyaszentegyház« dicsőségét. 

A kéziratos énekeskönyv. 

E gyógyító szereket ő már régóta alkalmazza. Sok szép régi 
éneket gyűjtött így össze. De érzi magában az említett isteni 
ajándékot is. Látja, hogy mindenkiben él a vágy olyan énekes-
könyv iránt, amely mind a kántorokat, mind pedig a népet min-
den alkalommal megfelelő énekkel lássa el. A vágy azonban vágy 
maradt mindeddig. Semmi sincs ezen a téren, ami csak részben 
is kielégítő lenne. Ugyanazon fogyatkozásokban szenved az ének-
lés, mint egy századdal előbb. Sőt még nagyobban, mert »azon 
könyvek is elfogytak, mellyek, noha tökéletlenek: de mégis a ' 
többi között leghasznosabbak voltak. Illyen a' Szelepcsényir 

13 Seb és orvos I. k. 88. 1. 
14 Seb és orvos I. k. 89. 1. 
15 Seb és orvos I. k. 90. 1. 
16 Seb és orvos I. k. 93. 1. 
17 Seb és orvos I. k. 94. 1. 



illyen a' Bozóki.«18 Van ezek helyett másik kettő, tudniillik Fe-
kete Ferenc Útmutató Kántorkönyve (1818) és a húszas években 
megjelent Egri Énekes könyv. Ezek azonban száraz hangjuk, 
vontatottságuk és gyarló technikájuk miatt — bár a kántori te-
endők pontos leírásával nagy hiányt pótolnak — »sem a' szá-
zadnak, sem a' czélnak tökélyetessen meg nem felelnek.«19 Emel-
lett még egyik sem alkot egységes egészet és egyik sem a nép 
kezébe való. Hogy tehát »az egy girát, mellyet Isteniül kapott,, 
el ne temesse, elszánja magát egv ollyaii munka készítésére, 
melly, ha nem is' kényt: de a' szükséget minden oldalrul kielé-
gítse, és bátran mondhassa magárul, hogy noha nem legtökéle-
tesebb a' maga nemében: de minden rokonyinál • bizonyossan 
jobb, hasznosabb, gazdagabb és szebb.«20 Hiszen nem lehet a leg-
tökéletesebb sem az övé, sem »utánzójáé, mert egyik sem lehet 
oiyan, »mellynél valaki utóbb tökéletesebbet (legalább kor szel-
lemére nézve) ne készíthessen.«21 

1835-ben már másolatokban forog a nép kezén a »szeretet 
munkája, A' Keresztény Katolika Buzgóságnak Mindenkor, Min-
denütt Mindene«, amelynek készítésére nem a saját dicsősége, 
hanem az Isten, haza, vallás és az ének nagy szeretete bírta rá. 

A reánk maradt kéziratos énekeskönyv, amély 20 számozat-
lan és 570 számozott lapot foglal magában, a szerzőnek nem sa-
ját kézírása. Mindössze csak a 20 számozatlan lapra terjedő be-
vezetés, továbbá a 553'—4. és az 568—70. lapok az ő írása. Kere-
ken 200 éneket tartalmaz. Ezeknek az énekeknek .nagy többsége 
eredetüket tekintve a régi gyűjteményekkel, főképp a Szelep-
csényi-, Bozóki- és Szentmihályi-félével mutatnak rokonságot, 
van azonban közöttük már eredeti, ú j ének is. Csoportosításuk a 
következő: 

Énekes misék énekei a megfelelő időszak szerint csoporto-
sítva (7-1); Az Oltáriszentség tisztelete (16); Szűz Mária tisztelete 
(29) és A szentek tisztelete (21). Ezeken belül az énekek az ün-
nepek sorrendjében sorakoznak fel, hozzájuk csatlakozva a meg-
felelő processiós énekek (11). 

A hívek házi buzgóságának kielégítésére szolgál 10, a ha-
lotti misékre és temetésekre 25, más alkalomra pedig 14 ének. 
Az énekeknek azonban csak a szövegét közli. A dallamokra csak 
utal. 

Minden alkalomra megfelelő imádság is található benne. 
Ezek legnagyobb része Pázmányénak korszerű átdolgozása. 

Az énekeskönyv bevezetésében vázolja azokat az elveket, 

18 A' keresztény katolika buzgóságnak mindenkor, mindenütt Min-
dene Azaz Minden éneke és imádsága. Áldozza Kovács Márk Szt. Bened. 
i'ia 1835. Kézirat 8. r. Phalmi főkövt. B. K. 85—3. Bevezetés. 

19 Énekeskönyv k. i. Bev. 
20 Énekeskönyv k. i. Bev. 
21 Énekeskönyv k. i. Bev. 



amelyek annak készítésében előtte állottak. Fő célja, hogy min-
den szükséget kielégítsen s az énekek olyanok legyenek, hogy 
aki használja őket, »imádkozva tanullyon és tanulva imádkoz-
zék«. Ez pedig megkívánja, hogy érthetők legyenek a tudatla-
nok számára is. Ha tehát lesz valami kifogás munkája ellen, csak 
az lehet, hogy nem »emeli nyelvét a harmadik égig «.22 Igaz, hogy a 
nyelvet simítani, szépíteni, csinosítani nemes feladat és egyben 
hazafiúi kötelesség is, de »ugy simítani a' nyelvet, hogy a' Re-
ligio borzassan maradjon: vétek«.23 így tehát, ha valahol szük-
séges a középúton járni, itt bizonyosan az. Mind a tanult em-
bernek, mind a tudatlannak valamit engednie kell a magáéból. 
Ez pedig csak úgy lehet, ha a > tudós egy lépcsővel alá; a' tudat-
lan egy lépcsővel felmegy«. Hiszi, hogy munkája ezt a közép-
utat követi és így se tudóis, se tudatlan igaz panaszt ellene nem 
hozhat fel. Került ugyanis mindent, amíi a művelt ember nyelv-
érzékét sértené, de olyat is, amSit a tanulatlan nem tudna meg-
érteni.24 

A hit elleni hibákat még nagyobb szorgalommal igyekezett 
elkerülni. Ezért nagyon ügyelt arra, hogy minden ének, ha régi, 
kijavítva kerül jön bele énekeskönyvébe, az ú j pedig valódi 
imádság legyen; nem prédikáció, vagy történet-elbeszélés. Fi-
gyelembe vei te azl is, hogy az énekekben a hívek egyenesen az 
égiekhez szóljanak, ne pedig társaikhoz, »mivel a mostani ke-
resztény igen kevés időt szán az Isten tiszteletére; nincs ideje 
másokat hívogatni, hanem az egy, vagy fél órát egyenessen az 
Istenével kell tölteni, ha jót akar.«25 

Ügyelt arra is, hogy semmi olyan tanítás ne kerüljön be az 
énekekbe, ami nem az Egyházé. Távol legyen belőlük minden 
szent mese, minden alaptalan történet és tanulság, amit torony-
támogató nádszálnak lehetne ítélni. 

Vigyázott azonban a versezet »józan szabásira« is, hogy 
gördülékeny, pontos és szabályos legyen. 

Végül minden erejéből arra törekedett, hogy munkája min-
den igényt, minden szükséget kielégítsen, mégpedig bőségesen. 
Csak a misék alatti imádságokat hagyja el, hogy így mindenkit 
mintegy kényszerítsen az éneklésbe való belekapcsolódásra.26 

További tanulmányok. 

Ezt a könyvet azonban csak tanulmánynak tekinti. Hamaro-
san hozzá is lát átdolgozásához, javításához és bővítéséhez. E cél-
ból ú j ra áttanulmányozza »hazánknak minden becsesebb és ma-

22 Énekeskönyv k. i. Bev. 
23 Énekeskönyv k. i. Bev. 
24 Énekesköny k. i. Bev. 
25 Énekeskönyv k. i. Bev. 
26 Énekeskönyv k. i. Bev. 



gyár ajkú énekes könyveit, hogy a nemzeti gondolatokkal s ér-
zeményekkel stb. megismerkedvén, munkáját szerintök készít-
hesse.«27 Erősen foglalkoztatják az énekeskönyv helyes készí-
tésének problémái is. 1836-ban kis füzetbe28 foglalja össze erre 
vonatkozó gondolatait, amelyek ina is korszerűek és alapjai min-
den józan énekreformnak. 

Első és legfontosabb követelmény, hogy csak az írjon éne-
ket, akinek van mondanivalója. De az írjon. A kéziratos éne-
keskönyve ismertetésével felhozott elveken kívül célul tűzi ki 
azt is, amit napjaink u. n. liturgikus mozgalma tekint céljának, 
hogy t. i. »az Anyaszentegyház deák ájtatossága legyen meg a 
népnek is magyarul.« Mivel azonban ezt egyelőre nehéz meg-
valósítani, arra kell törekedni, hogy az ünnepek hangulatának 
megfelelő énekek legyenek.29 

A dogmatika és morális szempontjai szem előtt tartandók. 
Minden tanítás szent mese nélkül álljon1 a maga tisztaságában és 
»ki legyen részenként annyira merítve, mennyire minden ember-
nek tudnia kell, hogy hihesse és tehesse.«30 

Ne prédikáljanak, hanem imádkozva tanítsanak az énekek, 
mert a prédikálás »csak theoria, de ide practica devotio kell«.31 

Ne kövessük »a zsoltáros királyt abban, hogy hegyei-völgyet, 
tengert és földet, a látható világnak minden szépségét, titkos 
erejét hívjuk fel az Alkotó dicsőítésére, mert ezt csak tökéletes 
teremtmény teheti, aki minden idejét Istennel tölti.« Ha ezt ten-
nők, hasonlókká lennénk a súlyt emelő parasztokhoz, kik csak 
egymást bíztatják: »Rajta atyafiak!«, maguk pedig semmit sem 
emelnek.32 

Szűz Máriának és a szenteknek ne adjunk többel a járandó-
nál és »az egy szószóláson kívül semmit se kérjünk tőlük, mivel 
nem adhatnak semmit, de kérhetnek és nyerhetnek Jézus ér-
deméből.«33 

Ne legyenek üres szavak, melyek csupán azért vannak: 
Dum modo carmen eat. Pl.: az égben és mennyben. 

Kerülendő minden olyan szó — legyen bár az a Szentírás-
tnak szava —, melyet a nép félremagyarázhatna: pl. Isteneknek 
Istene. 

Minden rövidítést, mely a szöveget nehezen érthetővé teszi, 

27 Religio és Nevelés 1845. évf. II. 45. 1. 
28 Hogyan kell a katoÜka buzgóság könyvét készíteni? Tihany, 

1836. k. i. 23. 1. Phalmi kézirattár, B. K. 85 4. Idézése ezután : Hogyan 
ke l l . . . ? 

29 Hogyan ke l l . . . ? 4. 1. 
30 Hogyan ke l l . . . ? 4—5 .1. 
31 Hogyan ke l l . . . ? 5. 1. 
32 Hogyan ke l l . . . ? 6. 1. 
33 Hogyan kell. ..? 7. 1. 



kerülni kell. Ne legyen tehát ilyen fajta, »mint olvastam egy új 
énekben: áldozat (áldozatot) kereszten érte tesz.«31 

Legnagyobb hibának azt tarlja az ilyenfajta munkákban, 
ha valaki egyszerű szavakkal ír ugyan, de mégsem világosan. 
Ezt leginkább az átvitt értelem, a hosszú parenthesis, a még 
kiforratlan ítélet és a nép nemismerése okozza. Márpedig nem 
tud a népnek írni az, ki annak »gyáva tehetségét fenékig nem 
ismeri«.35 

Az idegen szavak kerülése okos és helyénvaló, de meggyö-
keresedett szavak elhagyása nem tanácsos a nép miatt; pl. pal-
riarka, próféta.36 

Ç Akár vers legyen, akár próza, ha erőltetett, »sótlan és kc-
kietnélküli«. Legtöbbet ér el, sőt mindent elér, a természetesen 
könnyű és eleven folyam.«37 

A fordításokban »lelket kell keresni, nem szavakat és for-
mátumokat.«38 

Távol legyen a vallásbeli ellenfelek gúnyolása, vagy »különb-
féle szavakkal való anathemizálása is«, sőt még azokat az álta-
lában elterjedt kifejezéseket, melyeket magukra magyarázhatná-
itiak, át kell itatni igaz katolikus szellemmel. így azt a régi éne-
ket, melyben azt énekelték: »Üzcl el, verd meg, rontsd meg mi 
ellenségünket« így alakítja: »Térítsd meg ellenségünket, akik 
üldöznek bennünket«, — mert »ez a katolikus hit édes szelle-
me«.33 Ugyanilyen szellemmel akar ja telíteni a könyvében talál-
ható imádságokat, melyek az eretnekek megtérítéséért mondan-
dók, »mert nem lehet esedező, ki nem szerető.«40 

Hogy a népnek ne kelljen soká hallgatnia, úgy kell készíteni 
a könyvet, hogy a régi, szép dallamok megmaradjanak, és vagy 
új szöveg csatol tassék hozzájuk, vagy a régi megjobbíttassék. 
Azok kedvéért pedig, akik olvasni nem tudnak, olyan énekeket 
kell alkotni, amelyek rövid idő alatt megtanulhatók. A dallam 
a szöveg tartalmához alkalmazkodjék. »Az örvendetesnek vi-
dám, a gyászosnak szomorú ária kell; a középszerűnek közép-
szerű.« De vigyázni kell arra is, hogy a vidám dallamok ne le-
gyenek tánc-dallamok, »mint a régi karácsonyi énekek«, hanem 
»buzgón vígak«.41 

Szükséges, hogy minden dallam »magyar Ízlésű« Jegyen. 
Szem előtt tartandó, hogy »a magyar még örülni is sírva szeret, 
sőt az Isteniekben nem is tud örülni száraz szemekkel. IIa tehát 

34 Hogyan ke l l . . . ? 10 1. 
35 Hogyan ke l l . . . ? 11. 1. 
36 Hogyan ke l l . . .? 11. 1. 
37 Hogyan ke l l . . . ? 12. 1. 
38 Hogyan ke l l . . . ? 12. 1. 
39 Hogyan ke l l . . . ? 13. 1. 
40 Hogyan ke l t . . . ? 14. 1. 
41 Hogyan ke l l . . . ? 16. 1. 



azt akarod, hogy örüljön a templomban édes magyarod: ríkasd 
meg.«42 

Legyen a dallam »egyszerű, de ne vak koldusé«. Egy szótag-
ra ne essék több két hangnál, mert a nép a sok hangot nein 
tudja énekelni, hanem Legtöbbje »idomtalan hajlást csinál«., ez 
pedig nem díszére, hanem romlására válik az éneknek. 

Hogy ne legyen unalmassá az ének, az énekes misék énekeit 
több dallamra kell készíteni, mert — amint mondja: — »valamint 
a tesLi, úgy a lelki száj is megunja az egyformaságot. Pedig 
arra különös figyelem kell, hogy unalom ne szökjék az Ur há-
zába.«43 

Az offcrtóriumi énekek a legelevenebb dallamon szóljanak, 
mert: Iiilarem datorem diligit Deus.« 

A szebb dallamokra több szöveget lehet alkalmazni a külön-
böző időkre, hogy ne menjenek feledésbe egy esztendő alatt. 
Minden kész dallamra készítendő, hogy »mind a lábakat, mind 
a szótagok számát a tehetségig hozzá szabhassuk.«44 

Mert ha minden éneket oly szoros mértékre készítenének, 
mint az ódákat és elégiákat, ez ú j károk okozója lenne. Ha 
ugyanis »mi e puszta lábakra illy lelkiismeretesen ügyelünk-
kénytelenek leszünk mind a nyelv, mind a Religio ellen sokat 
véteni. Nyelv ellen, mi. viel a legszebb szavakat is el kell dob-
nunk hogy kivánt mértékű szókra találjunk. A Religio 
ellen is; mivel, hogy kimenjen a vers, félre kell dobnunk sokszor 
a hitnek lélekteljes szavait és helyükbe tennünk ollyanokat, 
mellyekrül bátran mondhatni: Nos numerus sumus. Pedig mind 
a nyelv, mind a hit kárával ennyit áldozni a prosodicus lábak-
nak nem okosság. Jobb a rövid szótagot néha nyújtani, mint a 
Religiót .kurtítani. Ne nézzünk itt világi Poesisra, mert az sza-
badon kalandoz mindenfelé szabadon válogat a nyelv vi-
rágaibul, de a sz. Poétának igen sok non plus ul trája van és 
nem több szava, mint a Religio enged.«45 

Ezek azok az alapok, melyekre művét felépíti. Hiszi, sőt 
tudja, maga is, hogy alapjai jók. »Hogy pedig én ezek szerint 
dolgoztam: majd minden darabom hiteles tanúm lészen.«46 

Művének megitélésében kétségtelenül nagy segítség, hogy 
maga ismertette meg velünk a viszonyokat, amelyeket javítani 
akart, és az eszközöket, melyeket felhasznált. 

Az énekeket négy kisebb kötetre osztja el. Az első kötetbe 
az összes énekesmisékre szükséges énekeket, a másodikba a litá-
niákra és kismisékre fontosakat, a harmadikba a processiókra 
valókat sorozza, míg a negyedikben a »hívek magános és házi 

42 Hogyan ke l l . . . ? 17. 1. 
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buzgóságát« elégíti ki. E felosztásban szociális és gyakorlati 
szempont vezeti; hogy t. i. a szegények is külön-külön az egyes 
köteteket könnyebben megvehessek;* a könyv tovább tartson; 
egy háznál egyszerre négy személy olvashasson; hogy könnyeb-
ben kezelhető legyen, és hogy így kisebb alakban »az uri sze-
mélyek is szivessen hordozzák.«47 

47 Hogyan ke l l . . . ? 15. 1. 



A „szeretet munkája". 
I l ban a nyomda felé. 

Az ilyen beosztással és az említett alapelveken felépült 
könyvre akad rá a tihanyi templomban br. Barkóczv László szé-
kesfehérvári püspök. Személyesen keresi fel a szerzőt, hogy el-
kérje tőle a kéziratot s azt forma szerint is jóváhagyja. Egyben 
vállalja a könyv kiadási költségeit. 

Mivel azonban Kovács Tamás főapát előbb ajánlotta fel két 
alkalommal is a kinyomtatás kölLségeit és állandóan sürgette a 
munka létrehozását, előbb Pannonhalmára küldi. Ebben az Ígé-
retben azonban csalódnia kellett. A főapát ugyanis — bár a ki-
nevezett cenzorok a munkát jóváhagyták —, mivel maga nem ér 
rá elolvasni, még forma szerinti approbation sem ad. Az anyagi 
támogatás helyett csupán annyit enged meg, hogy azt bárhol 
jóváhagyathassa és akármilyen úton kinyomathassa. 

Barkóczy értesülvén a főapát válaszáról, ú j ra kéri a kézira-
tot. Kovács el is küldi. A bíráló szerepe Nyirák Ignácnak jut, 
aki több zeneértő emberrel átvizsgálja a kéziratot. Bírálata1 igen 
elismerő: »Manuseriptum Quadripartitum, cui titulus »A keresz-
tény katolikus isteni tisztelet minden ágaira kiterjedő Énekes 
Könyv« — auctore Marco Kovács O. S. B. — infrasertus dili-
genter legit, atque in eodem opus universim eximium reperit, 
dignum: quod in populari Ecclesiae R. Catholicae Liturgia epo-
cham facial. Quia nihilominus conveniens est: uL opus tarn 
praeclarum, a minimis quo que Sphalmatis immune lucem publi-
cam adopciat; idcirco in debitum altioris Jussi obsequium, se-
quentes, quae legenti occurerunt adnotantur reflexiones.* Ez-
után a 4 kötet hibáit felsorolja. 

A legtöbb kifogásolhatót a bíráló a dallamokban találja. 
Nem kell azonban súlyos hibákra gondolnunk. Itt-ott egy-egy 
zenei jelzés elmaradt. A bíráló 24 esetet említ meg, kijavítva a 
dallamokat, ötször emel kifogást Kovács egy-egy kevésbbé si-
került, nagyon is népiesen hangzó kifejezése ellen. Kétszer kéri 
a szerzőt dogmatikai szempontból kifogásolható, könnyen félre-
érthető kifejezése megváltoztatására.2 Az egyik kifogásolható 
hely: »Mocskainkat befödözted.. .« valóban nem engedhető meg 

1 A bírálat kézirata. 1839. 4. r. 21. 1. Phalmi főkvt B. K. 90—7. 
2 Nyirák I. Bírálat 2. 1. 



a katolikus dogmalika tanítása szerint, mert a bűn nemcsak be-
födetik, hanem valóban elvétetik, eltöröltetik. Ugyanilyen a má-
sik kifogásolt hely is. 

A bírálat részletességére jellemző a következő. Kifogásolja 
a bírálatra beküldött, jelenleg eltűnt kézirat 49. lapján álló vers-
részt: »Három szegén függ. . .« , hivatkozva XIY. Benedek Liber 
de festis Dimini-jére, melyben probabilisebbnek tar t ja azt a vé-
leményt, hogy az Űr nem három, hanem négy szöggel szögezte-
tett keresztre. Kovács feleletében visszautasítja a javítást, meri 
a dolog nem hittétel, és így bármely felfogás követhető, sőt 
maga az Egyház is három szöggel látja el mindenütt a keresztet.3 

A bírálat végén összefoglalja a kívánalmakat (Bir. 7. 1.): 
a) több regi, a nép előtt ismert himnuszt kellett volna fel-

venni ; 
b) az utalások helyett minden himnusznak közölni kelleti 

volna a melódiáját is; 
c) nem egy, de több hangra kellett volna az énekek kottáját 

írni. 
Kovács egyenkint felel a kívánalmakra.4 

a) »Onmes libros cantuum hungaricorum luce donatos aili-
genter collegi et legi: sed in omnibus non reperi plures typo 
dignos, quam quo s adoptavi. Emendare autem ülos, et ad artem 
reducere, plus laboris constat, quam nova frusta parare.« 

b) Azok a dallamok, melyek hiányoznak ugyan a könyvből, 
de utalás történik rájuk, egész Magyarországon közismertek és 
így felvételük fölösleges volt. Azon dallamok pedig, amelyeket 
elterjedetteknek mondanak ugyan s mégis fölvett a könyvébe, 
rosszul ismertek és mindenütt máskép éneklik. ILL az ilyen dal-
lamokat akarja kották által egységre hozni. 

c) Erre a pontra ugyanazt feleli, amit a Rel. és Nev.-ben 
Mayernek később előkerülő válaszában nyújtott. 

Maga a bíráló is csekélynek tartja a hibákat és ezért zár ja 
bírálatát e szavakkal: »Ceterum his omnibus non obstantibus 
certa est praeclaro huic operi at que auclori débita recognitio et 
gloria: nam »ubi plura ni lent in carmine, non ego paucis offen-
dar paucis«. A jóváhagyás 1840 szept. 28. meg is történik. 

Barkóczy püspök azután visszaküldeti Kovácsnak a kézira-
tot egy levél kíséretében, amelyben arra kéri, hogy — ha szük-
ségesnek tartja — az említett hibákon javítson, de ne aggályosan, 
mert közülük néhány nem is hiba. Aztán ú j ra küldje neki vissza. 
Kovács — amint a kinyomtatott mű éis a bírálat másik kolumná-
jába írt feljegyzései mutatják — megfogadta Nyirák tanácsait. 
Itt-ott azonban nem tartotta azokat helyénvalóknak és ezért 
ilyenkor saját felfogását követte. így az elveszett kézirat 192. lap-

3 Bírálat 4. 1. 
4 A kalolika buzgóság nevű könyv bírálátára felelet. 1839. 4. r. 21. 
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ján a bíráló ezt mondja; »Melódia f. moll esset congruentior; quo-
ni am i ta in f. dur ad trivialem vulgi caiitilenam alludcre videtur.«5 

Kovács ezt válaszolja: »Ha f. mollba teszem, egész áriám oda van. 
Azonkívül is itt világi dall alakot nem látok.« Több hasonló eset 
van. Hogy Kovácsnak igaza van-e, vagy sem, azt csak akkor tud-
nók eldönteni, ha kézirata kezünkbe kerülne. 

Az énekeskönyv ez utolsó kéziratában a beosztást kissé mó-
dosítja. 1. Ünnepi rész, II. Köznapi rész, III. Minden processiólv 
és temetések, IV. Magányos és házi buzgóság. 

A javítások után visszaküldi a püspöknek, aki azonnal Bei-
melhez továbbítja, — amint erről Kovácsot 1840. okt. 27-én kelt 
levelében értesíti. Egyben tudatja vele azt is, hogy Beimelnek 
átadta a tulajdonjogot, »hozzáadván a maga Ítéletét is a munka 
felől, hogy azt ajánló ivébe beírhassa.«6 

Kovács csalódott tehát a püspök ígéretében is. Mivel pedig 
Beimelnek anyagi ereje nem volt, hevert nála a kézirat. Pedig 
egyetlen vallásos munka nem volt, amelyre több üres kéz várt 
volna, mint az énekeskönyv. Tudatában lévén annak, hogy az 
egyházi énekre nézve minden pillanat drága, minden mulasztott 
perc a hibákat öregbíti, visszakéri kéziratát a püspöktől, ma jd 
Beimeltől is. Beimel azonban a püspöknek is, neki is megtagadja. 
Kovács már pörre gondol. 1842-ben azonban megjelenik az első 
kötet, majd két év múlva a többi is. 

Teljesen készen. 

A bevezetésben munkáját »jég-törő«-nek nevezi. Jégtörő nem-
csak abban, hogy Bozóki óta nagyobb terjedelmű énekeskönyv 
kottával nem jelent meg, hanem abban is, hogy benne érvényesül-
nek először teljes mértékben azok a reformgondolatok, amelye-
ket e század az egyházi ének érdekében kitermelt. E tulajdonságá-
nál fogva korában legsikeresebben oldotta meg könyvével' az 
annyira óhajtott énekreformot. így munkája fordulópontot jelent 
a magyar katolikus énekköltészetben, mert erre» még többet épí-
teni :nem lesz nehéz«.7 Ezért nevezi e munkát Barkóczy püspök 
1840. okt. 26. kelt ajánló soraiban »a' maga nemében tökélyeíes-
nek«. S mivel benne, úgyszólván »a katolika egyház egész lytur-
giájának magyarázatát, a' legválogatottabb imadságokat, 's olly 
énekeket talált kellemdús melódiájókkal együtt, mellyek a' ke-
resztények hit és erkölcs tanítványit pontos népszerűséggel tár-
gy azzák: alkalmasnak, sőt méltónak tartja, hogy az isteni tisz-
telet és ájtatos hívek tanulságának előmozdítására, főleg pedig 

3 Bírálat 3. 1. 
6 Phalmi fokvt. B. K. 90—7. 
7 A' keresztény kalolikai isteni tiszteletnek, minden ágaira kiter-

jedő Énekeskönyv, négy részre fel-osztva és a' szükségesebb imádsá-
gokkal ellátva. Pesten, 1842-44. V. 1. • 



Ilonunkban az annyira óhajtandó egyenlőség megszerzése végett, 
nem csak kinyomassák, de minden anya- és í'iók egyház részére 
meg-is szereztessék.«8 Ezekkel az ajánló sorokkal indul út jára 
a munka. A szerző a bevezetés után három lapon rövid okta-
tást ad a hangjegyekről, hogy azok így az avatatlanok számára 
is érthetőkké tétessenek. 

Beosztásban a már említett módot követi. Az első kötet (Va-
sárnapi és ünnepi rész) magában foglalja a vasárnapi és az Űr, 
Szűz Mária és a szentek főbb ünnepeire írt miseénekeket. E sza-
kasz a közönséges vasárnapokon szükséges minden (Asperges, 
Vidi aquam, prédikáció előtti és utáni és 3 egész misére szóló) 
éneken kívül az adventi rorátékra (6), a karácsonyi szent időre 
(5), ú j esztendő napra (4), vízkereszt nap já ra (1), Jézus nevenap-
jára (3), hamvazó szerdára (3), nagyböjti vasárnapokra (4), a 
Szent kereszt ünnepeire (3), virág vasár napra (2), ének, a barka-
szentelés alatti imádságok magyarul a misekönyv szerint és a 
passió), nagy csütörtökre (2), nagypéntekre (4 ének, passió és 
Jeremiás siralmai énekben), nagyszombatra és húsvétra (4), 
áldozócsütörtökre (3), pünkösdre (4), a Szentháromságról. (3), 
Űrnapra (a szentséges misék miseéneke), Szűz Mária ünnepeire 
(3), nagyobb ünnepeire; Szeplőtelen fogantatás (1), Gyertyaszen-
telő (2), Gyümölcsoltóra (5), Nagyboldogasszonyra (2), Kisasz-
szony-napra (1), és végül Mária nevenapjára (1); a szentek 
ünnepeire általában (1), külön egyes szentek ünnepére (10) szó-
lókat tartalmazza. Ezekhez járulnak még az alkalmi énekek, ami-
nők: a bucsu napjára (3), az újmisére (1), újhold vasárnapra 
(1) valók. A miseénekeken kívül azonban helyet kapnak a dél-
utáni ájtabosságokra szolgáló litániák (5) Mária-antifónák (4), a 
közönséges (5) és különös időre (4) szóló áldás utáni énekek 
és végül 3 befejező ének. Összesen tehát 110 éneket tartalmaz 
e kötet. 

A második rész a hétköznapokra való énekeket közli. A 7 
szentolvasóról szóló ének után a színes kismisék énekei követ-
keznek, mégpedig két csoportban: közönséges időre (12) és az 
egyes ünnepkörökre (4), nagyböjt (6), húsvét (4), pünkösd (1), 
összesen 15 ének. Ezeket az »Isten ostorainak gyászos idejére 
szóló 7 ének követi, majd ezeket a szentek tiszteletére szolgálók 
váltják fel (4 commune, 7 egyes szentekről). Az Űrfelmutalásra 
(3) és ez utánra való (12) énekek után a köznapi énekes mise és 
a halottas nagy mise egy-egy egész misére szóló éneke követ-
kezik. Majd a halottas misék Ürfelmutatás előtti (8) és utáni (4) 
énekei sorakoznak fel, míg végül a kötetet az esztendő utolsó 
napjára szóló ének zár ja be. Összesen tehát 82 ének. 

A harmadik rész a körmenetek énekeit foglalja magában: 
Gyertyaszentelő (16), feltámadásra (2), búzaszentélőre (2), ke-
resztjáró napokra (3), Űrnapjára (8), búcsújárásra (4), terne-
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tésre: öreg halottnál (15), kis halottnál (19). A kötet e 44 
éneken kívül az egyes alkalmakra szóló liturgikus imádságokat is 
nyújt ja. 

A negyedik rész a hívek magános és házi buzgóságát van 
hivatva kielégíteni. A sok imádságon, sok tanításon és utasításon 
kívül a házi használatra szánt énekek vannak benne. Ilyenek: 
reggeli énekek (8), estéli énekek (6), 4 oktató ének és végül a 
Függelékben a Miatyánk énekben. Összesen 19 ének. 

Az énekeskönyv e tartalmi és szerkezeti ismertetésével kap-
csolatban kínálkozik alkalom Babik József és az ő nyomán in-
duló Bárdos Rémig dr. egy állításának megcáfolására. Babik, 
aki a lelkesedés hangján ír a férfiúról, aki »csendben, teljes oda-
adással és lankadatlan hévvel munkálkodott énekköltészetünk re-
generálásán, s leküzdve az útjába gördülő akadályokat, nem várt 
szerencsével hajtotta végre nehéz vállalatát«,9 azt a véleményt 
kockáztatja meg, hogy Kovács, Fábián István szellemében dol-
gozott és őt követte.10 

Fábián ugyanis Guzmics Egyházi Tárában »Egy tekintet 
a szépművészetekre s egy magyar katolikus egyházi ének — és 
imádságos könyv terve felett írt levelek« címen értekezik az egy-
házi ének szükséges reformjáról. Hangsúlyozza az ú j énekeket 
és fordításokat illetőleg az érthetőséget, a költészet szabályainak 
mint tartalmi, mind pedig alaki tekintetben való szigorú meg-
tartását és a régi énekek e nemű áljavításának szükségességét. 
A tervezett énekeskönyv 4 részből állana. 

I. »Magános isteni tisztelet« a házi ájtalosságot ápolná. 
II. »Nyilvános reggeli isteni szolgálat« a vasárnapi és ünnep-

napi nagy- és kismisék, továbbá a halotti misék énekeit és a li-
tániákat foglalná magában. 

III. »Nyilvános délesti isteni szolgálat« tartalmát a vecser-
nvék, Mária-antifónák, processiós énekek és Guzmics fordította 
Jeremiás siralmai Lennék. 

A IV. »Különféle« szentségekről szóló, halotti, prédikáció 
előtti és utáni énekeket tartalmazna. 

Az énekeskönyv kiadását két alakban látja szükségesnek: nyol-
cad alakban hangjegyek nélkül a nép, negyedrét alakban hang-
jegyekkel a kántorok számára. Forrásul a régi és ú j eredeti éne-
keken és himnuszokon kívül ajánl ja a Freiburgban 1826-ban 
megjelent »Christ-catholisches Gesang- und Andachtsbuchot.« 

Babikot Kovács kéziratainak nem-ismerése vitte tévedésbe. 
Őt menti ez, de nem menti Bárdost, akinek módjában lett volna 
a kérdésnek utánanézni. Babik és az ő nyomán Bárdos is, Fá-
bián említett cikkének megjelenését 1834-re teszi, holott az 1838-
ban jelent meg az Egyházi Tár novemberi (1—39. 1.) és decem-
beri (1—21. 1.) számában. E cikkben említett korszerű köve-

9 Munkálatok 46. évf. i m. 224. 1. 
10 Munkálatok 46. évf. i. m. 222. 1. 



telményeket pedig Kovácsnál már az 1835-ben készenálló kéz-
iratos énekeskönyvében megtaláljuk, ma jd bővebben az 1836-ban 
az énekeskönyv készítéséről írt és már ismertetett füzetében. 

Ami pedig a beosztást illeti, első tekintetre világos, hogy Fá-
bián tervezete és Kovács könyvének beosztása lényeges eltérést 
mutat. Annyira, hogy legfeljebb a négy részre tagolás -gondolata 
származhatnék Fábiántól, de nem annak kivitele. Hogy pedig még 
a gondolatot sem kölcsönözte, hanem az sajátosan eredeti gondo-
lata, világos abból, hogy az említett, 1836-ban írt kéziratában 
már szinte tökéletesen ad ja nyomtatott énekeskönyve beosztását, 
amikor így ír: »Már három esztendőtől fogva (tehát 1833-tól) így 
áll az én munkám felosztva: 

I. minden énekes misék, és a' sz. idők minden éneke, 
II. minden délutáni és köznapi ájtatosság a közönséges időkre, 
III. minden processió, még a halottak temetése is, 
IV. a' magános és házi buzgóság.«11 

Ami pedig a német énekeskönyv felhasználásának gondolatát 
illeti, mint alább látni fogjuk, azt teljesen elveti, sőt az idegen 
népek énekeit magyar átültetésre egyenesen alkalmatlanoknak 
tartja. 

Ezen érvek alapján világos Kovács függetlensége és eredeti-
sége, mert hiszen évekkel megelőzte az említett cikket. 

Az énekeskönyv újságai. 

Ha a művét vizsgáljuk, látjuk, hogy egy költői tehetséggel 
gazdagon megáldott, színesen gazdag érzésvilágból fakadó, stílus 
szépségekkel bővelkedő, de az ú jhodó nyelvvel még küzdő 
embernek új, gazdag gyűjteményével van dolgunk. A mű leg-
nagyobb része — nem számítva néhány régi, a kor követelmé-
nyeinek megfelelően erősen átdolgozott éneket — Kovácsnak 
eredeti munkája és fordítása. A már említett szempontok maguk 
is sejtetik, hogy az Énekeskönyv mutat újításokat a régiekkel 
szemben. 

Beosztása sokkal logikusabb és célszerűbb, mint elődeié. 
Bár azok is az egyházi év beosztása szerint rendezték el énekei-
ket, ezen belül azonban nem csoportosítottak és tarka egymás-
utánban jelentek meg a szentek tiszteletére szerzett énekek. 
Kovács megtart ja ezt az időbeli beosztást, de a szentekről szóló 
énekeket is következésük sorrendjében hozza. Nála azonban e 
mellett a használhatósági szempont is nagy mértékben érvénye-
sül. Szétválasztja a vasárnapi, ünnepnapi és a köznapi ájtatos-
ságot. Első kötetében kizárólag a vasárnapi és ünnepi részt 
nyújtja, ide számítva a hazánkban nagyobb tiszteletnek örvendő 
szentek ünnepeit is. Ez a megkülönböztetése erős gyakorlati 
érzékre vall és kétségtelenül egészséges gondolat a könyv kezel-

11 Hogyan kell...? 15. 1. 



hetősége szempontjából is, meri: így az istentiszteleteknél a leg-
nagyobb könnyedséggel lehet megtalálni az énekeket. 

Énekeskönyve, mint említettük, nem annyira a régi könyvek-
ből összeszedett énekek gyűjteménye, mint inkább nagyrészt 
egészen új, szellemben és gondolatvilágban a régitől elütő dara-
bokból áll. 

Jobban kidomborodik nála a katolikus egyház énekköltésze-
tében annyira fontos és eddig mellőzött dogmatikus és morális 
szempont. Tudatában van annak, hogy e korlátokon át nem 
léphet és ezekhez simulva kell értelmének, érzelmeinek és ki-, 
fejezéseinek egyaránt. Igazi, a katolicizmustól áthatott szel-
lem számára ez nem megkötöttség, hanem inkább újabb ösztön-
zés, ihletalap. Követeli, hogy különösen azok a kifejezések legye-
nek világosak, amelyek mögött dogmatikus vagy morális érte-
lem rejlik. Kerül minden szót, amely a felséges és mélységes 
titkoknak kevesebbet juttatna, mint ami nekik kijár. Különösen 
az Oltáriszentséghez fűződő énekeinél vigyáz er re nagyon. Ha 
énekeit vizsgáljuk, valóban azL találjuk, hogy e téren kifogás 
(nem emelhető. Minden kifejezése világos és pontosan fedi a hit-
tételt, amit ki akar vele fejezni. Ez azonban nem megy a líraiság 
rovására: , , , , , , , 

I maci Lik nagy 1st ens eg. 
Titokkal teljes felség, 
Olvadozva 
Itt van Isten s emberség, 
Megfoghatatlan mélység 
Feláldozva. (II. 105. 1.) 

Ez a bensőséges, egyéni, lírai hang az érzelmek nagyfokú 
fellángolása és kitörése is ú j a régiek epikába haj ló költészetével 
szemben. Ott a tanítás szempontja érvényesült és ezért az 
énekek egy-két soros lírai intonáció után tanítókölteménnyé 
váltak. Szerzőik Krisztus életének, szenvedésének, a megváltás 
történetének és a szentek erényeinek elbeszélésével akartak 
hatni a hívő lélekre. Ő ezzel szemben — bár nem kapcsolja ki 
teljesen a tanítás szempontját sem — egy lépéssel tovább 
megy és az »imádkozva. . . nem prédikálva tanítást« követeli, 
mert a prédikálás csak theoria, ő pedig »practica devotiot« 
kíván.12 Ezért nem helyesli, ha így énekelnek Ürfelmutatás alatt: 
»Hívek,1? itt az Isten, amint megígérte . . . hanem: Itt vagy Uram 
Isten! amint megígérted. . . az éghez beszéljen itt minden lélek, 
ne a pajtásaihoz«.13 Ugyanezért kifogásolja és ezért javítja ki e 
régi ének kezdő sorait: Jertek keresztény lelkek az Istent dicsér-
n i . . . a következő módon: Isten! elődbe jövünk, tégedet dicsér-
ni!11 E céljának megfelelően majdnem teljesen mellőzi a hit-

1 2Hogyan k e l l . . . ? 5. 1. 
13 Hogyan k e l l . . . ? 5. 1. 
14 Énekeskönyv I. 23. 1. 



ágazatok énekekben való tanításai és azokat inkább érzelmi 
oldalról fogja fel. Lelkesedése elragadja és úgy szárnyal az 
Isten oltárához, hogy lelkünket is magával ragadja. Hódolattal 
borul le az Isten fölsége, jósága, nagy szeretete előtt, dicséri 
kegyelmét, irgalmát és azok a kitörő, lángoló érzelmek zeng-
zetes, magyaros nyelven nyilatkoznak meg. »Kovács Márknak 
minden éneke egytől-egyig hymnus, annak merész szárnyalásá-
val, kenetességével s magas röptével.15 Líraisága teljesen egyéni, 
és ezért tud annyira magával ragadni, hogy teljesen sajátunkká 
tesszük érzelmeit. 

Énekei zenetörténeti tekintetben is bizonyos mértékű hala-
dást mutatnak. Míg ugyanis a XVIII. sz. énekeskönyveiben leg-
inkább az elavult csillag alakú hangjegyek fordulnak elő és 
haladást e téren csak Bozóki mutatj addig Kovács a Bozóki 
könyvében jelentkező újítást kiemeli a kezdetlegesség fokából 
és tökéletesíti azt. Mikor Bozókinál s utána Kovácsnál haladás-
ról beszélünk, azt akarjuk ezzel mondani, hogy náluk már mo-
dern hangjegyekkel, ütem vonalakkal és jelzésekkel találkozunk. 
Természetesen az a körülmény, hogy e csekély dolgot is haladás-
nak kell minősítenünk, szomorú fényt vet nyomdatechnikánkra, 
mert abban a korban, amikor a nagy zenei lángelmék: Händel, 
Bach, Haidn, Mozart művei már meghódították a világot és köz-
kézen forogtak, és Beethoven lángleikének örök szépségű szülöt-
tei már lehető tökéletes hangjelzéssel álltak rendelkezésre, ná-
lunk haladásnak kell minősítenünk ily csekély dolgot.16 

Énekeit a zene középkorából reánk maradt C kulcsban írta.17 

Ez ma már csak néhány hangszer kezelésénél fordul elő 
(pl.: brácsa, cello, harsona), 0 a szopránt jelezte vele. 

A hangjegyeket az egész hangtól a harminckettedig a mai 
jelölésben használja. 

Öt szünetjelet alkalmaz művében, az egész, fél, negyed, nyol-
cad és tizenhatod jelét. Használja a feloldó jelet, amelynek külö-
nös alakja nála a hangjegy mellé írt négyszög. 

Az ütemek közül leggyakrabban használja a 4 / ^ e s t (jele 
nála: C) és a 3/i^es ütemlet. Sokszor használja az »alla breve« 
jelzést a 4/4-es ütemeknél. Előfordul nála még 2/4, 6/s és egy-két 
helyen más ütem is. 

Könyvének jellegzetessége az ú. n. »triolók«, »ezek három 
Íiyolczadhangj egyek, alant erős húzással, és fönt egy ívvel, 
m'elly 3-al jeleltetik, összeköttetvék«. »De ezek mindig csak két 
nyolczadot érnek.«18 

Ütembeosztása általában pontosnak mondható. 

15 Munkálatok i. m. 226. 1. 
16 Bogisich M. : A XVIII. sz. énekeink. Ért. a nyelv és széptud. kö-

réből. Bp., 1860. 
17 Falk Géza: Általános zeneelmélet. Bp., 1923. 51. 1. 
18 Énekeskönyv I. X. 1. 



A felütés (Auftakt) nagyon gyakran előfordul nála. A régi 
zenei mesterek a felütés értékét az utolsó ütemből levonták.19 

Kovács e tekintetben ingadozik már és közel áll a mai időkhöz, 
amikor e szabályt nem veszik olyan komolyan. A felütés 
a darab közben is előfordul és jól megkülönböztethető részekre 
osztja az egészben szorosan egymásba tartozó melódia egysé-
geket.20 Kovács e tekintetben tehát öntudatos alkotónak mond-
ható és kétségtelenül magasan felette áll az őt megelőző min-
den énekszerzőnek. 

De énekei azért is fontosak, mivel azt a harcot, amely 
immár évszázadok óta folyt a gregorián ének és a magyar nem-
zeti énekek között és amit már Bozóki könyve eldöntött a 
magyar népének oldalára, végérvényesen befejezte. 

Vita .Majer Istvánnal. 

Majer István a Religio és Nevelés 1845. I. 31. és 32. számában 
az »Egyházi énekről korszerű szózat«-ot tesz közzé abból az 
alkalomból, hogy a váci nyomda tulajdonosa Plessel Lipót 1845. 
február 8-án kelt híradása szerint Bozóki Mihály énekeskönyvét 
Sújra ki akarja adni. Majer cikkében kifejezi azt az aggodalmát, 
hogy a könyvet nem vetik majd alá korszerű javításoknak. 
Rámutat Bozóki gyűjteményének hibáira és ezzel kapcsolatban 
megteszi észrevételeit Kovács Énekeskönyvéről is. 

Első, amit Majer Bozókinak is, Kovácsnak is szemére vet, 
az, hogy »zenéjük fél csak és nem egész«,21 mert az énekek csalv 
egy hangra vannak letéve. Ezt a hézagot Kovács maga már 
akkor érezte, mikor munkáját útnak eresztette. Bírálójának 
is fáj t ez s ezt ki is fejezte a bírálatban. »De mit tehettem? 
Tollatlan madár nem röpülhet magasra, üres erszény nem bír 
Bábel-tornyot építeni. A fél-zene is sokba kerül: az egész két 
annyiba. . .«2 2 annál is inkább, mert Beimelnek nem lévén kotta-
nyomója, litográfusokkal kellett metszetni. Ez pedig nagy ki-
adást jelentett abban az időben is, ami tőle nem telhetett k i 
Pártfogóra pedig nem számíthatott. A vevők erszényére sem 
támaszkodhatott, tehát minden jó szándékának csűrben kellett 
maradnia. De az sem utolsó kérdés e téren, hogy »minek í\ 
tiépnek a kezeibe az egész zene, holott felet sem ért? Minek 
fizettetnők meg vele illy drágán azt, mit ő soha sem fog hasz-
nálni?«23 Ezekben van tettének, helyesebben mulasztásának min-
den oka. Fenntart ja azonban szándékát, hogy az egész zenét 

1 9Falk Géza: i. m. 21. 1. 
20 Pl. Énekeskönyv I. 18. Crédóra. 

xtozásra. 
21 Ret. és Nev. 1845 II. 6. 45. 1. 
22 Ret. és Nev. 1845. II. 6. 45. 1. 
23 Rel. és Nev. 1845. II. 6. 45. 1. 
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külön kiadja, ha azt annyian fogják sürgetni, hogy a kiadási 
költségeket megbírják. Lesznek-e életében annyian? — Maga is 
kételkedik benne. Ha utóbb lennének, bízik abban, hogv támaszt 
majd az Isten olyan férfiút, aki azt pótolni tudja. »Én utat 
törtem, hogy kedves magyar véreim ra j ta kényelmesebben halad-
hassanak.«24 Bízva hiszi, hogy műve mindazok számára, akik-
ilyen terhes munkára vállalkoznak, hasznos lesz. 

Majer második vádjára, hogy t. i. »Bozókynak és egyéb 
ú jabb énekes könyveinknek az a szerencsétlenségök, h o g y . . . a 
melódiák annyira szét vannak szaggatva, hogy az eredeti anyag-
nak alkatrészeit alig bír ja tisztába hozni a legügyesebb hangász 
is«25 éles logikával válaszol: (mert) vagy vannak Bozóky előtt 
énekes könyvek, vagy nincsenek. Ha vannak: ezekből könnyű 
az eredetit visszaállítani. Ha nincsenek, akkor honnét tudjuk, 
hogy a mostani melódiák el vannak rontva? A Bozóky utáni 
énekeskönyveket pedig igazán nem érheti a vád, mert egyetlen 
énekeskönyv sem jelent meg hangjegyekkel, hanem csak »ad 
taotam« jelzéssel. Igv tehát a Bozóky utáni énekeskönyvek nem 
ronthatták el a melódiákat, mivel azokat maguk is nélkülözték. 
Ö pedig nem rontotta, hanem inkább a haláltól mentette meg a 
melódiákat, amikor visszaállította eredeti tisztaságukba. »Noha 
tehát a fél-zene miatti vádat bűnöm nélkül is elfogadom; de 
melódiák rontásában részesnek magamat nem ismerem; hanem 
inkább olly annak, ki ezen nemzeti kincset mind nyelvvel, mind 
tollal mentette, mennyire menthette.«26 

Pedig tagadhatatlanul vannak hibák melódiáiban. Ezt maga 
is elismeri. De nem az ő hibája, mert »ezek a hibák kéziratá-
ban ismeretlenek«,27 hanem a sajtóé, mely minden, sürgetése 
ellenére sem javította ki azokat és még hibajegyzéket sem 
csatolt a műhöz, »noha 200-nál több benne a hiba, ék ő e (hibákat 
mind részenként, mind egybeszedve, meg is küldötte Beimelnek 
levelében.«38 Kézirata három egyházmegyei cenzor bírálatát ál-
lotta ki és az utolsó, a székesfehérvári, e dallamokat oly szigorú 
bírálat alá vette, hogy hiba alig maradhatott benne, azért, hogy 
így — mint maga a fehérvári püspök írta — »ezen becses 
munkának orczáján hírmondó szeplő se maradjon«.29 

A hibákról azonban, amelyeket a sajtói okozott — »mellytől 
minden becsesebb munkát Isten mentsen meg«30 — csak akkor 
(nyerhetnénk teljes képet, ha sikerülne ráakadnunk Kovács 
nyomdába küldött kéziratára. Erre azonban semmi remény. 

u Rel. és Nev. 1845. II. 6. 45. 1. 
25 Rel. és Nev. 1845. I. 31. 268. 1. 
26 Rel. és Nev. 1845. II. 6. 45. 1. 
27 U. o. 
28 U. o. 45—46. 1. 
29 Barkóczy püspök levele Kovácshoz. Phalmi fökvt. BK. 90—7.. 
so Rel. és Nev. 1845. II. 6. 46. 1. 



Minden valószinűség ar ra mutat, hogy a kéziratot nem kapta 
vissza. Említi, hogy kéziratának visszaadása érdekében pörbe 
akarta fogni a kiadót, mert műve sokáig hevert a nyomdában. 
Beimel azonban megtagadta kívánságát. Az a körülmény pedig, 
hogy Kovács mikor összeállítja meglevő műveinek lajstromát, 
nem említi a kéziratot, még inkább alátámasztja azon föltevé-
sünket, hogy a kézirat Beiméinél maradt. 

Élesen kel ki Ma jer azon terve ellen is, hogy minden 
(nyelvből össze kellene szedni a divatos énekeket és melódiájuk-
kal együtt átültetni a magyar talajba. Kovács véleménye szerint 
nem szabad elfelejtenünk, hogy »a tiszta magyart, csak magyar 
hangok emelhetik égig: az ilyen hangok pedig pusztában hang-
árnak el nála.«31 Azt a hangot, amely egy buzgó németet meg-
kap, a magyar kineveti; mivel az ő kedélyével nem homogén 
Ilyen pl. a németből fordított ének: Oh Isten szent fölségedet.. 
Kétségtelen remek dallamai vannak, mégsem sikerült valameny-
jnyit megszerettetni a néppel. »Jó volna ugyan az idegen nemze-
tek énekeit összeszedni, és szövegeikből a magasabb lelket ki-
venni, de melódiákat csak úgy ajánlhatnám, ha gyökeres magyar 
hangászok által a magyar szívekhez símíHatnának. Mert biszton 
merem állítani, hogy tökéletes magyar áriát csak magyar han-
gász készíthet. A ki érezni nem tud magyarul, hangzani sein tud. 
Ez nálam axióma«, — írja Majernak adott válaszában.32 

31 Kel. és Nev. 1845. II. 6. 46. 1. 
32 Rel. és Nev. 1845. II. 6. 46. 1. 



Az énekek jellemzése. 
Az egész misékre szóló énekeiben minden időszaknak és ün-

nepnek megvan a maga sajátosan megfelelő hangulata. 
Az egyházi év leghangulatosabb szaka az advent. Magában 

rejti a Megváltóvárás minden epedését a szabadulás után. A bib-
liai ősatyák sóvárgása ez, mit újra meg ú j ra átéltet velünk az 
Egyház, hogy annál inkább átérezzük az Isten nagy irgalmassá-
gát. Ez a hangulata Kovács adventi énekeinek. 

»Harmatozzatok szent egek« és teremjétek az Igazat, ki hi-
vatva van, hogy elűzze az évezredes homályt, mely elválasztotta 
az embert az Istentől. Ez az epedő kérés dicséretté válik a gló-
riára írt énekrészben és hódol az Isten előtt, ki úgy szeretett min-
ket, hogy a földre jött, »gyarló testbe öllözöftt« s a viért mit értünk 
kiontandó »tiszta szűzéből veit«. Aztán körülrajongja hitével az 
Isten-Embert és dogmatikailag is kifogástalanul foglalja össze a 
megtestesülés misztériumát : 

Istennek vallunk és hiszünk 
Oh szerelmes Jézusunk! 
Nem szűnsz Te lenni Istenünk 
Bár vagy is ma sorsosunk 
Megmarad Istenséged, 
Nem változik 
Véghetetlen Szentséged. (I. 37. 1. Credora.) 

A hit közelvitte már Istenhez. Lelke ott van az Isten trónusa 
előtt és mit tehetne mást. minthogy engedi kitörni lelkéből az 
elragadtatás dalát: 

Szent vagy Úristen, 
Szent vagy úristen, 
Szent vagy nagy Úristen, 
Te vagy magad szent 
Földön és égben. (I. 38—39. 1.) 

Az Űrfelmulatás után így folytatja ezt a himnuszt: 

Áldott vagy Uram! 
A ki el-jöttél 
Az Űrnak nevében, 
És el-rejteztél 
E kenyér színében. 



Mindenek áldnak, 
Felmagasztalnak 
Irgalomnak atyja 
Kiben így bételt 
Atyád Iakarattya. (I. 39. 1.) 

Kovács itt a forma művésze. Ezáltal is tudja éreztetni a hangulat 
változást, mely szívében végbement. A kezdő ének az epedő 
vágyat fejezi ki. Ennek megfelelően művészien alkalmazza a 
8—7-es kombináció nyugodt folyását, majd az egész strófára egy 
1 l-est ad rá, ami még nyugodtabbá teszi a strófa szerkezetét!. 
(Képlete: 

a, b, a, b, b, b, c. ) 
8, 7, 8, 7, 7, 7, 11.) 

S íme elér az Istenség közelébe s lelke túláradó boldogságában 
csak sóhajtás-szerű fohászok hagyják el ajkát, amelyeket rövid 
ötös-hatos sorokba tömörít. 

Karácsonyi énekeiben a beteljesült vágy diadala zeng; öröm, 
boldogság, lelkesültség kel szárnyra, nem ugyan »tánc-dallamra«, 
hanem komoly, áhítatos, mégis örvendő melódiákon. (Üdvöz-
légy óhajtott vendég; Napkelet fénylik a magas hegyekről; Meny-
nek élő fénye.) 

Nagyböjti énekei irgalomért, bűnbánatért könyörögnek. A ki-
rályi zsoltáros mély bűnbánata talál visszhangra szívében és meg-
jár ja a bűnbánó lélek érzelemskáláját a fájdalom mélypontjától a 
megbocsátó Isten elérésének reményfokáig. (Porból állunk, porrá 
válunk; Porba esünk így keresünk; Jézus Vérontásodnak. . . ; 
Emelnek már, oh élet.) 

A feltámadás öröme himnuszként ömlik húsvéti énekeikből 
(Jöjj le Jézus a keresztről. Felkelt ékes napfényünk, Oh Egek vi-
gadjatok, Felkel Jézus ma bizonnyal, Halál ma ezen halálod.1,). 

Pünkösdkor a Szentlélek Üristent mint az árvák Atyját ün-
nepli. (Jöjj el árvák édes atyja.) 

Véges elménkkel tehetetlenül állunk a Szentháromság Egy-
islen mélységes misztériuma előtt. Nem tudunk mást tenni, mint 
hódoló imádattal borulunk a végtelen Fölség lábai elé. (Borulunk 
lábadhoz oh titkos valóság.) • 

Az Oltáriszentségről szóló énekeiben a megfoghatatlan isteni 
Szeretet nagyságát imádja és »a legmélyebb csodálat hangján 
magasztalja Istennek határtalan jóságát«.2 Angyalok gyönyöre 
Jézus Isten fia; Imádlak nagy Istenség (II. 100. 1.); Lángja sze-
relmednek, oh én Istenem (II. 101. 1.); Meghalok szerelmemben 
Jézus érted (II. 102. L); Üdvözlégy Krisztus teste (II. 104.1.); Dicsér-
tessél egünkön (II. 92. 1.); Jézus az égből (Most lett a kenyér) 

1 Kéziratban. Pannonhalmi főkvt., BK. 85—3. 
2 Munkálatok 46. évf. 227. 1. 



(II. 92. 1.); Imádlak téged titkos Istenség (II. 95. 1.); Lelkemből 
imádlak (II. 111.1.); Jézusnak szent teste (II. 121.1.); Oh életnek 
U r a . . . (II. 145. L); Isten báránya (II. 146. 1.); Oh szeretetnek! 
csudája (II. 93. 1.) ma is általánosan énekelt szerzeményei. Leg-
többjük azóta egyetlen gyűjteményből sem hiányzik. Bensőség, 
mélység jellemzi valamennyit. 

Mély, bensőséges imádság egyik legelterjedtebb éneke is, az 

Imádlak nagy Istenség ... 

Isten és a lélek párbeszéde egyik legszebb éneke: 

Oh szeretetnek csudája 
Kit vársz az oltáron? 
Engemet kit a bűn-fája, 
Ki-mentett nagy áron. 
Nem nyugszik Uram kegyelmed, 
Mert özön a te szerelmed, 
Elveszni nem enged. (II. 93. 1.) 

Hasonló mélység rejlik a következőben is: 

Lelkemből imádlak. 
Tiszta szívvel áldlak, 
Krisztusnak drága teste. 
Ki értem meghaltál. 
És vérrel áldoztál, 
A keresztnek oltárán. 
Szent szíved sebébe, 
liejis el érdemébe, 
Halálom óráján. 
Midőn majd síromból. 
És rothadt poromból, 
Indulok Ítéletre. 
E mély titok által 
E nagy Szentség által 
Végy az örök életre, 
Végy az örök életre. (II. 111. I.) 

if 
Különösen ezeknél az énekeknél vigyáz arra, hogy a dogma ne 
szenvedjen csorbát még a legkisebb mértékben sem. Ezért gon-
dosan ügyel a szavak megválogatására, hogy azok fedjék a 
szent titkok tartalmát. Ennek megfelelően kijavítja tehát azokat 
az énekeket is, amelyek a közhasználatban már meggyökereztek 
állandó szöveggel. így az: Imádunk szent os tya . . . kezdetű ének-
ben kifogásolja az ostya kifejezést, mert nem fedi a katolikus 
dogmát, a transsubsfantiatiót és így javít ja : Imádunk nagy Szent-
ség, Isten és emberség! 

Mária énekeiben szerencsésen ludja feltüntetni azt a gyengéd 



viszonyt, amely Krisztus és Mária között van. De Mária nekünk is 
Anyánk. Ép ezért a fiúi tiszteletet és a gyermeki szerelet forró bi-
zalmával átitatott esdek léssel könyörög a Szűzanyához oltalomért 
egyéni küzdelmeiben : 

Anyánk! nyerd meg nekünk. 
Hogy szentül élhessünk ... 
A szentek szentjének 
S~ent hangot zenghessünk. 
Példádon léphessünk, 
Téged követhessünk. 
Mária! Mária! 
Bűnösök szószólója! ( í. 166. I ) 

De hathatós pártfogását kéri a nemzet számára is : 
Téged áldunk és dicsérünk 
Mária Nagy-Asszonyunk, 
Lábaidhoz esve kérünk, 
Hallgasd esdeklő szavunk! 
Ki magunkat jobbágyidnak 
Dicsekedvén ismérjük, 
Mint iországló Asszonyunknak 
Hivségünket Ígérjük. (I. 179. I.) 

Mi Mária országa vagyunk. S ha eltértünk is az ősök nyomdokai-
tól, tisztelete él és élni fog, míg magyar lesz ezen a földön. Édes 
nekünk a világ gúnyja ellenére is hatalmas Pártfogónk neve és 
nincs más kérésünk, mint hogy 

»Csak mibennünk teljen kedved«, 
s hogy: 

Nézz-le minden magyarodra 
Magyarok Nagy-Asszony a 
Vedd fel őt et véd karodra 
Mint könyörgött rokona. 
Kik elváltak szerelmedtől. 
Nyújts azoknak is kezet. 
Nyerj malasztot Istenedtől 
Szemeinknek árvizet. (I. 181. 1.) 

Mária-énekeinkből sohasem hiányzott a hazafiság. Már középkori 
költészetünket is az különbözteti meg a többi nemzetekétől, hogy 
Mária-liimnuszainkban a hazafiságot is kifejezik. Azóta ez irodal-
munkban véges-végig észlelhető. A magyar énekköltő, amikor 
Máriához fordul, nemcsak a tisztaságos Szüzet, az Isten anyját, 
Bűnösök Szószólóját stb. látja benne, hanem a Magyarok Nagy-
asszonyát is. Ezzel az évszázadokkal megszentelt érzéssel nézi 
Kovács is a Szüzet, akinek hű fia akar lenni, de hű magyarja is. 
Majdnem valamennyi Mária-énekében ott van ez az érzés, olykor 
elrejtve, de legtöbbször nyíltan. 



»Nagy alázatossággal« (I. 174. 1.) járul a malaszttal teljes 
Szűz, az Anya elé, aki közbenjárónk Urunknál, Krisztusnál. 

Csodálattal telik el a tisztaság láttán, mely birtoka Máriának, 
akit anyjául választott a Megtestesülő. Folytahatnók a sort, 
liogy ily szemszögből vizsgáljuk meg valamennyi énekét, vizsgá-
lódásunk azonban így nagyon hosszúra nyúlnék. A felhozott idé-
zetek pedig — hisszük — eléggé támogatják állításunkat. »A B. 
Szűznek minden ünnepeire« írt mise éneke (Mária mennyeknek 
királyné asszonya! I. 163 1.) több helyen is utal erre. A Glóriá-ra 
írt énekrészben: 

Mária! ISJézz reánk 
Égi Felségedből, 
Veggen magyar hazánk 
Részt e szépségedből. 
Asszonya vagy ennek, 
Szólj érte Tiednek 
Mária! Mária! 
Bűnösök szószólója! 

Offertóriumkor, az áldozati kenyér felajánlásakor sem feledkezik 
meg könyörögni »Hazánk Nagy Asszonyához« a sokat elpártolt^ 
de ú j r a meg ú j ra visszatérő népért. »Ur Mutatáskor« pedig: 

lm itt áll előttünk 
Az Isten s emberség, 
A kit szültél Nékünk 
Oh legszebb szüzesség! 
Ess velünk térdedre, 
Kérj áldást népedre 
Mária! Mária! 
Bűnösök szószólója! 

És nem fogy ki szent lelkesedésében a jelzőkből, mert szeretné 
kiénekelni a maga elragadtatását. 

Oh te szépséges 
Titkos, mélységes 
Liliomszál, 
Hozzád a kegyes 
Mennyei jegyes 
Áldva be-száll, 
A nagy Istenség 
Szent végzéséből, 
Fényes követség 
Jön hozzád menyből 
Tiszta véredben 
Testesül Alkotód 
Áldott méhedben. (I. 173. 1.) 



Üdvözli az »élet fáját« (I. 172.), »Földieknek édes Annyát, Égiek 
nagy Asszonyát«-, kiben »éled életünk«, ki anyánk, »szülője koro-
nánknak«, »elesettek pártfogója, nyomorúk szószólója«, »tisztaság! 
szép alakja« 

Kinek méhét, hogy anya légy, 
A nagy Ur Isten lakja. 
Fogadj minket fiaidnak, 
Ànnya légy árváidnak! (I. 173. 1.) 

Mint új, tudatos szempontot itt is hangsúlyozzuk a határozott 
dogmatikus alapot. Vigyáz arra itt is és a szentekről szóló éne-
keiben is, hogy Máriát és a szenteket — bármennyire elragadja 
is a bámulat nagyságuk láttán — »Istennel egy rangba ne tegye 
és az egy szószóláson kívül semmit se kérjen tőlük, mivel nem 
adhatnak semmit, de kérhetnek, és nyerhetnek Jézus érdeméből.«3 

Roratékra írt énekeiben a Szent Szűz csodálatos meghívása, föl-
tétlen odaadása meghódolása az isteni akarat előtt, bizalma és 
alázatossága nyer kifejezést (I. 37, 39, 41. stb.). Karácsonyi Mária-
énekeiben pedig az Isten-embert gyöngéden dajkáló Anya ál] 
elénk (I. 50), majd megállunk a kereszt alatt álló összetört 
Piéta előtt, akit immár át jár t a megjövendölt hét tőr mind-
egyike, hogy vigasztaljuk, de kérjük is őt: 

»Szánj engem is édes anyám 
Most és ha jön végső órám. 
Szent Fiadnak piros vére 
Hasson fel értem az égre, 
És a te siralmaid 
Szív repesztő jajjaid.« (I. 47. 1.) 

A Mária-énekekkel kapcsolatban kell megemlékeznünk Ko-
vács kéziratban maradt, de Dunántúl egyes helyein elterjedt 
énekeiről. »Az ásványi Szt. Olvasó társaságának lelkipásztora 
által nyújtott kérelmére 1845-ben«'1 Nyalkán »Toldalék négy 
ki-nyomott énekes könyvemhez« címen »Sz. Olvasó előtti s utáni 
eredeti ú j énekeket«5 ír, »a B. Szűz minden nevezetesebb ünne-
peire«. A Toldalék célját az ásványiakhoz intézett előszóban 
jelöli meg: «Ámbár én a Mária tisztelőknek csak méltatlan egyike 
vagyok: szeretek mégis minden alkalmat, mellyben a nagy és 
hatalmas Anyának anyai tiszteletét Jézus hívei közt terjeszt-
hetem. Mivel tehát ti, jó Pásztor és jó hívek! bizodalmasan meg-
kerestek, hogy társaságtoknak, rnelly Ásványon keletkezett, még 
több Sz. olvasó előtti s utáni énekekkel kedveskedjek: íme itt 

3 Hogyan ke l l . . . ? 7. 1. 
á 1847-ben lemásolja újra »Szent olvasó előtti s utáni Énekek« cí-

men. K. i. 8. 28. 1. Bk. 89—70. 
5 Az említett mű fedő- és címlapja. 



vagyok, és hozok velem tizenkét darab éneket, eredeti hét ú j 
áriákkal, minthogy több áriát készíteni nem volt elég időm 
— Nem is látom szükségesnek, hogy minden olvasóra két áriát 
adjak: sőt szebbnek ítélem, ha níind az előtti, mind az utánj 
ének egy hangon megy .6 Tartalma közönséges időre 5 ének, 
ebből hármat kinyomott énekeskönyve is tartalmaz a II. 10. és 
11. lapján, azután az egyes Mária-ünnepekre a titokhoz alkal-
mazva í r ja az énekeket. A B. Asszony Fogantatásával kapcsola-
tos olvasó utáni énekében a Szeplőtelen fogantatás dogmájának 
kihirdetése előtt határozott biztonsággal vallja a tanítást, hogy 
Szűz Mária egy pillanatig sem volt az eredeti bűn szennyében. 

»Bízva hisszük, hogy te benned 
Éva szennye sincs. 
Bűnt nem ismér drága kebled. 
Benned árnya sincs. 
Tiszta vagy te már Anyádban, 
Bár hitünk nem szól: 
Bár fakadsz is gyarló ágyban, 
Bűn beléd nem [oly.«7 

Azután következnek Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó B. Asszony 
napjára, majd Nagyasszony napra s végül Kisasszonynapra írt 
énekei. A füzet végéhez pótlásul odacsatolja a nyomtatott köny-
véből kimaradt két dallamot is. 

Ezek az énekek valóban megvalósították a célt, mert az ünne-
pek hangulatát fejezik ki a legteljesebb mértékben. Olvasós 
énekei közül a nyomtatásban megjelentek máig is élnek minden-
felé, a többi csak szűk körre szorítkozott és ma már Ásványon 
sem használják. 

Legszebb, legelterjedtebb magyar olvasós énekünk is Kovács 
szerzeménye lelkesültségtől emelkedett dallamával együtt: 

»Isten Annya Szűz Mária, 
Szent olvasó királynéja 
Százszor üdvözlégy! 
Hogy Anyánk vagy ne feledd el 
Köszöntésünket fogadd el 
Szűz kegyedbe végy. 
Szívvel és nyelvvel köszöntünk 
Meg ne vess Édesanyánk, 
Bűneinkért könnyet ejtünk. 
Nyerj az égből áldást ránk.« (II. 10. 1.) 

Mind dallama, mind szövege ma is változatlan. 

G Toldalék 1845. 3. 1. K. i. Bk. 89—7/a. 
7 Toldalék 1845. 9. 1. 



A Szentekről szóló énekekben is ugyanaz az elv vezeti, 
mint Mária-énekeiben; ne tulajdonítsunk többet a szenteknek, 
mint amit megtehetnek. Sohasem önmagukban nézi a szenteket, 
hanem Istenhez való viszonyukban. Katonái ők az Istennek, baj-
nokok, kik küzdöttek, de most örömük végtelen. (Béke leng zárt 
sírjaikon a dicsőült híveknek; Oh egeknek ékes népe.) Az egyes 
szentekről szóló énekeit melegség jellemzi. Legszebbek: Szent 
József! életnek példája!; Szt. István vértanúk képe; Szt. János 
cvangelistárúl; Szívek Ura! könnyű néked szíveket zúzni (Pál-
fordulásra.); Szt. László királyunk országunk fénye; Szent 
László! nemzeteknek hajdan őrangyala; Nézz le fény trónodról 
magyar nap-fényünk (Szent István király ünnepére); búcsú 
!napjára, Szt. Anna napra. 

Feltűnő az énekeskönyvében a szentek énekeinek aránylag 
kis száma, míg előtte a gyűjtemények nagy bőséggel hozták' 
ezeket. Kovács célját azonban ismerjük és ezzel magyarázhatjuk 
e körülményt is. Ő csakis az Istenre akar ja tekintetünket fordí-
tani. E kevés énekben is a régi módszer, a szentek életének 
bőséges elmondása helyett, szinte észrevétlenül siklik át az 
Isten dicsőítésébe, akitől kapták a szentek dicsőségüket. (Pl,. 
Szívek Ura! könnyű neked szíveket zúzni. I. 199. 1.) 

Az ú. n. oominunekat a breviáriumból veszi. Ezek a himnu-
szok azonban csak alapot, gondolatot adnak, az átdolgozás egé-
szen. szabad. 

így a vártanukról: Deus tuorum militum . . . himnusz fordí-
sa: Jézus! szolgáid oltalma, 

Bajnokid bő jutalma stb. (II. 70. 1.) 
a »hittanúkról«: Iste confessor . . . 

Oh Istennek hív szolgája! stb. (II. 71. 1.) 
a szüzekről: Jesu corona virginum . . . 

Jézus szüzek koronája stb. (II. 72. 1.) 
A szentekről szóló énekek közül a régi gyűjteményekből na-

gyon keveset vett át és azt is kijavította saját Ízlésének és kora 
követelményeinek megfelelően annyira, hogy szinte alig ismer-
hetünk az eredetiekre. így a Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes-
könyvében található Nep. Szt. János napjára írt éneket, amely-
nek elég csak kezdő sorát idéznünk, hogy meglássuk a különb-
séget közte és Kovácsé között, amelyet az alapján készített. 

Szentmihályinál az ének kezdete: 
Nepomuk várossá 
Termé mint szép rózsa 
Dicső Jánost... 

Nála: Nepomuk városnak 
Ék es rózsája, 
A Krisztus Jézusnak 
Dicső szolgája... (II. 77. 1.) f 



Költői és egyél) értékek. 

Az énekek minden csoportját magasztos eszmék emelkedett 
felfogása, a »magvas tartalom, himnusi lendület s erősen nyil-
vánuló nemzeti színezet jellemzik, mely utóbbi mind a tartalom-
ban, mind a költői feldolgozásban szembetűnőkig nyilvánul.«1 

Teljesen beleéli magát szent lárgyába, amelynek szépsége 
magával ragadja. (Szent vagy Üristen...) Innét van énekeiben 
a hittitkok mélysége mellett az érzelmek tisztasága, harmonikus 
változatossága és egyre nagyobb lendületű fokozódása. Tud ih-
letni, tud magával ragadni főkép hitbelileg művelt lelkeket és 
bele ludja ringatni »nyelvezetének erejével, borongó magyaros 
dallamaival a szent áhítat édességébe.«2 Ami azonban a népet il-
leti, az énekek hibája is éppen ilt rejtőzik. Nagy leikesültsége 
ugyanis sokszor oly magasra emelkedik, hogy nem találja meg 
annak a nép előtt is érthető kifejezését. Ilyenkor az őszinte ér-
zelem nem talál harmonikus megnyilatkozásra. Keresetté, da-
gályossá válik előadása és ragyogó képei világosság helyett ho-
molyt borítanak és zavart okoznak a nép egyszerű felfogásában. 
Énekeinek legragyogóbb, legmelegebb részletei a communióra 
Írottak. Ezekben az » unió «-hoz, az Istennel való egyesülés pilla-
natához, elérkezett lélek forró vágya és nagy boldogsága hul-
lámzik a gyarlóságludat Istenre hagyatkozásával váltakozva. 

Kovács a szárnyaló eszméknek és lángoló érzelmeknek 
formáival, azoknak művészi alakjával ad megfelelő hordozót. 
Költői formában a gazdagság jellemzi. Értékesíti azokat a formá-
kat, amelyek a kor népdal költészetében már dia dal út jukra 
indultak. A Faludi-féle 8—7^es sorok adnak alakot sok énekének 
(pl I. 181. 1. II. 46. 1:.), de nem ritka az ősi nyolcas (I. 179. 1), 
tizes (II. 40. 1.), hetes (II. 13. 1. II. 33!. 1.), ötös és hatos sorok 
kombinációja (II. 32. 1.) sem. Ezekből alkotja jellegzetes hosszú, 
bonyolult strófáit »Tartalom és alak méltó egymáshoz s teljes 
összhangban van mindkettő egymással«3 — mondja Babik Ko-
vács énekeinek első olyan vizsgálója, aki irodalomtörténeti szem-
pontból nézi azokat. Csaknem kizárólagosan a nehezebb formá-
kat használja. Szándékosan keresi ezeket és diadalmasan küzd 
meg a keresett technika minden akadályával. Művészi nagyságát 
itt mutatta meg igazán. A forma mindig erőssége, a verselő 
technikát biztos kézzel irányítja dalaiban is, de a tartalom és 
forma összhangja sehol úgy nincs meg nála, mint itt. Ez is 
a mellett szól, hogy működésének igazi területe ez lett volna és 
kár volt a dalköltés nem neki való területére kalandoznia. 

A formai csiszoltság azonban néha az előadás rovására megy. 

1 Babik J. : Kath. Vallásos költészetünk a jelen században. Munká-
latok 46. évf. 227. 1. 

2 Phalmi Bendtört. VI. a. 518. 1. 
s Munkálatok 46. évf. 228. 1. 



Hogy ugyarúo a szándékosan kereseti bonyolult formák nehéz-
sége ellenére a technikai kivitel tökéletes képet mutasson, mon-
datait erőltetetten fűzi. 

Az énekek menete eleven, könnyen gördülő és dallamos. 
Rímelése tökéletes és sokszor annyira csiszolt, hogy mester-
kéltté válik. Általában keresztrímeket használ. Ezek gyakori al-
kalmazása erős, rendkívül fejlett dallam érzékéről tesz tanúságot 

Formáit gazdag, népiesen zamatos, tartalmas nyelvvel tölti 
meg. Korába belehelyezve Kovács a nyelvnek művésze. Csapa 
erő, csupa magyarosság. Nincs benne semmi idegenszerűség, 
de mentes a nyelvújítás szörnyszülöttéitől is. Nyelve a magyaros 
köznyelv, amit a tanult, művelt emberek beszélnek, hozzáadva 
a nép beszéd!ormainak változatos folyama és a nyelvújítás si-
került alakjai. Tartalmi mélységei e nyelvben találják meg a 
nekik megfelelő súlyos, komoly, egyszerű, tősgyökeres kifeje-
zést. Itt-ott azonban felüti fejét egy-egy szokatlanul hangzó ú j 
szó vagy kifejezés is. Ezek pedig — bár őket legtöbbször a ver-
selés miatt használja — nem illenek bele élvezetes nyelvébe. 

»Nyelvezete az érzelmek ereje s az eszmék magasztossága 
szerint jelLemzetes, választékos, költői szépségekben, ragyogó 
képekben bővelkedő.«4 Az állandó magasban repülés azonban 
veszélyt rejt magában. A keresettéváiás, dagályosság és nehezen 
érthetőség veszélyét. 

Dallamai »lendületesek s valódi egy házias szellemük mellett 
kiválóan nyilatkozik bennök a nemzeti érzés.«5 Jó részük a 
XVHI. század dallamaiból került ki, megfelelő módon átdolgoz-
va, illetőleg megtisztítva mindentől, ami eredeti tisztaságukra 
homályt borított. De nagyon sokat maga szerzeit. Ezek az ének 
szövegével és lelkével teljes összhangban vannak. 

Eredetiség szempontjából messze kimagaslik elődei közül. 
Ö nemcsak gyűjtő, de elsősorban költő, szerző. Ebben fölülmúlja 
Tárkányit is. Amíg ugyanis ez és az utána következők nagy 
számban vesznek at az ismert gyűjteményekből elterjedt éneke-
ket, addig Kovács 267 éneke közül mindössze 87 vihető vissza 
ismert forrásra. Ezek közül 52 a különböző énekkönyvek szö-
vegeivel, mégpedig a Szentmihályi-féle gyűjteménnyel 22; a Bo-
zóki-félével 12; az 1703. kiadású Szelep csényi-féle Cantus Gatho-
lici-vel 4; Kisdi 1651-ben megjelent Cantus Catholici-jével 6; Bo~ 
zóky; Jól meghalásra se rken tő . . . c. könyvével 2; »Ájtatos imád-
ságok« Buda 1806. c. gyűjteménnyel 1 mutat rokonságot, 4 pe-
dig egy a század eleji kéziratos gyűjteményből való, melynek 
címe és holléte ismeretlen. Ebből vette — hogy a legelterjed-
tebbet megemlítsük — »Nyújtsd ki mennyből óh Szent Anyánk 
kezedet« kezdetű Mária-éneket is. (III. 62.) Egy alkalommal pe-
dig fölhasznált egy bencés kéziratot, Maracskó Anzelm 18. sz. 

4 Munkálatok 46. évf. 228. 1. 
5 Babik J.: A magyar kath. Egyházi ének története. Eger, 1890.48.1., 



elejéről való hagyatékát. A többi harmincöthöz az alapot szin-
tén az említett könyvek — főkép a Szentmihályi-féle — szolgál-
tatták. 

Fordításainak száma 18-ra tehető. Ezekben sose a szót, ha-
nem mindig a lelket tolmácsolja. Babik Kovácsot e szempont-
ból így jellemzi: » . . . az énekgyűjtemények kiadói is kisebb-
nagyobb szerencsével fordítottak le egyes hymn aszókat gyűjte-
ményeik számára. Ezek közül ki keli emelnünk Kovács Márkot, 
ki szintén több általa fordított hymnust vett fel énekes köny-
vébe, melyeket a tartalom visszaadásában az ő sajátos fönnkelt-
sége, az alaki kivitelben pedig szokott szabatossága jellemez. 
Kovács énekeinek dallam és szöveg szerinti elosztására nézve 
Bárdos e tekintetben pontos tanulmányát csekély módosítással 
magunkévá tehetjük. A műben található 267 énekszöveg közül 

régi — nem ritkán módosított — dallamra régi javított szö-
veg: 52; 

régi dallam új szöveggel: 13; 
ú j dallam új szöveggel (latinból átdolgozva): 136; 
olyan latin átdolgozás, amely megtartja a régi dallamot: 11; 
saját dallamra más szöveg: 55 található. 
Kiegészítésül írt 12 ú j olvasós-éneket 7 ú j dallammal az ás-

ványi Szentolvasó Társulat felkérésére.7 

A dallamok készítésében a kezdet kezdetén nagy segítsé-
gére volt tihanyi kántora, Halász Péter (1825—1851). Ennek 
fia később azt állította^ hogy Kovács minden eredeti énekét 
atvja zenésítette meg. Adatok hí ján nehéz ítéletet mondani. 
Egy-két adat azonban rendelkezésünkre áll, amiből legalább 
valószínű képet alkothatunk magunknak. A Ne nevess I. köte-
tének bevezetésében, 1832-ben azt írja, hogy a hangrajzhoz nem 
ért és ezért gondoskodik róla, hogy dalai dallamát »valaki által 
letétesse«.8 Ugyancsak ebben az évben azonban már azt olvas-
suk, hogy egy részeg kántora helyett maga orgonál a li lámán 
és azután megy le áldást adni.9 Ebből arra következtethetünk, 
hogy csak a kottaíráshoz nem értett. így tehát, mint erős dal-
lamérzékkel rendelkező ember, dallamait valószínűleg eldúdolta 
a kántornak és az lekottázta. Érthető tehát, hogy állandóan 
n?agakészítette énekekről beszél. 

Bárdos érvül hozza még fel e helyen Szentolvasó előtti és 
utáni énekek c. Toldalékot (1847. Nyalka), mely azonban nem 
más, mint az 1845. Toldalék másolata, és a Bárdostól idézett 
Sorok ebből valók.10 Kovács itt így ír: » . . . ime itt vagyok és ho-
zok velem tizenkét darab éneket, eredeti, hét ú j áriákkal, mint-

6 Munkálatok, 238. 1. 
7 Pannonhalmi Rendtörténet. VI./. 519. 1. 
8 Ne nevess. I. 1832. Bev. k. i. Phaimi főkvt. BK. 83—10. 
9 Seb és orvos 1. VI. K. i. Phaimi főkvt: BK. 82—2. I. k. 71. 1. 
*<>V. ö. Phaimi Rendtőrt. Vl/b. 520. 1. 



hogy több áriát készíteni, nem volt elég időm.«11 Ez elég világos 
beszéd — mondja Bárdos. Kétségtelenül az, csakhogy semmit 
sem bizonyít, mert 1832. és 1845. között olyan nagy időköz van, 
amely alatt lehetetlen föl nem tennünk^ hogy az énekkel foglal-
kozó Kovács ne tanult volna meg kottázni. ' 

Az Egyház ősi énekének, a gregoriánnak hatása észlelhető 
volt eddig is minden énekszerzőnknél, megvan nála is. Innen dal-
lamaiban a fenség és méltóság. De észrevehető a magyar nép-
dal dallamkincsének hatása is. Innen a magyaros íz, és külö-
nösen offertoriumi énekeiben a vidámság. Ezt öntudatosan teszi, 
mert — mint idézi az írást — »hilarem datorem diligit Dens«. 
Ezt mutat ja az is, hogy már Nyirák kifogásolta a karácsonyi 
mise offertoriumi énekének egy dallamrészét, mert »nimis imi-
tatur profanám quam dam vulgi cantilenam.«12 Egy más helyen 
pedig: »Pag. 192. Melódia in f moll esset congruentior; quoniam 
ita in f dur. ad trivialem vulgi cantilenam alludere videtur.«13 

A győrmegyei Nyalkán is egyik nagypénteki énekét ezelőtt két 
evvel e miatt vonták ki a használatból.14 

Az említett csekély hibák nem rontanak e kiváló mű értékén, 
amelyet a megreformált magyar egyházi ének, de méginkább a 
rég óiiajtott egység hajnalhasadásának kell tekintenünk. 

11 Toldalék 1845. 3. 1. 
12 Bírálat i. m. 1. 1 
13 Bírálat 3. 1. 
14 Dr. Szommer Timót nyalkai plébános szives közlése. 



A mű hatása. 
A munka értékeinek ismerete ulán megfoghatatlannak lát-

szik az a valóság, hogy azt a célt, amiért készült, nem bírta 
elérni. Nem tudott ugyanis tartós elterjedésre szert tenni. Tár-
kányi Énektárának megjelenéséig gyorsan terjedt ugyan és szinte 
országossá lett használata, de az csakhamar szinte teljesen ki-
szorította. Ennek okát Babik a következőkben látja. 

»Kovács Márknál a túlságos fellengés, a magas szárnyalás 
bizonyos ködszerű homályt idéznek elő, Tárkányi Énektára az 
egyszerűség és könnyen érthetőség által hat: Kovács M. a nép 
áltat megszokott és megkedvelt régi énekek közül gyűjte-
ményébe nagyon keveset vett fel s ezeket is úgy alakítá„ 
hogy alig lehet rá juk ismerni.«1 Márpedig a nép nem szí-
vesen vált meg azoktól a megszokott énekektől, melyek szent 
örökségként szálltak apáról f iúra és nem adta cserébe ezeket 
a tőle nem nagyon értett, új, fogalmi körét meghaladó, mert 
nagyon emelkedett felfogású, magasan szárnyaló énekekért. Ez-
zet szemben »Tárkányi Énektárának túlnyomó részét a régi éne-
kek képezik!, s gyakran még egészen új énekeit is valamely is-
mert régi ének kezdő sorával vezeti be; végre Kovács M. éne-
kei csupán csak egy hangra vannak letéve, Tárkányi Énektárá-
ban orgonára vannak alkalmazva az énekek, s ennélfogva na-
gyobb hódítást tett a kántorok között.«2 

Ennek következtében használata Dunántúlra és főleg Ti-
hanyra korlátozódott. Itt még ma is az ő énekeit használják. 
Kutatásaim alkalmával úgy találtam, hogy Tihanyban még ma 
is Gl énekét éneklik és azokhoz erősen ragaszkodnak. Vélemé-
nyünk szerint ez a kitartás nagy mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy Tihany ma is az a hely, ahol legszebb és legegységesebb 
az egyházi ének. 

Kovács énekeskönyvének hatása azonban nem szorítkozott 
ilyen szűk körre, hanem érezhető a magyar egyházi énekköl-
tészeten azóta is. 

Maga a Tárkányi-féle gyűjtemény is azokon az alapelveken 
épült fel, amiket Kovács a magyar egyházi énekköltészet számára 
megszabott. Tárkányi célja a régi magyar énekek összegyűjtése és 
saját énekeinek kiadása volt. Kovács énekei még nagyon újak vol-

1 Munkálatok 46. évf. x. m. 229. 1. 
2 Munkálatok 46. évf. i. m. 229 i. 



lak ahhoz, hogy Tárkányi gyűjteményébe nagyobb számban be-
kerülhettek volna. Mégis már hét éneke megtalálható. Ezek: 
Áldunk téged. . . (50 1.), Imádlak nagy Istenség.. . (68. 1.), Mondj 
éneke t . . . (81. 1.), Most lett a kenyé r . . . (84. 1.), üli szeretet..,. 
(95. 1.), Üdvözlégy édes Jézusunk (106. 1.), Ki ragyogni . . . (525.1.). 

A későbbi gyűjtemények azonban egészen napjainkig csak-
nem kivétel nélkül jobban felhasználják. Csak a főbbeket említ-
jük: Bogisicli Mihály: Őseink Buzgósága, Budapest, 1888. Ko-
vácstól 13 éneket vesz fel. Szöveg és dallam egyaránt tőle való, 
a »Most lett a kenyér« c. Oltáriszentségi ének kivételével. Ezt az 
éneket Bárdos is Kovácsnak tulajdonítja, valószínűleg Bogisicli 
könyvének jelzése alapján. Bogisicli azonban csak a dallamot 
vette át Kovácstól. A szöveg ugyanis száz évvel korábbi. Az 1715. 
évből való. A Boldogasszony Anyánk legrégibb szövegét tar-
talmazó Szósz na Demeter-féle gyűjteményen kívül, van ebből 
az időből néhány ének egy »Ternio Hungaricus« jelzésű füzet-
ben a pannonhalmi levéltárban. E füzet a rendkívül tehetséges, 
korán elhunyt Maracskó Anzelm (1700—11.) pannonhalmi ben-
cés vallásos tárgyú költeményeit tartalmazza. A XXIV. sz. aiatt 
van a kérdéses ének, »Más az Öltári Szentségről« címen. Ennek 
teljes szövege van lényegtelen változásokkal Bogisicli könyvében. 
A szöveg azonban már Bogisicli előtt sok énekeskönyvben elő-
fordul és Sztachovich Rémig kéziratos énekeskö:nyve( 1870-es 
évek) a 18. századba teszi. A bencés Fojtényi »Égi lantjában« is 
feltalálható megcsonkított alakban. 

Ezek alapján bátran állíthatjuk, hogy Kovács Máris nem 
csalódott, amikor úttörőnek érezte és nevezte magát. Nem volt 
hiábavaló a lelkesedés sem, amellyel az egyházi ének szolgálatára 
szentelte legjobb erőit. Hatása ma is tart. A tőle felvetett esz-
mék ma is élnek és akarva-akaratlan hatásuk alá kerültek mind 
a mai napig az egyházi ének művelői, akik az evangélium szel-
lemét, a hit mélységeit koruk nyelvén és igényeinek megfelelően 
akarták és akarják tolmácsolni. De nemcsak eszméi élnek és 
hatnak, hanem énekei is. Azok tekintélyes része közkincsévé lett a 
magyar katolicizmusnak, és akik az egyházi énekben az egy-
szerű érzelmességen túl lelkesültséget, magasan szárnyalást és 
ragyogó költői előadást is keresnek, mindig értékelni fogják azo-
kat és előveszik Énekeskönyvét a porlepte polcról.3 Alakja ez-
ért fordulópont a magyar katolikus egyházi ének történetében. 

3 Babik J.: Munkálatok 46. évf. 229. 1. 



I R O D A L O M 

Kovács Márk művei: 
Nyomtatásban: 

Hézagpótló énekes könyvecske. Győr. 1822. 
örömdal Mélt. Kovács Tamás pannonhalmi fő apát-úrnak bé-

1 ép tető ünnepére bojt elő havának 14-dik napján 1830. (8 r. 4. 1.) Sop-
ronyban Kultsár Katalin bet. 

A keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő1 

ének könyv négy részre felosztva és a szükségesebb imádságokkal is 
ellátva. 4 rész (8 r. X és 267; 152; VI és 108; IV. és 141, 1.) Pjesten 
1842—44. Esztergami Beimet József. 2.24 p. 

Elégia iucunde lacrimalis, quam 111. ac Rev. Dno. Michaeli 
Rimely arcliiabbati Montit Pannoniae, dum sedem hanc suam sollem-
miter ingrederetur, ob túlit 18. apr. 1843. (4 r. 4 1.) Vesprimii, typ. Joaii-
Totth. 

A keresztényi kat. liitre visszatérő ágostai vagy helvét vallású sze-
mélyek előleges oktatása. (8 r. 60 és 2 1.) Pest 1845. Ny. Beimet J. és: 
Kozma V. 

Falusi tisztújítás, vagyis bírák, tanácsosok, jegyző, kis bíró, tize-
desek, hegymesterek, mezei őrök, éjjeli őr, s templomi rendőrök válasz-
tása, esküje és oktatása. (8. r. 60. 1.) Győr 1847. özv. Streitbig Klára bet. 

Cikkei: Fasciculi ecclèsiastico-literarii, quos redigit et vulgat Fran-
ciscus Szaniszló. 4 tomi 1841. Ennek I. kötetében: Parochus penes agnos; 
Par. penes adolescentes et juvenes matrimonio aptos. Parochus penes 
sponsum et sponsam. 

Kéziratai : 

A kéziratok mind a Pannonhalmi Főmonostor központi főkönyv-
tárában vannak a jelzett számok alatt. 

1. Bakonyi gazda. Ir ta Kovács Márk 1829-ben, midőn Bakony-
Bélben ezen könyvének nevét maga viselte. Gúzmics Izidor bakonybéli 
apátnak ajánlva (1833-ban, ekkor állította össze és írta le) X-F-679 1. 
K. i. n. 8-r. B. K. 81/la. b. 

2. Vasárnapi sz. beszédek. Irta és hirdette Sopronban 1830. I. k., 
493 1. 17 beszéd, II. 483 1. 19 beszéd. K, i. n. 8-r. B. K. 81/2. 

3. Hosszabb és rövidebb és különbféle pásztori szózatok és fed-
dések, melyeket adott alkalmakkal és a szükségtől sürgettetve mondott 
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F Ü G G E L É K 

AZ ÉNEKES KARNAK 
SZEPLÖI 

ÉS SZABÁLYAI 

íria 
KOVÁCS MÁRK 

1844. 





Bevezetés. 
Az egyházi ének 19. század eleji szomorú állapotának a kor-

ízlésnek megfelelő, nagy eszméket és a velük kapcsolatos örök em-
beri érzéseket költői nyelven, művészi formában kifejező énekek 
hiánya csak egyik oka. Ezt az okot akarja megszüntetni Énekes-
könyve 1842-44-ben történt kiadásával. A másik ok nem kevésbbó 
súlyos: a kántorok műveiellensége és hanyagsága. Felveszi tehát a 
harcot ennek az oknak a kiküszöböléséért is. Beszél. ír, küzd a 
kántorképzés szükséges reformja érdekében. Valósággal szerel-
mese az éneknek. Ép ezért, amíg a kántorképzés reformja meg-
valósíthatóvá lesz, a meglévő hibák kigyomlálását tekinti feladatá-
nak. Gondosan összegyűjti azokat a hibákat, amelyek az éneklés 
szépségét veszélyeztetik, hogy azok bemutatásával elriassza az 
embereket nemcsak e nagyoktól, hanem a kisebbektől is, ame-
lyekből azok természetes következményként fejlődnek. Majd atyai 
jósággal, majd pedig kemény gúnnyal és szigorúsággal beszél. Az 
elsőt jó szíve, az emberi gyengeséget megértő szeretete, a másodi-
kat az ének iránti szenvedélyes vonzalom eszközökben nem válo-
gató ösztönös kitörése magyarázza. Ezek az írásai azonban 
mindez ideig levéltári értékek maradlak. Pedig mintegy negyven-
nyolc kötetre terjedő kéziratai számos helyén nagyon SOK ma is 
időszerű, életrevaló gondolat található. Egyik ilyen kisebb, Ti-
hanyban írt munkájából: »Az énekes karnak szeplői és szabályai 
1844.« című kéziratából1 jelent meg már néhány gondolat a .Ma-
gyar Kórus 1937—38. évfolyamában. Most ezt a munkát teljes 
egészében közzétesszük, hogy a benne található gondolatok, esz-
mék és tanácsok termékenyítőleg hassanak a magyar katolikus 
egyházi ének életére, hogy levéltári kincsből életté váljanak.. A 
sajtó alá rendezésben változatlanul hagytuk a szöveget: eredeti 
nyelvezetben és helyesírásban. Csak rövid megvilágításokra szo-
rítkoztunk. 

iN . 8—r. 33+4. 1. Pannonhalmi levéltár. B. K. 89—6. 



Kántorok ! 
Az énekes kar, melly a' földön a' mennyei karokat ké-

pezi, első azok között, mik megkülönböztetett figyelmüket ér-
demlik. — Szükséges ezeket úgy el-rendezni, hogy mi se talál-
kozzék bennök, mi vagy nem czélszerű, vagy épen czél elleni. 
— Meg kel pedig vallanom, hogy a' mi énekes karainkba igen 
sok be-szökött, mi jobbításra vár. — Vannak ebben sok visz-
sza élések, és czél elleni tapintatok, mellyek a' tudatlan kánto-
rok által, az illető Lelkészek nem törődése mellett, be-csúsztak, 
és, mintha nélkülözhetetlenek volnának, kántorról kántorra át-
szivárkodtak. — Én, ki az énekben fő gyönyörömet lelem, ezen 
hibákat, mint sok oldalú kártevőket, az isteni tiszteletben soha 
sem tűrhettem, hanem szünetlen üldöztem, valahol csak vélök 
találkoztam. Végre pedig, hogy kántoraim soha magukat fele-
dékenységgel ne menthessék: kénytelen voltam tollat fogni, és e' 

4. 1. könyvecskét írni számukra, mellyben mind | hibáikat, mellyeket 
ők szinte erényeknek néznek, mind szabályaikat, mellyek ama 
hibákkal szemközt állnak, együtt olvashassák, és mentsenek 
fel engem ama kellemetlen munkától, hogy minden isteni tisz-
telet után új praelectiót tartsak. — Ezen az úton nyertem azt 
meg, hogy a' hiba vagy ne történjék, vagy, lia történik, ment-
hetetlen legyen, és így coramisálásra méltó.1 — Éljetek e' figyel-
meztetéseimmel az Isten dicsőségére, az angyali kar díszére, 
népünk haladására, ' s magatok javára. 

Szerző. 

* A lapszéli számok a kézirat lapszámát jelzik. 
1 coramisálásra méltó: nyilvános megrovásra méltó. 



L RÉSZ. 

A' kórusi hibák. 5. i. 
1. 

Az orgonávali viszsza-élés. 

A' falusi kántoroknak első, és közönséges hibájuk az, hogy 
az orgonával vissza-élnek. Ez a 'hiba abban áll, hogy mestereink 
vagy is, kántoraink az egész orgonát szünetlen ki-eregetik szükség 
nélkül; — vele minden szünet előtt és után visítva dudálnak; — 
a' ki és be menő papnak szinte mars dalot húznak. Innend mind 
anyagi, mind szellemi kár következik. Anyagi; mert az orgonát 
idő előtt agyon nyaggatják, s agyon rángatják: és a' széjhúzókat 
is, kik többnyire oskolás gyermekek csaknem meg-szakasztják; 
mivel három annyi erő kell a' széjhúzásra, ha egész orgona ki 
van nyitva. Ez az erős, gyakori rángatás, és általa okozott sű-
rűbb zökkenés, nem csak a' f ú j tatónak, hanem az egész orgoná-
nak is káros. Tehát ez az esztelen hiba csak az orgona csináló-
nak hasznos: de a' csináltatónak és a' szíjhúzóknak bizonyosan 
káros; — 'Is'tennek semmi dicsőséget nem szerez: híveinek 
semmi épülést sem okoz, hanem alkalmatlan fül-hasogatást. j De 6. 1. 
szellemi kárt is okoz ez. Mert sűrűbben érkezvén ez az orgona 
visításv mind az oltárnál működő papot, mind a szökevény el-
méjű népet figyelmében és buzgalmában zavarja: sőt azokat, 
kik a hangászatra nézve csak fül-ítélettel birnak is, idomatlan 
fogásaival botránkoztatja: még inkább azokat, kiket a' föl-sival-
kodó dudaszó Istentől elragad, és visz a' korcsmába lélekben. — 
Ennyi kár, és haszon szünet bizonyosan megérdemli, hogy e' 
fattyú szokás, melly2 takács bordában készült, és csak gyávák-
tól elfogadható, az angyali karokat képező Egyházi énekes kar-
ból örökre ki zárassék, és balga szüleihez toronyiránt vissza-
utasítassék. 

2-dik Hiba. 
A' haszontalan időzés. 

Második hibájuk a' parlagi kántoroknak az, hogy az isteni 
tiszteletnek rövid óráját, vagy fél-óráját is dudálgatva meg lop-

C • 2 takács bordában készült === »bordában szőtt«; durva. 



ják annyira, hogy szent ezé Ira fele sem marad. Mert csak arra 
ils, hogy egy énekel elkezdjenek, mennyi idő? mennyi orgona ta-
pogatás? mennyi tón keresés? mennyi készület kell? Hányszor ki 
mondják az orgonával, hogy már kezdenek? és ismét vissza-tér-
nek a' lakács ugrásokra; — új ra készülnek; — új ra köszörülnek, 
és a tónt mérecskélik torkaikhoz. Teste lelke elúnja várni az 

7. 1. embernek, | inig végre magukat elordítják. Ugyan ezt kell ú j r a 
tapasztalni; valahányszor más más éneket kezdenek. — De még 
ez is kevés nekik: minden vers után ú j ra ismétlik ezl a' kárho-
zalos idő pazarlást. Minden vers után ki-rántanak egy mutatiót, 
ós pihenőt furugláínak. Minden vers után annyi pihenést, annyi 
szünetet vesznek maguknak, mintha most futottak volna föl a' 
magas Kárpátokra, és a' ki-fogyott lélekzetet kellene ki-pótolniok. 
•— Tehát a' kezdetek és szünetek az üdv órájának hason felét3 

megeszik. — Mekkora kár ez? Az Istennek egy vagy fél-órányi 
tiszteletét is így meg lopni, és a' szegény népet is ezen rövid 
idő alatt, melly néki üdve keresésére csaknem egyetlen, így hi-
valkodtatni4; — sőt a' vásottabb ifjúságnak e' sürü és hoszszú 
szünetek által templomi bűnökre is időt adni. — De nincs még 
ill is vége a' kárnak. Mert ezen hoszszú szünetek és furuglálások 
azt a' kárt is teszik, hogy a1 Szent Mise részeinek illető énekjei 
vagy el nem fogynak, vagy lia néha elfogynak is, időn túl fogy-
|nak-el. Ha el nem fogynak: így az isteni tisztelet a' nép részéről 
csorba; mivel a' szent eszmét, me Ilyet a' Szent Misének minden 
része meg kíván, el-kezdi csak: de be nem végzi az éneklő nép, 
és így a' Szent Mise egyes részeiről valódi fogalmat halálig sem 
kaphat. Az ének nem csak ar ra való, hogy zengjen az Úrnak: 
hanem arra is, hogy a' népet zengve tanítsa, 's vezesse a' napi 
titkok isméretére. Ha tehát a' prológusban meg szűnik: lakol a' 

8. 1. fő-czél. Azonkívül innend a' hív népnek még az a' kára is van, 
hogy a Szent Mise énekjeit egészen soha sem tanulja-meg. In-
nend van, hogy egy két verset csaknem a' gyönyörig el-zengedez; 
a' többiben pedig néma. — Ha pedig a' Mester a' Szent Mise 
részeinek minden járandóját — a' sok furuglálás mellett is — 
elmondja: így az isteni tisztelet óráját haszon nélkül meg nyújt ja , 
és papjá t az oltárnál hivalkodva állni kényszeríti. — Ez a' leg-
jobb lelkű papot is nem egyszer kiveszi a' türelemből. Mert noha 
ő néki az Isten oltáránál hasznosan állni gyönyörűség: de a" 
mester i'uruglálásai miatt hivalkodva állni, az oltárnál sem ked-
ves mulatság. — Én ugyan, részemről, ezt a' buzgalom és idő 
rabló szokást nem szenvedhetem. Mert mi oka lehetne erre egy 
kat(ol)ikus5 mesternek? Azt hiszi talán, hogy az ő dudás és fu-
ruglás balga szünetei szépítik az isteni tiszteletet? Oh! — nem. 
Mert magában az isteni tiszteletben is meg szűnni a' tisztelettől, 

3 hason felét; a felét 
4 hivalkodtatni ; untatni, semmittevésre kárhoztatni. 
5 A kéziratban katikus van. Nyilvánvaló elírás: katolikus helyett. 



és azt az orgonára bízni, piszok, nem szépség. Az orgona, ha 
emberi szózat nem zeng vele, csak annyi, mint a' czigány he-
gedű: sőt, ha tudatlan kéz nyomja, még annál is alább való. A 
hivek éneke teszi ezt csak becsessé, és Isten előtt kedvessé. Minek' 
nyeggeli hát a' mester magánosan? Talán magát akarja kémél-
ni0? De lám, az énekes Misékben úgy is van elég szünet; mivel 
pap a' mestert sokszor föl-váltja. A kis mise pedig és litánia 
meddig tart? Ha ezt a' rövid időt resteli át énekelni: akkor ne 
legyen mester, j 

3-dik Hiba. 9. 1. 
A' készülellenség. 

Az áldozó pap, valahányszor áldozni megy, ha többet nem, 
azt bizonyosan megteszi, hogy directoriumját7 meg nézi; — an-
nak utasítása szerint a' Misemondó könyvben minden szüksége-
seit ki keresi, meg jeleli, 's készen megy az oltárhoz. — Ennyit 
már mesterétől is méltán meg várhat. Mert, ha még a' czigány 
is készen viszi húrait a' korcsmára: ne készüljön e az, ki az Egek 
Urának akar orgona késéretében zengedezni? — Pedig ez az a 
pont, ínelly ellen minden mester minden nap vétkezik. Mert, 
eszébe sem jutván az előleges készület, jön a' karba készületlen; 
— rá gyújt az orgonára; — dudál egy darabig; — azután egy síp 
hangja mellett keresi, mit énekeljen; — most a' ki választott 
leneknek áriáját az orgonán próbálgatja; végre, toriról tónra ug-
rándozva keresi azt a' tónt, mellyel elbír gégéje; — ismét egyet 
dudál; — tandem8 introitus. vagy épen ep isola után kezd éne-
kelni. A' pap már glóriát akar énekelni: de nem lehet; mivel 
mestere akkor kezd, mikor már szűnni kellene. Csupán egy 
stróphát énekel: azt is későn végzi. — Már az illyen Mester, sze-
rintem, a' mesteri kenyérnek szinte koromig elégett fekete héját 
tsem érdemli. — Ha bár egy úttal Jegyző is ő kegyelme9: de fő 
kötelessége mégis a' templomi szolgálat. Ő ebben Isten szolgája, 
pap segédje, nép vezetője. Ha mind a' háromnak adós marad; 
— ha illy nemes kötelességre készülni is rest: nem csak kenye-
rére, hanem nevére sem méltó. | 

4-ik Hiba. 10. 1. 
A* szünetük rendetlensége. 

Szerintem legszebb szünet az; ha az orgona és ének egy-
szerre szűnik. De kitűnő hibája az sok mesternek, sőt csak 
(nem) valamennyinek,10 hogy még az ének szünet után is ját-

6 kém élni = kímélni. 
7 directorium — misenaptár. 
8 tandem - végre. 
9 abban az időben a kántor, tanító és jegyző volt egy személyben. 

10 A kéziratból a »nem« elírás folytán hiányzik. 



szik, és dudál, még pedig egészen kimeresztett orgonával, még 
a' tónból is, mellyen énekelt, ki-ugorván, és azt az édes hangot, 
mellyel az ének adott, egészen ki-ragadván a' buzgó fülekből. 
— Én — salvo gustu aliorum —11 ezt a' kárt igen érzem. Mert1, 
valamint különös gyönyörömet lelem abban, ha az ének és or-
gona együtt 's egy liangon szűnik: úgy háborodva 's undorodva 
veszem, ha a' szent éneknek angyali hangját egy hitvány duda 
szó így eltemeti fülemben, sőt még szivemet is egy édes érzés-
től fosztja. — De más kár is következik innend. Mert az áldozó 
pap készen lévén már, alig várja, hogy szóra juthasson: de a' 
Mesterének dudálását kény telenítelik hivalkodva, sőt csaknem 
háborogva várni. Tudok nem egy esetet, hogy a' pap, ki-fogy-
ván türelméből, kezével integetett föl, hogy legyen vége már a' 
juhász nótának.12 Én —részemről — szívesen várok, ha várakozá-
som Isten dicsőségére szolgál: de, ha ezt a' késedelmet haszon 
nélkül, és mesteremnek vagy késedelme, vagy mulatsága miatt 
szenvedem; biz így már türelmem hamar fogytára jut. Temp-
lomban a' muzsikát, a' hívek imádó hangja nélkül — nem tűr-
hetem. I 

11. 1. 5-dik Hiba. v 

Ürfelmuíaíáskori rendetlenség. 

Ma már csaknem minden megyében szentesítve van az 
a' dicső szokás, hogy az imádandó át-változás alatt, melly a' 
nép nyelvén Űrmutatásnak neveztetik, szinte síri csend legyen, 
's mind ének mind orgona előre meg némuljon. Ez két nagy 
okból történik. Egyik az, hogy az áldozó papot, mikor a' kenyér 
és borra Jézus igéjét ki mondja, semmi zaj ne zavarja; mivel,( 
ha valahol, itt szükséges leginkább a' figyelem, buzgalom, és 
elme jelenléte. Másik az, hogy minden jelenlévő lélek, szive ma-
gányába szálva, minden akadék nélkül imádja azt, kit a' két 
szín alatt jelen hisz. — De, mihelyst az át-változás meg tör-
tént, vagy is, a' pap mind a' két színt fölmutatta imádásra: 
hirtelen, pontban, egyszerre, mintha mély álomból rezzenne föl 
Jézus eljöttére; — mintha angyal kiáltana fülébe: Ecce sponsus 
veriit, exit; obuiam ei :13 imádó hangra fakadjon egész 
nép és kar. — De mestereink vigyázatlansága, ne mondjam ér-
tetlensége vagy vétke, az egész dicső czélnak itt is gátot vet. 
Mert a' Sanctus utáni énekkel, a' dudálgatás által meg késvén, 
az adott jelre rögtön meg nem szűnnek. Űrmutatás után pedig 
első gondjuk egyet dudálni, azután kezdeni az imádó éneket. 
— így gátolja az értetlenség: mit üdvösen rendelt a' bölcsesség. J 

11 Más ízlésének tiszteletben tartása mellett. 
12 Legyen vége már a dudálásnak. 
13 »íme, a Jegyes jő, menjetek eléje«. Máté 25, 6. 



6-dik Hiba. 12. 1. 
A' Pater üioster alatt. 

Minekutána a' mester az Űrmutatás utáni éneket későn 
kezetette: természetesen későn is végzi, és így a' papot ismét 
kényszeríti várakozni Pater nosteráual. De kevés is; — nagyobb 
hiba is jön, még, prod ig a': Sed libera nos a malo után rögtön. 
Mert ezen felelet után, bele merülvén az orgona játékba, el 
nem hagyja azt soká, noha már a pap, kezében tartván szent-
ségét a' kehei fölött, Istenével együtt a' duda szó végére várako-
zik. Ez már nagy tiszteletlenség Jézus teste iránt: de még a' 
pap iránt is. Nehéz ez a' papnak mindig, de leginkább csikorgó 
télen, mikor a' keze is csaknem hozzá fagy & keheihez, még is 
raj ta kell tartogatnia, m ig a' mester buta játéka véget nem ér. 

7-dik Hiba. 
A' Pax Domini utáni játék. 

A' Pax Domini után rögtön kellene kezdeni a' sz. áldozás 
énekjét, hogy az a' pap imájával, mellyel úgy is egy értelmű, 
együtt folyjon, és a' szent áldozattal együtt végződjék. — Ezen 
communiói énekben, lia rendesen készült, meg kell lenni a' ké-
születnek, az áldozásnak, és a' hálaadásnak. Mind a' hármat el 
kellene végezni a' pappal együtt. — De, mivel a' mester most is 
az orgonán tücskérez11, és az éneket akkor kezdi, mikor már 
végezni kellene: alig van idő egyikre | El-marad hát a' lélekbeni 13. I. 
szent áldozás; — el-marad az imádás, hálaadás, és buzgó kö-
nyörgés; — szenved a' sok szomjas lélek; — szenved a' szeretet 
szentségének tisztelete. 

8-dik Hiba. 
Az utolsó Evangyéliomnál. 

Sz. Pál parancsolja, hogy: »Mindenekben hálákat adjatok.«15 

— Ez mindenek fölött meg kívántatik ama nagy áldozatnál,, 
mellyet Jézus mi értünk bému tátott, és a' Szent Misében is na-
ponkint bémutat. Ezen nagy áldozatért örök hálánk mellett is 
örök adósok maradunk: de annyit még is, mennyi ki kerül tő-
lünk, le kell f űzetnünk; mivel ezt kegyes Istenünk be-vár ja. — 
Ez a' kis hála röviden meg van a' szent misei éneknek ama ré-
szében, melly az utolsó Evangyéliomra ki van szabva. — De ezt 
sok mestereink csak tudomásul veszik: és helyette az Ite Missa 
est után végig orgona játékkal töltik az időt. — Ez a' kegyes 
Megváltó iránti hátátlanság, és így vétek. 

14 Szórakozottan billeget. 
si I. Thess. 5., 18. 



9-dik Hiba. 
A' temjénezés alatt. 

Mikor Szentség ki tétetik: nem csak illő, hanem szükséges, 
hogy a' mester már akkor kezdje az Áldunk téged éneket, mikor 
a' pap nyitni kezdi a Frigy--szökrényt, hogy így á lei vétel is szem-
közt találkozzék az imádással. — Hiszem, hogy e' szent ötlet | 

14. 1. ki fogással nem találkozhatik. Mert, ha egy földi Felségnek a' 
határig? fut elébe tiszteletünk: nem érdemli é meg Istenünk, hogy 
zengedezve fogadjuk a' Frigyszökrényből ? — De mestereink ezt 
is csak duda szóval váltják föl; mivel az éneket nem a' kivétel-
kor, hanem a' temjénezéskor kezdik: és így Jézust imádás nél-
kül nézetik a' néppel is. — Itt még az a kár is van, hogy azon 
egyetlen egv stróphából álló éneknek felél sem végzik el akkorra, 
mire az áldást kellene adni: hanem mind a' papnak, mind az ál-
dásnak ő reájuk kell várakozni. Ez á hiba követtetik el az utolsó 
áldáskor is. Több az, hogy még á Tantum ergo, és Genitori után 
is dudálnak előbb, azután felelnek. 

10-dik Hiba. 
A' Predikátzió előtti énekben. 

Valamint a' papi szolgálatnak vége van az oltárnál: rögtön 
kellene kezdeni a': »Jöjj el Sz. Lélek«-et, hogy, míg a' pap 
be-megy, vetkőzik, és öltözik: legalább az éneknek első és utolsó 
verse elfogyjon, mellyekben a' nép mind magának, mind pap-
jának Sz. Lelket kér. — De Mestereink ebben is gátot vetnek 
sokan a' népnek. Mert papot az oltártól Mars nótával késérik 
a' segrestyébe; — azután egy darabig az orgonát köszörülgetik: 
és így az éneknek első verse sem fogyhat-el, mire a' pap föl-

15. 1. megy. | így tehát koppanik a' szegény pap szeme;16 — nem 
részesülhet a' buzgó nép iszószólásában. — Igaz ugyan, hogy 
a' gyarló pap előre is meg hívja magának ezt az imádandó Sz. 
Lelket; mivel nélküle indulni sem bátor. De — oh! — mindent 
bővebben nyerünk, lia sokan egy ajakkal kérünk. 

11-dik Hiba. 
A' szent idők énekeinek hanyag gyakorlata. 

A' Szent időknek szellem dús énekei nem csak arra valók, 
hogy az isteni tiszteletet ki-elégítsék : hanem egyúttal arra is, 
hogy a' buzgó népet a' napi titkok ismeretére népszerűleg vezes-
sék. De sok Mestereink ezeket vagy ki kerülik, vagy meg 
vámolják, vagy ollyanokkal keverik, mellyek á népnek — min-
dennapiságuk miatt is — ízetlenek. — Így fosztják meg a' 
szegény népet ama lelki gyönyörtől, mellyet az egymás után 

16 elesik valami jótól. 



következő szent idők és napok minden buzgó lélekben szülhet-
nének. Innend következik ínég ama nagy kár is, hogy az együgyű 
népnek gyarló többsége még a' legnevezetesebb ünnepeivel sem 
tud úgy, mint kellene, megismerkedni. — Ezt a' bűnt én még 
ollyan mestereknek sem tudom meg bocsátani, kik azzal mentik 
magukat, hogy nincs könyvök. Mert egy kántornak, ki énekből 
él, ha bár meg koplalná is, első pénzét is énekes könyvre kellene 
szánni, mint kapásnak kapáért, | hogy idom talán protocollum- 16. 1. 
j,ára,17 melly bakokkal hemség,18 ne kelljen szorulnia. — De még 
inkább kell kárhoztatnom ollyan mestereket, kiknek nem csak 
van, hanem ingyen van könyvük: és még is e' kérdéses bűnben 
amazokkal osztoznak. Miért? Restelik a' készet is tanulni. 

12-dik Iiiba. 
Nem tanítani a' népet énekre. 

A' Mester azért Mester, hogy tanítson: és csak úgy mester, 
ha tanít. De így hát igen kevós Mesterünk van, ki nevét kimeríti: 
mivel hoszszú tapasztalásomból tudom, hogy a' mesterek — igen 
kevés ki vétellel — úgy kerülik a' tanítást, mint ördög a' fcem-
jént. Hallgatok én itt a' többi oskolai tárgyakról, csak az egyházi 
énekeket említem. — Bizonyos az, hogy ezt a' szent leczkét is. 
hogy vele boldoguljunk, az oskolában kell kezdenünk, és a' 
többiek tudvágyát is az oskolás gyerekek által élesztenünk. 
Hogy ez a' legrövidebb út: szerencsés tapasztalásomból tudom; 
mivel én is csak ezen az úton nyerhettem meg két, sőt három 
Plébániámban, hogy egész nyájam az Isten házában szinte gyö-
nyörömig zengjen. — De lám ebben is, mint a' többi tantárgya-
inkban, azt kell tapasztalnunk, hogy mestereink nem szeretnek 
mesterek lenni. Szeretnék ők talán, legalább sokan, hogy az 
egész nép jó énekes legyen, mivel a' rósz énekes nép még a' 
legjobb kánI tornak is botrány, és akadék. Tudok nem egy esetet, 17- 1-
hogy mesterem elunván a' suilla harmóniát,19 melly közte és a' 
nép között hangzott, még a' karból is Le kiáltott az éneklőkre: 
»Vagy hallgassatok, vagy vigyázzatok«. — De hogyan vigyázzon 
a' nép, ha nem is tudja, mire kell vigyázni? Erre pedig restelik 
ölet mestereink meg tanítani. Pedig, ha tanítani restek vagyunk: 
esztelenül kívánjuk, hogy tudjanak. — A' népnek természetében 
van az, hogy énekelni szeressen. De, ha csak a' templomon 
kívül nem tanogatjuk,20' meg nem köszönjük azt, mit a' Szent 
Mise, és több isteni tisztelet alatt fog tanulni. Még a' hangászok 
is csak úgy boldogulnak, ha húraikat előre öszsze igazítják: 

17 Kéziratos könyv, amely a használt énekeket tartalmazza. 
18 baklövésekkel van tele. 
19 Suilla harmónia; suillus3 latin szó = disznónak való (v. ö. Szenczi 

JVÍolnár szótára). 
20 tanítgatjuk. 



máskép nem öszsze, hanem szét hangzani fognak. így áll az 
éneklő nép is mesterével. Miért restelitek hát, oh Mesterek Î 
az alapot lassankint meg vetni? Ha regens kórikká lettetek; 
miért nem iparkodtok énekes kartokat rendbe szedni? Miért 
nem tanítjátok a kisdedeket? Miért nem szelídítitek magatokhoz 
a' nagyobbakat is, hogy tanuljanak veletek egy húron pendülni? 
Meg bánjátok ti majd, sőt talán meg is siratjátok ezt az elmú-
lasztásl.21 — Pia a' mester szorgalmatosan tanítja övéit aj szent 
énekekre: ön magát kéméli; mivel nagy könnyebbségére szolgál, 
ha egész nép viszi terhét. Tovább fog ő is tartani e' nagy köuy-

18. 1. nyebbség mellett: lia pe|dig mindig maga húzza az egész terhet: 
idő előtt ki dül a' hámból; legjobb fu j tatója22 is hamar meg 
gyengül. — De leginkább fogja ő ezt érezni vén korában. Mert 
az időnek vas foga mindent meg eszik, hát őtet is. Gyakori lesz 
majd hurutja, rekedóse; — szava reczegni fog, mint a' hasaat 
fazék; — talán fogai is másodszor fognak ki váltani,23 és így 
szava is érthetetlenné válik. Mi lesz hát a' sorsa? Nyugpénz 
nélküli nyugalmazás. De, ha ő izmos korában az ifjúságot szor-
galmatosan tanogatta, és így ének tudományát kézről kézre az 
egész népre ki terjesztette: majd szerető tanítványi fogják he-
lyette a' kórust húzni, sőt a' férfiak még orgonáját is körül 
fogják állni, hogy elaggott mesterük szekerét tolják. Elég lesz 
ő neki kezdeni; mert a' többiek fogják folytatni: ő pedig csak 
az orgonát vezesse öreg ujjaival utánuk. — Vegye szivére ezt 
minden mester: és, ha nincs szivén az isteni tisztelet ékessége: 
legyen legalább maga jövendője. 

13-dik Hiba. 
A' nép nélküli éneklés. 

A' Mester nem azért van a' karban, hogy maga énekeljen 
csak, hanem azért, hogy népnek vezére legyen az énekben. 
— Istenünk azt a' szép hangot, melly.torkunkból ömledez, magá-
nak teremtette: tehát valamennyin tartozunk néki ezzel is 

19. 1. adózI ni, nem csak a' regens cliori. Pál Apostol is parancsolja, 
hogy egy szájjal, egy ajakkal, egy hangon zengjünk az Ürnak, 
ki minket teremtett. — Dávid is erre szólit föl valamennyinket 
kivétel nélkül. Rendeltetésünk is erre sürget. Mert örök rendel-
tetésünk az, hogy valaha menyben vég nélkül zengedezzünk a' 
véghetetlen szép és jó Alkotónak: ezen dicső rendeletetésünket 
hát már az ég alatt is meg kell kezdenünk, mennyire ki kerül 
gyarlóságunktól. Természeti tulajdonunk is erre izgat. Mert 
ritka ember az, ki az énekben gyermekségétől fogva nem gyö-
nyörködnék. Még a' kisdedek is, mint a' madárkák, ezzel kezdik 

21 mulasztást. 
22 tüdeje. 
23 kihullani. 



mulatságukat már a' bölcsőben, hol ének szó altatja-el őket. 
Ez az édes hajlam isteni mű, és azt adja értésünkre, hogy kegyes 
Istenünk, ki mindent a' maga dicsőségére teremtett, ez által is 
akar dicsőítetni. Ez az oka, hogy Kegyes Anyaszentegyházunk 
is minden isteni tiszteleteit énekkel fűszerezi, tudván, hogy ez 
kedves az Istennek, sőt magának a' gyarló népnek is minden 
imánál édesebb. — Rajta kell hát lennünk minden erőnkből, 
hogy az angyali zeng és közös legyen. — De ugy látszik, hogy 
mestereink ezt kész akarva gátolják, hogy egyedül énekelhes-
senek, és fülhasító szavokat a' néppel bámultassák. Hogy pedig 
e' buta czélt el-érhessék : ollyan énekeket hordanak az orgonára, 
mellyeket a ' | nép nem tud, dicsőségnek tartván azt, hogy ők 20.1. 
ollyanokal is tudnak, miket a' nép nem tud, és talán jobb is, 
liogy nem tud; mivel sokat nélkülöz bennük, mit nélkülözni 
nem kár, hanem nyereség. — Mekkora kárt tesz ezzel magának 
a' mester? már az előbbi szám alatt el-mondottam. Itt hát rövi-
den csak azl mondom, hogy az a' mester, ki a' nép zengésének 
szándokosan gátot vet, sérti az isteni tisztelet méltóságát; — 
sérli a' buzgó nép áj tatosságát ; — sérti tani tói hivatalát; — ön 
magát idő elolt le-gyilkolja; — és tehetetlen vénségét egy nagy 
segedelemtől meg fosztja. — Profidat!2 1 

14-dik Hiba. 
A' néppeli alternativa25 az énekben. 

Igen régi, talán a' magyar Anyaszentegyházzal egy idős 
már mestereinknél az a' buta szokás, hogy az éneknek minden 
sorát maguk mondják solo, és azután — kimeresztvén az orgo-
nál — ismételtetik a' néppel, p. o. El mondják maguk: »Szent, 
szent, szent szüntelen! mondják az angyalok.« — most ki eresztik 
az egész orgonát, és a' néppel ugyan ezt ismételtetik. — Ezt 
a' módit követi az együgyü nép is az ő bucsu járásiban. — EJ 
tűrném én ezt a' hibát, ha csak az oskolában történnék, és 
ollyan énekekben, mellyeket még nem tud a' nép, hanem most 
tanul. De valóban gyomor háborító azt hallani, hogy | még a' 21. 1. 
legisméretesebb énekek is, mellyeket egész hazában minden egy-
ügyü tud, így énekeltetnek, p. o. »Sz. sz. sz. szüntelen; — Szent 
vagy Uram szent vagy; — Üdvözlégy Krisztusnak drága szent 
teste; — Jöjj el Sz. Lélek Ür Isten; — Áldj meg minket Jézus.« 
— Minek ezekben ez a' gyomor keverő ismétlés? Azonkívül is 
ez csak az oskolába való, nem a Templomba. Csak csorbolása 
ez az isteni tiszteletnek; mivel felinél is több el marad annak, 
mit el kellene végezni. Hozzá jön még az is, hogy ez orgona rontás, 
fül hasogatás, ezét elleni működés, értelem nélküli ima, silabi-
zálás, gyermek játék. — Mind ezeket csak úgy lehet ki kerülni, 
ha előre be tanult énekeket viszünk az Isten házába. 

24 váljék egészségére. 
25 váltakozás; fölváltva éneklés. 



15-dik Hiba. 

Az ének helyett orgona nyekergés. 

Volt ugyan már errőt előbb szó: de itt egy különös bukkanik 
föl. — Ámbár a' Szent Mise Énekek, főképp az ú j könyvekben, 
millyen az enyiin is, úgy vannak rendezve, hogy a' Mester ki 
nem fogy idő előtt, h a n e m temporizál26 is: de vannak még is néha 
ollyan esetek, hogy több stróphát kivánnak, mint a' könyvben 
találkoznak. Illyen eset lehet p. o., mikor igen sokan járulnak a' 
szent áldozásra. — Itt néha két három stróplia is el-kelne, de 

22. 1. nincs. — Mit tesz | hát a' Mester? Annyit dudál, hogy a' meny-
nyegzőre is elég volna. — Ez a' Krisztus teste előtt, mellynek 
szünetleni imádás jár, nagy hiba, nagy rendetlenség. A' nép 
illyenkor mit sem imádkozik, hanem csacsog, és csacsogva 
várja az éneket: sőt a' vásott ifjúság még ennél rosszabbra is 
költi az időt. Minek hát ez a' káros dudálás? Nem jobb-é az el 
mondott stróphákat ismételni, vagy más ismeretes éneket kez-
deni? 

16-dik Hiba. 

Mesteri czifrák a' hangokban. 

Sir bennem a' lélek, midőn ország szerte azt kell tapasztal-
nom, hogy ugyan azon ének csaknem minden faluban máskép 
hangzik annyira, hogy, ha több falubéli nép öszsze jön az isteni 
tiszteletre, csaknem suilla harmóniát27 idéz elő. — Mi közönsége-
sebb a':»Szent vagy Uram-nál?még ez is oliv változásokon esik-át, 
hogy egyik falu a' másikkal botrány nélkül nem is énekelheti. — 
Így állnak a' többi szent énekek is. — Ezt a' nagy kárt a' meste-
rek szerzik. Mert a' szent énekek egyszerű 's eredeti hangját 
ollyan czifrákkal keverik, mellyek az egész melódiát romba dön-
tik. — Nem megyek meszsze: közel is találok példát; mivel sl 
magam szerzeményét a szomszéd faluban sem ismérhettem meg, 
ámbár hangjegyekkel is el volt látva. — Így jár a' többi buzgó 
szerző is. Ritka helyen ismérhet a' magáéra; mivel épen azok | 

23. 1. jobbítgatják, kik rontani tudnák csak, nem építeni: 's ollyan 
czifrákkal piszkolják be, mellyek csak a' bucsui koldusoknál ke-
lendők. — Ezen czifrákat a' nép is iparkodik magáévá tenni, 
hogy ő se legyen alább való mesterénél. De, mivel többnyire olly 
tekervényesek, hogy a' nép-fogalom őket meg nem bírja: mi. 
következik? Az, hogy a' mester czifrák közé a' nép czifrák is 
be-szöknek. így lesznek semmivé a' legékesebb áriák is. Kár ezek 
iránt a' mestereket nem szabályozni, és a' ki szabott áriák ere-
detisége mellé nem kötni. 

26 húzza az időt. 
271. 19. jegyzet. 



17-dik Hiba. 
A' rendetlen szünetek az énekben. 

Az egyházi énekek ma már, mennyire lehetséges, lábokra 
készülnek, és a' hangjegyek is azokhoz alkalmaztatnak, hogy 
sem hoszszút kurtítani, sem rövidet nyújtani ne kénytelenítessék 
az éneklő; mivel az énekben is csúnya nem csak a' prósában. — 
De ezt az egész törekvést haszontalanná teszik az idomtalan mes-
teri czifrák; — eltörik a' versezet lábait, és mankókat adnak he-
lyükbe; — nem maradnak a' hangjegyek mellett: hanem árkon 
kivüi kalandoznak; — a' hoszszúra, és rövidre mit sem ügyelvén, 
minden szót és szótagot úgy nyújtanak, mint varga a' bőrt. In-
nend szükségképen következik a' szünetek rendetlensége. Mert 
a' hoszszú és rendetlen nyivácskolás által elpazaltatván a lélek-
zet, a' szabott szünetet kénytelen kettőztetni, sőt hármoztatni, 
még I pedig mind a' hang, mind az értelem nagy kárával: sőt — 24. 1. 
a' mi még legutálatosabb — a' szó közepin is kénytelen meg' állni. 
Szolgáljon például egykét régi ének, 

1. 

Imá — dunk Szent — ostya 
Drá1ga — látos — manna 

Sere — geknek — Ura 
Kirá — lyok ki — rálya. 

Üdvöz — légy an — gyaíi — kenyér 
Váltsá — gunkért — ada — tott bér 

Drága — szent test — és vér. 

2. 

Jöjj — el — Szent Lé — lék Űr — Isten 
Tekints — reánk — kegyel — niesen 

Isteni se — gédsé — geddel 
Végbe — teilen — kegyel — rneddel 

Ereszd — liét a — jándé — kidat 
Add a — te szent — maiasz — tidat. 

Van e' szak-értő, kinek szíve ne fájjon, midőn a' legszebb 
magyar énekeket is ily rongyos alakban hallja, vagy lát ja? 
Van e', ha csak fül ítélettel bír is, ki e' zagyvától ne csömörle-
nék? — Én — részemről — Hlyen éneklés mellett sem misézni, 
sem imádkozni nem tudok, még kevesebbé az énekben részt 
venni. — Bárcsak a' Mester képezdék ezen utálatos kántori mó-
ditól úgy elundorítanák ifjainkat, hogy képesek se lehetnének 
soha követni. | 



II. RÉSZ. 
25 1 Az énekes kar szabályai 

A' tetemesebb hibákat, mennyire csak emlékezem, tizenhét 
pontban elő adván, szükségesnek látom az ellenkező szabályokat 
is velők szemközt állítani, nehogy bűnöket ír jak csak orvoslás 
nélkül. — Teszem hát ezt is. Adok szabályokat is, mellye ke t a' le-
írt bűnök ellen hasznosaknak vélek. Ezek itt következnek. 

1-ső Szabály. 
Az orgona soha se legyen egészen ki nyitva, ha csak énekes 

Mise nincs: sőt az énekes Misék alatt is csak addig, míg a' pap az 
oltárhoz megy: azután soha többé, kivéve a' deák feleleteket, 
melyeket egész orgonával kell tenni. 

2-dik Szabály. 
Valahányszor el kell hagyni az orgonálást: az ének utolsó 

szavával egyszerre hagyassék-el, ugyan azon hangon, meiy-
lyen az ének folyt, nem visító hangon, és ki tárt orgonával. 

3-dik Szabály. 
Az éneklés idejét soha se töltsd orgona játékkal: hanem éne-

kelj folyvást, míg a' papnak felelned nem kell. IIa szűnik a' nép 
szava, váltsa föl a' pap szava: papét pedig rögtön a' népé. | 

26. 1. * 4-dik Szabály. 
Mikor az éneknek egy egy strópháját be végzed: három lé-

lekzetnél nagyobb szünetet soha se tégy, se orgonáddal ne mu-
lass. Mert, ha énekes mise Van: ez alatt úgy is eleget pihensz,, 
mikor a pap föl-vált: a' kis Mise pedig úgy is csak fél óráig tart, 
Ne lopd el istentől és néptől e' rövid időt. 

5-dik Szabály. 
Az énekes Mise alatt ugy oszd-el az időt, hogy ki szabott 

Mise énekből mi se maradjon-el: hanem minden rész alatt 
mond-el, a' mi az övé. — Hogy pedig ez, a' pap várakoztatása 
nélkül, meg történhessék: kezd el az éneket, mihelyest papod az 



oltárhoz ér, ne várd azt, hogy a' ministerek közé le jöjjön. A' 
Mise közben is, valahányszor ú j ra énekelni kell, minden késede-
lem nélkül, minden orgona játék nélkül kezd el az éneket. így 
fog majd az idő mindenre ki kerülni. 

6-dik Szabály. 
Ne menny a' Templomba soha készületlen; mivel ezen készü-

let lenségeddel Istent, papot, népet, hivatalt együtt sértesz: hanem 
olly készen menj a' karba, mint papod az oltárhoz. Az az, keresd-
ki előre napi énekeidet; — próbáld áriáját; — válaszd ki a' tôntp  
n^llyet gégéd meg bír, hogy akkor ne keljen mindent keresned, 
I és tapogatnod, mikor már a' szentséges áldozat meg kezdődött. 27. 1. 
— Szégyen az neked, bűn is, ha akkor köszörülöd fegyveredet, 
mikor már gyakorolnod kellene. Csak a' tudatlan mesterek mó-
dija ez, sőt ezeknek is nagy bűn; mert a' sántának még koráb-
ban kellene indulni, liogy be harang szókor helyt állhasson. 

7-dik Szabály. 

A' Sanctus utáni éneket, valamint a5 papé meg szűnt, rögtön 
kezd-el, minden orgona játék nélkül; előre be tolván a' nem kellő 
mutatiókat: hogy, mihelyest az Űrmutatásra csengetyűvel jel ada-
tik, egyszerre meg némuljon az orgona: és síri csend álljon-be. 
— De ellenben mihelyest a' szent Kehei föl mutattatott: egy-
szerre, minden orgonái játék nélkül, zendüljön az imádó, ének, 
és jelentse édes örömét Jézus meg érkeztin. 

8-dik Szabály. 

Az Űrmulatás utáni éneknek vége legyen Páter nosterig, hogy 
a' pap ne várakozzék. A' S ed libera nos a malo után rögtön szűn-
jék az orgona, és némán várjon a' papra. — A' prix Domini 
után pedig röglön kezdődjék az ének minden játék nélkülj hogy 
a' pap imájával együtt folyjon, és a' szent áldozás végéig mind el 
fogyjon. 

9-dik Szabály. 
Az Ile missa est után sietve kezd el az éneket, melly be fe-

jező, hogy az Evangyeliómmal együtt végződjék. | 

10-dik Szabály. 28. 1. 

Ha a' szent Mise Szentség ki téttel tartatik: ne várd azt, 
hogy a' pap tömjénezzen: hanem, mihelyest a' tabernaculum 
ajtajához nyul, kezd az áldunk tégedet, liogy a' temjénezéssel 
együtt fogyjon el. — Mise után pedig, valamint az utolsó Evan-
gyéliom el fogy: tüstént kezd ugyan azt. — Ezt cselekedd más 
alkalommal is, valahányszor a' Szentség ki-létetik imádásra. 



11-dik Szabály. 
Ha Mise után van a' predikátzió: soha se várd azt, hogy 

a' pap be mennyen a' segrestyébe; hanem, mihelyest ő vele 
végeztél: tüstént kezd a' Jöjj el Szent Lélek-ví, hogy mire a' pap 
be megy, vetkőzik, öltözik, és föl-megy: legalább az első és utolsó 
stróphát el-enekelhesd, hogy igy a' nép mind magának, mind 
papjának zengedezve kérje a' Szent Lelket. 

12-dik Szabály. 
A' Szent idők énekeit közönségesekkel soha se pótold: hanem 

minden időnek és ünnepnek add meg a' magáét, hogy így a' 
buzgó nép tanulhassa, tudhassa, érthesse, sőt érezhesse is, mit 
ünnepel? Ezen énekek által kell szivére kötni ama szentséges 
titkokat, mellyeket a' szent idők és napok a' hit által előnkbe 
tesznek. Hatalmas tanító a' népszerű ének csak azért is, mert 
kedves a' népnek. | i l 

29. 1. 13-dik Szabály. 
Az oskoládban legédesebb foglalatosságod legyen, gyerme-

keidet az Egyházi énekre fáradhatatlanul tanítani. Mit se sokalj 
e' kellemes tan-tárgytól; mivel ez neked magadnak is legédesebb 
örömöket szülend. — Földi Angyalokat képezni, első érdemed 
Isten előtt, és fő dicséreted lesz mind papod, mind a' nép 
előtt. Ezen iparkodnak28 kellemdús gyümölcsét naponkint fogod 
szedegetni a' templomban, midőn örömmel fogod hallani, hogy 
ezek a' kis földi angyalok az égiekkel verseneznek, és ékes 
halig jókkal téged is, népet is menybe ragadnak. Ezek által fogsz 
vérszemet adni a' nagyobb ifjúságnak is az ének tanulásra. — 
Ne essél azon kétségbe, hogy minden gyermekednek nincs énekes 
könyve. Mulatok én néked egy tört utat, mellyen e' hézagot 
be-tölthed. — Tedd azt, mit én tettem. — Az én énekes könyvem, 
mellyet ki adtam, negyven ívre megv: még is, előbb, mintsem ki 
adtam, egész népem énekelte. Hogyan? Kéz-iratban. Az én osko-
lámban minden kis gyermek és kis leány írt: de semmit sem 
engedtem írni mást, hanem az énekeket egyenkint. Ezen az utón 
azt nyertem, hogy két év alatt minden gyermek a' maga sajtójá-
ból énekelt. — Már most mi volt hátra? Az egyedül, hogy az 
áriákra tanítsam őket. — Ezt meg tettem: tehát áriáim is már 
eleven cottákon röpültek, és így egész helyes gazdává lettem; 
mivel textusom írásban, ós minden áriám fejben volt. — Fogom 

30. 1. hát magamat, ki válogatom gyermekeim közül a' | legjobb éne-
keseket, és ezeket — minta gyanánt — viszem a' karba, a' Mester 
mellé állítom, hogy w i e tactice harmonisálni tanuljanak, és 
mind társaiknak, mind a' népnek irányt adjanak. — Ennek jó 
sikerét látván, végre le hozom a' Mestert mintáival együtt; — 

2 8 iparodnak; munkádnak, törekvésednek. 



a' padokba ültetem, és mind addig orgona nélkül énekeltetem, 
valamig a' Lobbi gyermek is vele nem harmonisait. — Itt már 
csaknem ló hátán ment a' haladás. — De most jön még egy szép 
föl-vonás. — Ezeket látván és meg Ízlelvén a' nagyobb ifjak, 
meg-fizetnek a' kicsinyeknek, hogy nékik is írják-le a' kedves 
énekeket. A gyermekek ezt meg teszik. Minden legényt és leányt 
el öntenek sajtóikkal. Hogy pedig a' nagyok ezeket használhassák: 
valamennyien, kik már olvasni tudták a' nyomtatást, kéz iratot 
is meg tanultak olvasni. — Bámulva látta a' boldogult Barkóczi, 
Méltóságos Báró és Fehérvári püspök, hogy templomomnak 
minden padja tele van irott könyvekkel. Itt, ezen padokon ismer-
kedett meg énekes könyvemmel, mellynek világra jövetelét rövid 
nap múlva eszközlötte, sürgetve sürgetvén bírálóit, hogy ennek 
bírálását mindennek elébe tegyék. — Ezekből, édes Mesterem! 
tanuld meg legalább azt, hogyan lehessen — szükség idejében — 
énekes könyv nélkül is czélt érni? — Ha ebben czélt értél: egyre 
kérlek még. A föl buzdult nagyobb ifjúságot bird arra, hogy 
vegyen magának időt nálad is, vagy oskoládban időnkint meg 
jelenni, és az éneklés rendes gyakorlatát tőled meg-tanulni. — 
ígérem, hogy ezen az utón híres, és kedves Mester leszel. — De | 

14-dik Szabály. 31. L 
Átkozd meg azt a' régi, de igen gyáva szokást, hogy magános 

éneklésedben keresd minden dicsőségedet. Csak az örökíti a' te 
becses nevedet, ha egész népedet jó énekessé tetted. — A' te sza-
vad, lia szép is, el-avul, és repedt harang reczegésévé válik előbb 
utóbb: és így minden dicsőséged kaczaj tárgyává válik. De ellen-
ben halhatatlan hírt 's nevet szerzel magadnak azzal, ha egész 
népednek ajakin zengve marad az is, mit már zengni maga nem 
tud. Ne énekelj hát soha magad egyedül, hanem azon légy, 
hogy a' buzgó nép, minden isteni tiszteletben, külsőben és belső-
ben, veled együtt zengjen. — De, hogy ezt meg nyerhesd, soha 
se kezdj ollyan éneket, mellyre tieidet már előre meg nem taní-
tottad. — Készítsd-el őtet Novemberben Adventra; — Adventban 
Karácsonyra, és utána következő ünnepekre; — Farsangon böjt-
re; — böjtön Húsvétra, és így tovább. Szív-örömmel fogod ta-
pasztalni, hogy buzgó fáradozásod minden idő szakban ú j gyö-
nyört hozand. 

15-dik szabály. 
Kerüld el ama régi szokást, melly szerint a' mester ugyan 

azt, mit ő pianno és solo énekelt, á néppel soronkint ismételteti, 
még pedig" ki-eresz tett orgonával, lia bár ollyan is az ének, niely-
lyet az egész magyar nép tud. Neveti ezt már minden okos em-
ber, és azt mondja rá, hogy tökkel harangoz a' mester, és e' re-
monda szokással csak tanítói restségét pótolja. — Légy hát ra j ta 
szívvel és lélekkel, 13, 14 szabályok szerint, hogy e' buta pótlékra 
soha se szorulj. | 



32. 1. 16-dik Szabály. 
l ia meg történik az néha, hogy éneked kellettnél előbb el-

fogy jóval is: itL az énekel orgona játékoddal soha se pótold, ha-
nem vagy ismételd az éneket, vagy kezdj egy más, hozzá hason-
lót; mivel az isteni tiszteletben az üres hang nem kelendő; — 
Istened szemét ezzel ki nem tolhatod, mint a' magyar mondani 
szokta. 

17-dik Szabály. 
Légy ra j t a a' tehetségig, hogy minden éneknek, mellyet hasz-

nálni akarsz, eredeti áriáját, hiba nélkül meg tanuld. Ha pedig 
meg tanultad: add meg a' buzgó szerzőknek legalább azt a tisz-
teletet, hogy eredeti hangjaikat gyim gyom ezifráiddal ne tar-
kázd: semmit hozzájok ne tégy; — semmit belőlök el ne végy: 
hanem változhatlanul marad j meg az elsőnél, tulajdon tapaszta-
lásodból is kézzel foghatván, hogy ezek a' vakmerő ujjítások, 's 
idomtalan czafrangok csak zavart csinálnak, és az egyformaságot 
ország szerte gátolják. 

18-dik Szabály. 
Xe nyújtsd a' hangot annyira, hogy lélekzeted idő előtt el 

fogyjon, és több rendetlen szünetekre is kényszeritsen, p. o. 
még arra is, hogy a' szó közepin megállj, vagy az egy szünetet 
háromra is oszd föl: hanem úgy vigyázz, hogy minden szó-
tagnak ki jusson a' magáé, de több soha. — Van rövid, van 
hoszszu szünet. A rövidet rövid: a' hoszszut hoszszu lélekzettel 
elégitsd-ki. Azt pedig, mi egy lélekzet alá van szabva, két vagy 

33. 1. három szünettel ne csúfítsd. A szó közepin pedig | soha meg 
ne állj, lia bele fuladsz is. Ki van szabva a cottákban, hol, és 
meddig szabad pauzálni. Tehát ug}r oszd-el lélekzetedet, hogy 
az ut közepin le ne mondjon, és kivánja tőled, hogy idő előtt 
ki nyűgözd. 

19-dik Szabály, 
A délutáni isteni tiszteletben soha se nyisd ki egészen az 

orgonát se ki menőre, se be menőre, sem középen, hanem csak 
akkor, mikor a' papnak felelsz. Ezen kivül pedig a' délutáni 
rend ez. Első a' tanítás előtti ének. A tanítás után rögtön a' 
litánia. De ez alatt ne kövesd azokat, kik minden Könyörögj 
érettünk-re ki eresztik az orgonát: hanem folytasd egy hangon 
végig. Az áldás előtt Szent vagy Uram: de ez is mind pianno. — 
A' papnak be menőt ne dudálj, hanem az áldás után rögtön 
kezd-el a' befejező éneket Szűz Máriáról, és ennek utolsó sza-
vával szűnjék az orgona. 

20-dik Szabály. 
A' köznapi színes Miséket mindig ezen énekkel fejezd-be-

»Áldj meg minket Jézus« s. a. t. — A' halotti miséket pedig: örök 
Isten nyugodalmat, s. a. t. 



21-dik Szabály. 

Ha a' köznapi kis miséken szentolvasó mondatik: ne várd, 
hogy a' pap ki menjen, hanem kezd-ci előbb az olvasó előtti 
éneket, hogy ki kerüljön az idő mind az énekre, mind az olvasóra 
Máskép a' fél óra kevés lesz, ha csak nem toldod utóbb. 

A kézirat végén található a közölt munka másod példányának 
egy töredéke, Ez K ó r u s i S z a b á l y o z á s o k 1811. címet viseli 
és meglévő 15. és 16. lapja a következő: 

Egy tudatlan, és még is lusta; — buta és még is büszke; — vak 15. 1 
még is a' vezetőnek engedetlen; — talpig üres, még is be-tölteni 
akaró iránt makacs és goromba teremtésbe soha sem fogunk tölt-
hetni annyit, hogy tűrhető mester lehessen. Sárba készül az, ki 
szamarat nyergel magának. — Tanácslom hál minden baj-társom-
nak, hogy illyen osko!állán lényt csak viz-hordónak fogadjon-be: 
de mesternek soha; mivel egy illyen oktalant nem lehet vezetni 
okkal, csak bottal : botot pedig Jézus nem adott papjainak, hanem 
világi bíráknak, azoknak is csak a' törvény utján, nem a' korcs-
máén. 

11. 

Tizenegyedik mesteri bűn az, hogy sok mester mindig maga 
szeret énekelni, hogy fül-hasitó szavát bámultassa azokkal, kik a' 
jó énekest az orditásban találják egészen, ámbár az illyen orditó 
nem több az okosoknál mint szélpróféta. Ez az esztelen bűn két 
kárt hoz. Egyik az, hogy ez a' bámultatni akaró üres bálvány 
mindig ollyan énekeket keres, mellyeket a' nép nem tudv dicsősé-
gének tartván azt is, hogy ollyat is tud, mit a' nép nem tud. — 
Gyáva dicsőség! — ezzel bizony az a1 gyermek is mérkőzhetik. ki 
csak maga tud egy helyen szarka fiakat. -— Másik az, hogy nem 
iparkodnak a' népet énekre tanítani, nehogy a' solo játék lehetet-
lenné legyen: és igy a' szegény nép mind addig néma lesz az Is-
ten házában, valamíg vagy ollyan lelkes mestere nem jön, ki a 
néppel szeret együtt zengeni: vagy a' J Plébánus, ki nem állhat- 16. 1 
ván tovább aljas énekes karát és népe némaságát, maga nem 
avatkozik mind közvetve, mind közvetlen az ének tanításába, 
maga személyesen fáradozván, de mesterét is vagy rendre, vagy 
a' Plébánia liatárin túl utasítván. — De lesz innend magának az 
illető mesternek is előbb utóbb egy nagy kára, sőt kettő is. — Első 
az lesz, hogy magánéneklése által, soha nem lévén szünete, szava, 
melle korán meg-romlik, főkép ollyané, ki orditásban kereste di-
csőségét. — Másik az, hogy lassankint cl-öregedvén és el-gyengül-
vén, sőt szava is reczegő drótos fazék hangjává változván, az el-
hanyagolt nép csak nevetni fogja őtet, nem segíteni nyögődi 's 
vajúdó éneklésében: holott, lia együtt énekelt volna mindig a' 



néppel, ennek szava lehetne most kora hibájának fődözője. Sze-
rencsés mester az, illyenkor, ki az egész népet iparkodott ének-
lővé tenni, mivel vén mestere tehetetlenségét ugyan azon nep, 
mellyel az angyali karba be-avatott, fogja pótolni. Tehát az a"1 

szerencsétlen mester^ ki csak maga kíván hallatni, és így a nép 
zengésének akarva gátot vet, sérti az isteni tisztelet méltóságát, 
sérti a buzgó nép ájtatosságát, sérti tanítói hivatalát, magát idő 
előtt le-gyilkolja, és tehetetlen vénségét egy nagy segedelemtől 
meg fosztja. Váljék egészségére. 

Nr. 3/1938. Nihil obstat. In S. Monte Pannoniae, die 3. Ian. 1938. 
Ernestus Mihályi mp. censor. — Imprimatur. In. S. Monte Pannoniae, 
die 3. Ian. 1938. Chrysostomus Kelemen Archiabbas et Ordinarius. 
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