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ELOSZ O 
az Unitárius Énekeskönyv tizedik kiadásához 

Énekeskönyvünk, amely kilencedik kiadj:;ában 
1974-ben jelent meg, de teljesen kifogyott, változat
lan formában újra megjelenik . 

Kívánatos, hogy gyülekezeti iste17.tiszteleteinknek 
ez az alapvetően fontos segédeszköze minél nagyobb 
számban álljon híveink rendelkezésére és nyújtson 
segítséget a tiszta áhítat emelésében. 

Isten áldása legyen zsoltárokat és dicsőítő him
nuszokat buzgó érzések között éneklő gyülekezetein
ken és híveiken. 

Kolozsvár-Napom, 1979. szeptember. 

Dr. Kovács Lajos 
püspök 



l. 

• 

• 

I 

ELOSZO 

az első ki.adáshoz 

Uj cím alatt, m egújult formájában, új beosztással 
és tcu·tolO1nmaL jelent meg, ezúttal a halotti éneke
ket i s magában foglalva, az Énekeskönyv . 

Ismeretlen első kiadását az irodalomtörténet Dál 
v i.d Ferencnek tulajdonítja, s 1570 táján keresi. E 
leg1'égibb formájában hat kiadást ért, az utolsót Is
teni Ditséretek és vigasztaló énekek címen 1777 -ben; 
összesen 299 énekkel s a vele egybekötött 150 Szen
czi-féle zsoltárral. 
Tudvalevőleg ebből a régi Énekeskönyvból állítot

ta össze 1837-ben A. Székely Sánd01· püspökünk a 
máig használatban levő Unitárius Énekeskönyvet. A 
299 énekból csak 47-et hagyott meg, 63-at maga irt 
vagy íratott . Z soltárt 34-et vett föl. ' Az énekeket 
verssorokban iTta, s nagy részben hangjegyekkel lát
ta el. Énekeskönyve napjainkig hat kiadást ért, jó
Tészt változatlanul, az utolsót, a hatodikat, Enekes
könyv , Istent dicsőítő magasztaldsok és esedezések 
az unitáriusok használatára cím.en 1913-ban. 

A közvélemény már 35 évvel ezelőtt új énekesköny 
vet óhajtott . Régi tartozást "ó hát most le ez új kia
dás, me ly ezek szerint az u.nitárius egyház m.egala
pítása óta a 12. vagy 13., Székely Sándor óta a 7-ik 
kiadás, gyöke1'l~sen megújított formáját, tartalmát, 
beosztását tekintve a 3. unitárius énekeskönyv, va-
lójában pedig Cl.l' első összesített kiadás . . 

A Székely Sándor-féle énekeskönyvet veSZI ala
pul, de revideálja a régi unitárius énekeskö,?yveket. 
valamint Bogáti és Tordai, e két régi unitánus zsol -



tcirköltö énekeit is, s beolv{/sztja a Halotti éneke
ket melyek eddig külön j elentek meg (az elsö is
m.e~t k iadcis Halott i T emet ésJcorra való Enekek cí
men 1660- ban, a ll. 1697-ben, a Ill. 1778-ban, a IV . 
1786-ban, az V. 1796-6a11., a VI. 1805-ben, a Vll. és 
utolsó Halotti J.~nekeskönyv eimen 1856-ban). 

Dallam és énekszá m. megké tszerezócZőtt, bár a 
terjedelem. jóval kisebb (18, illetöleg. a H(llott.~ Ene
k.eskö11yvvel 27 ív hel y ett csak 15 tV). A sZ01:egek 
annyira megrövidültek, hogy egyfo lytában oz egé
szet el lehessen énekelni, záró éneknek ne marad
jon. Ar ra külön én ekek vannak. Az elég na.gyszci-
111'11. kezdő énekeknél pedig egyes gyüLekezetmknek 
az a szép régi szoküsa lebegett szemünk elótt, hogy 
az istent isztel etet inv oeatióval kezdik, melyet fölállva 
énekel ClZ egész gyülekezet, s ct derekas ének csok 
azután következik. . 

Az éneket többé nem a lapszdm , hanem f olyószám 
jelöU, a zsoltár okat is. . . ' 

Hogy az átmenet minél kevesebb zökkenessel 1ar
jon, ok nélkül lehetóleg sem.mit se változtattunk. :t 
régiség nemes pntináját kegyeletben tartottuk. A re
gi kedvelt énekek lehetóleg változatlanul nwradtak, 
toldozá.s-foldozás helyett, ami. nem bírta m.eg a to
tarozást, inkább egészen útír tuk, s a sok új dallamra 
egészen új éneket hoztunk, kivanatra jelezve, . a~ol 
meg tudtuk állapítani, a szerzót i s. A Szenezl-fele 
zsoltároknál jó r észben a testvér-egyházak átírásó.~ 
veUük át, de vaLam;,vet konzervatívabban, oz elso 
versszakon, mivel ez már száUóigeszeriileg bevésó
dött a köztudatba, lehetóleg semmit sem vált oztat
tunk. A könyv a sok új ének miatt mégis jóval . ú~
szeríibb lett, hőgysem szerettük volna, de kezdo e~ 
záró, ünnepi és alkalmi énekeink nem voltak kelto 
számban, az új dallamokra sem igen lehetett régi 
éneket találni, újat kellett írni. De meg aztán valto-
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zatosabbá, melegebbé, vonzóblxi is akartuk tenni 
éneklésünket és istentiszteletünket, a megkövesült 
f ormciba és keretekbe egy kis életet és éltető lelket 
v inni. Zenei kiskorúságunk és nemtöródómségünk 
úgyis elég rlJSSZ hi.rbe keverte egyházi énektésünket . 
T ennünk kell valamit s legalább keresnünk a job. 
bot, k iUönben elsorvadunk. Ahol oz ének is elnémul 
az ajkakon, ott a halál kopogtat, ott a harang is el 
fog némulni ... Jaj nekünk, a f ényes múlt örökö
seinek, ezerszer jaj, ha iclejében f öl nern ébredünk, 
ha {tj ra m eg nem ta lál j uk (IZ elveszített templomot; 
ha n em órizzük szere tő gonddal az ÖSszetartó és él
tetó szent oltcir tüze t, apci ink büszke örökségét , az 
uni.tci r ius múltat és öntudatot. 

Sikerült-e ez 'ir ányban tennünk valamit, (I j övó s 
ének vezé reink arravalósága m.utatja meg. Nem, min
den aggodalom nélkül bocsátjuk útjó.ra a könyvet, 
de azzal a nyugodt öntudattal, hogy (t tőlünk tel 
hető legjobbat adtuk, azzal a szerető gonddal, kö-
1'ültekintéssel és lelkiismeretességgel , amit' egyhá
zunk és fajunk fennmaradásának égetó szomjúhozásQ 
~zekben az iclókben parancsoló eróvel előnkbe írt. 

Kolozsvár, 1924. szeptember' 3 

PALFFI MARTON 
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