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Az egyház ősi hitéhez tartozik az az alapelv, amit tételesen csak az újkorban 
fogalmaztak meg, hogy „lex credendi est lex orandi”, vagyis hogy „hit törvénye 
az imádság törvénye”. Ez azt jelenti, hogy az egyházban megfogalmazott hit 
irányítja az egyház imádságát. De érvényes megfordítva is: az egyház imádsága 
visszahat a hittudományra, és alakítja az egyház hitét. Így van ez már az egyház 
kezdete óta. Nem kell tehát azt várnunk, hogy imádságainkat, szertartásainkat a 
nagy teológusok íróasztaluk mellett dolgozzák ki. Kétségtelen, hogy elengedhe-
tetlen a kontroll, az ellenőrzés, de az is biztos, hogy ugyanígy elengedhetetlen az 
egyház tagjainak élő hite és vallásos buzgósága ezen a téren.

Ebbe a vonalba illeszkedik be jelen imádságos, énekes könyv is, melyet 
Marosi István nagybégányi paróchus görög katolikus paptársai segítségével ál-
lított össze. Jelentős részét népénekek teszik ki, ám ott vannak benne az egyház 
ősi hitét tükröző másfélezer éves, a nép imádságos áhítata által megszentelt szö-
vegeink is. – Adja a jó Isten, hogy újabb ezer év múltán erre a könyvre is majd 
így tekintsenek vissza a késői utódok!

Ez az énekeskönyv a görög katolikus egyház liturgikus rendjébe nagyon jól 
beillik. Ugyanis a Szent Liturgia egységét nem bontja meg, hiszen főleg a temp-
lomi ki- és bevonulásokra, miroválásra tartalmaz népénekeket. – Íme, a krisztus-
hívők, az egyháztagok igénye! Ilyeneket az 5. századtól kezdve nem állítottak 
össze nagy énekszerzőink. De szükség van rájuk! És ezek jól beilleszkednek 
az adott ünnep gondolatkörébe azáltal is, hogy az énekeskönyvben a fő éneket 
a tropár és a konták jelenti (az ikonnal együtt), s mintegy azok gondolatkörét 
gazdagítják, de nem sértik a népénekek.

Igaz, hogy még nem évezredes, de már egy évszázadnál hosszabb hagyo-
mánya van az ilyen gyűjteményes énekeskönyveknek (pl. Kovács András, To-
kaj, 1905). A jelen könyvnek is megvan az elődje: Gebri János 1941-ben hasonló 
című énekeskönyvével görög katolikus népünk lelki igényét kívánta kielégíteni, 
s nagymértékben hozzájárult rítusunk fennmaradásához az elnyomatás éveiben 
is. A megváltozott körülmények között – az egyházunkat is elérő negatív ten-
denciák (szekularizmus, liberalizmus, nihilizmus) idején – bizonyára hasonló 
küldetést tölthet be e könyvecske. Ugyanakkor az egyházi kontroll is érvénye-
sült már akkor is, és most is: püspöki jóváhagyással látott és lát napvilágot az 
énekeskönyv.

Jó lenne, ha folytatódnék az évezredes folyamat: a hívek imádságos lelkü-
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Állandó ünnepek

letéből fakadó imádságos énekek gyarapítanák az egyház hitének egyre inten-
zívebb megélését. Ehhez csupán annyi kell, hogy értelmünkkel felfogjuk szép 
énekeink tartalmát, érzelmeinkkel megszeressük szövegüket és akaratunkkal 
gyakoroljuk őket, és igyekezzünk tartalmi gazdagságukat életté váltani.

Hogy sok-sok száz év múlva majd a késői utódok úgy tekintsenek ezekre a 
szép énekes szövegekre, mint amelyek az egyház kebeléből és hitéből fakadtak, 
és amelyek az egyház életére hatással vannak! Addig is mindazoknak váljék lel-
ki gazdagodására, akik kezükbe veszik és „egy szájjal és egy szívvel” énekelnek 
belőle!

Nyíregyháza, 2011. december 8-án, az Istenszülő Szeplőtelen Fogantatá-
sának ünnepén.

Dr. Ivancsó István
görögkatolikus pap

liturgikus tanszékvezető tanár
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1. Az Istenszülő születése
Szeptember 8.

Jessze törzsnek szép virága,
Ma született e világra.
Áldásának harmata,
Mindnyájunkra lehull ma.

Általa a föld megújul,
Szépsége mindent felülmúl,
Szent Annának leánya
Üdvözlégy, szűz Mária.

Dr. Maczkó Sándor - Gebri János

Bölcsődnél enyhülést várva
Leborul az özvegy, s árva.
Segítséget kér, keres,
Óh Mária, meg ne vess! 

Valóra vált születésed,
Köszöntünk ma, Szent Szűz, Téged.
Százezerszer üdvözlégy,
Magadhoz majd mennybe végy!

Tropár, 4.hang: A te születésed, Istenszülő 
Szűz, / örömet hirdetett az egész világnak, / mert 
belőled tündöklött fel az igazság napja, 
Krisztus Istenünk, / ki – eltörölvén az átkot 
– áldást hozott ránk, / és meghiúsítván a 
halált, / örök életet ajándékozott nekünk.

Konták, 4.hang: A te születésed által, 
Legtisztább Szűz, / Joákim és Anna a mag-
talanság szégyenétől, / Ádám és Éva pedig 
a halál enyészetétől szabadultak meg; / 
ezt ünneplik a te népeid is, / letévén az ősi 
bűn terhét, / midőn így kiáltanak hozzád: 
/ Magtalanság szülte az Istenanyát, / a mi 
életünk táplálóját!

Örömmel telt ma szívünk,
Istenszülő, köszöntünk,
Születésed ünnepén
Hálaéneket zengvén.

Örvendjen minden lélek,
Csendüljön a szent ének,
Dicsőítsük Máriát,
A Szentlélek aráját.

Dávid király törzséből, 
Szent Annának méhéből. 
Örömünkre született,
Mindnyájunknak üdve lett.

Édesanyánk, Mária, 
Tehozzád sír az árva.
Oltalmadért esd, remeg,
Könnyeit, ó, ne vesd meg!

Jessze törzse szép gyöngye,
Égnek s földnek öröme.
Üdvözítőnk Szűzanyja
Hozzád így zeng néped ma.

Boldogságos Szűzanyánk,
Esdve kérünk, tekints ránk!
Ó, ne hagyj el bennünket,
Vedd mennybe majd lelkünket!

Dr. Maczkó Sándor - Gebri János

Mária, szép szűz hajnalunk, 
Mi híveid hűk maradunk.
Könnyes szemmel esdeklünk, 
Halálunkkor légy velünk!

Felsóhajt ma ezer kebel,
Édesanyánk ne felejts el!
Egykor minket mennybe végy,
Százezerszer üdvözlégy!

2. Az Istenszülő születése

Vö: Gebri J., Énekeljetek az Úrnak új éneket, Beregszász, 1941, 6. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 7.
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3. Keresztfelmagasztalás
Szeptember 14.

Dr. Maczkó Sándor - Gebri János

Tropár, 1. hang: Üdvözítsd, Uram a te 
népedet, / és áldd meg te örökségedet; 
/ adj győzelmet ellenségei felett ha-
zánknak, / s Kereszteddel őrizd meg a 
te népedet!

Konták, 4. hang: Aki önként emelked-
tél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, 
/ ajándékozd kegyelmedet a terólad 
nevezett új népednek! / Örvendeztess 
meg isteni erőddel mindnyájunkat, / és 
segíts diadalra minden megtámadóink 
ellen, / kik védeszközül bírjuk a te bé-
kefegyveredet, / a legyőzhetetlen győ-
zelmet!

Üdvözlégy szent keresztfa, hitünk jelvénye.
Megtérő bűnösnek hű menedéke,
Te általad újjászületünk,
Kegyelmedre méltókká leszünk.
Szent kereszt, magasztalunk,
Szent kereszt, magasztalunk!

Örvendj, éltető kereszt, biztos győzelmünk,
A kísértések ellen légy mindig velünk!
Szent jeleddel kormányoztatunk,
A bűnöktől feloldoztatunk.
Ó, áldott fa, köszöntünk,
Ó, áldott fa, köszöntünk!

Félelemmel csókolunk, hitünk oltára.
Rajtad áldoztatott fel Isten Báránya,
Aki értünk annyit szenvedett,
És lándzsával által veretett.
Vértől ázott szent kereszt,
Vérrel festett szent kereszt.

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 9.
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4. Az Istenszülő oltalma
Október 1.

Dallama: Égi anyánk, hozzád jöttünk

Tropár, 4. hang: Ma, igazhitű népek, fé-
nyesen ünneplünk, / megárnyékoltatva, Isten 
Anyja, a te eljöveteled által, / és a te legtisz-
tább képedre tekintvén, szívtöredelmességgel 
mondjuk: / Födözz be minket a te drága 
védőlepleddel, / és szabadíts meg bennünket 
minden bajtól, / kérvén a te Fiadat, a mi Krisz-
tus Istenünket, / hogy üdvözítse lelkünket!

Konták, 3. hang: A Szűz ma jelen van az 
Úr hajlékában, / és a mennyei karokkal lát-
hatatlanul imádkozik érettünk Istennek. / 
Az angyalok a főpapokkal leborulnak, / az 
apostolok a prófétákkal dicsőítő éneket zen-
genek. / Mert az Istenszülő esedezik érettünk 
/ az örökkévaló Istenhez. 

Hogyha kísértések gyötrik a mi szívünket
És bűnöző nyilak sebzik fájó lelkünket.
Terjeszd ki ránk...

Óh, takarj be minket, Anyánk védőlepleddel,
S vezess az erény útján áldott kezeddel!
Terjeszd ki ránk...

Te, ki mindig megsegíted tisztelőidet, 
Áldd meg most a hittel hozzád így éneklőket!
Terjeszd ki ránk...

Küldd reánk a magas mennyből szent áldásodat, 
Mutasd meg ó, Anyánk nekünk nagy jóságodat!
Terjeszd ki ránk...

Oltalmadba ajánljuk mi egész életünk,
Kísérd Anyánk a sírunkig minden lépésünk!
Terjeszd ki ránk...

Fájó szívvel esdünk Hozzád és kérünk Téged, 
Hallgasd meg az így könyörgő, bús magyar néped!
Terjeszd ki ránk...

Mi csak Benned s szent Fiadban bízunk s remélünk, 
Pártfogástokkal lesz boldog, új ezerévünk.
Terjeszd ki ránk...

Anyai palástod alatt nyugtot találunk,
Karjaid közt boldog s nyugodt lesz majd halálunk.
Terjeszd ki ránk...

Segélj minket Anyánk, hogy az Istennek éljünk,
S teáltalad megnyerhessük szent üdvösségünk!
Terjeszd ki ránk...

Anyai hű pártfogásod mutasd meg nekünk,
Oltalmazz és őrizz szent Szűz, s légy mindig velünk!
Terjeszd ki ránk...

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 10.
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5. Szent Mihály és Gábor főangyalok
November 8. 

Szent Mihály, az Úr kedveltje,
Angyaloknak fejedelme,
Pártfogold imádságunk,
Égi kegyelmet várunk!

Dallam: Képed előtt, ó Mária

Tropár, 4. hang: Ó, mennyei seregek 
fővezérei, / kérünk titeket mi méltatlanok, 
/ hogy imáitok által vegyetek minket 
körül, / mennyei és dicsőséges szárnyai-
tok árnyékával, / és oltalmazzatok meg 
bennünket, / kik előttetek alázattal boru-
lunk le és kiáltjuk: / A veszedelmektől 
óvjatok meg minket ti, / vezérei a felsőbb 
erőknek!

Konták, 2.hang: Istennek főharcosai, / az 
isteni dicsőség szolgálattevői, / angyalok 
fejedelmei s az emberek oktatói, / kérjetek 
nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, / 
mint a testnélküliek főharcosai!

Hozzád száll ma szent énekünk
Alázattal téged kérünk.
Légy hű őrzőangyalunk,
Minden bajban gyámolunk!

Gonosz lelkek letiprója,
Az igazak szószólója,
Imádkozzál érettünk,
Akik szívből tisztelünk!

Veled s a szent angyalokkal,
Fejedelmek és Trónokkal
Örvendünk és vigadunk,
Az Úr elé járulunk.

S leborulva alázattal
Kérjük Istent hódolattal,
Hogy vele majd a mennyben,
Örvendhessünk szüntelen.

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 11.



18 19

6. Az Istenszülő templomba vezetése
November 21.

Tropár, 4. hang: Ma van első jelensége az 
Isten boldogító kegyelmének, / és hirde-
tése az emberek üdvösségének. / Az Isten 
hajlékában nyilván megjelen a Szűz, / és 
Krisztus megjelenését mindenkinek előre 
hirdeti. / Miért is a Szent Szűznek öröm-
mel kiáltjuk: / Üdvözlégy a Teremtő üdv-
gondozásának teljesülése!

Konták, 4.hang: Üdvözítőnk legtisztább 
hajléka, / drága palota, az isteni dicsőség 
szent kincstára / ma mutattatik be az Úr 
házában, / a Szentlélek malasztját hozván, 
/ kit így énekelnek az  angyalok: / Ez a 
mennyei palota!

Ott térdepel a szentélyben,
Gyermek arca égi fényben.
Szűz Mária liliomszál,
Miérettünk imádkozzál!

Ott fogad szent szüzességet,
Istennel köt szövetséget.
Égnek, földnek Királynéja,
A szépséges szűz Mária.

Leborulva alázattal,
Gyermeki szent hódolattal,
Szívét, lelkét felajánlja,
Szent Annának szűz leánya.

Magasztal ma minden lélek,
Liliomszép tiszta élet.
Fogadd imánk és énekünk,
Te kormányozd az életünk!

Kitárjuk ma hű szívünket,
Fölajánljuk a lelkünket.
Mindenünket Neked adjuk,
Szent nevedet magasztaljuk.

Leborulunk oltárodnál,
Óh, Te fehér liliomszál.
Imádkozzál miérettünk,
Hogy majd Veled örvendhessünk!

Hozzád jöttünk nagy örömmel,
Szívünk téged ma ünnepel.
Leborulunk oltárodnál,
Mária, szép liliomszál.

Eléd tárjuk szíveinket,
Aki minket jóra intett.
Óh Mária, áldj meg kérünk,
Hisz te vagy a menedékünk!

Szent Joákim és Szent Anna,
Vár reátok az Úr papja.
Hogy Máriát bevezesse,
És az Úrnak szentelhesse.

Megérkezik a pillanat,
A templomban rózsaillat. 
Mária szent szüleivel,
Már a szentély előtt térdel.

Az angyalok zengedeznek,
Az emberek örvendeznek.
A szüzesség szép virága,
Az Istennek felajánlva.

A kedves szűz szent leányzót, 
A legszebbik rózsabimbót,
A szentélybe bevezetik,
és az Úrnak felszentelik. 

Dallam: Téged jöttünk köszönteni

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 12.
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7. Csodatevő Szent Miklós püspök
December 6.

Hámory V. Dalma, Op. 202 - Gebri János

Tropár, 4. hang: A hitnek szabálya, a 
béketűrésnek példányképe / és az önmeg-
tagadásnak tanítója gyanánt / adott téged 
a maga nyájának az örök Igazság! / Azért 
alázatosságoddal elnyerted a magasságot, 
/ szegénységeddel a gazdagságot, / Miklós 
püspök atyánk, / imádd Krisztus Istent, / 
hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Konták, 3. hang: Műra városában, Szent 
Miklós atya, igazi főpásztor voltál, / mert 
Krisztus evangéliumát betöltvén, / lelke-
det adtad a te népedért, / és megmentetted 
az ártatlanokat a haláltól. / Azért föl is ma-
gasztaltattál, / mint az isteni malasztnak 
hathatós kiszolgálója. 

Istentől, hogy áldást és üdvöt nyerjünk,
Védd meg a veszélytől testünk és lelkünk!
 Műra város… stb. 

Szegények támasza, lelkek védője, 
Bűnös lelkünknek is Te légy őrzője!
 Műra város… stb. 

Taníts meg minket is erényességre, 
Isten szeretetére, jámbor életre!
 Műra város… stb. 

Hitünknek szabálya, Isten embere, 
Ünneplő népedre áldást kérj Te le! 
 Műra város… stb. 

Üdvözölt légy főpap, drága védszentünk,
Istennél könyörögj ott fent érettünk!
 Műra város… stb. 

Szent Miklós, nagy szentünk imádkozz értünk,
Hogy majd egykor mi is tehozzád térjünk!
 Műra város dicső, nagy szentje,
 Isten előtt szószólónk légy Te!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 15.
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8. Jézus Krisztus születése
December 25.

Hámory V. Dalma, Op. 203. - Gebri János

Kis Jézuska, Isten Fia, imádunk Téged,
Tőled kapott életünket ajánljuk Néked.
Fogadd, Krisztusunk, kisded Jézusunk,
S égő hittel, szeretettel eléd borulunk.

Tropár, 4. hang: A te születésed, Krisztus 
Istenünk, / földerítette a világnak az istenis-
meret világosságát, / mert a csillagimádó 
bölcseket a csillag megtanítá, / hogy téged, 
mint az igazság Napját, leborulva imád-
janak, / és mint magasságbeli Napkeletet 
tiszteljenek; / Uram, dicsőség néked!

Konták, 3. hang: Ma a Szűz a legfelsőbb 
Lényt szüli, / és a föld a Befogadhatatlan-
nak istállót ajánl fel, / az angyalok a pász-
torokkal dicsőítő éneket zengenek, / a ke-
leti bölcsek pedig a csillagtól vezéreltetve 
közelednek; / mert érettünk született a kis-
ded csecsemő, / az örökkévaló Isten.  

Kis Jézuska, alázattal könyörgünk Hozzád,
Fordítsd reánk, magyarokra, jóságos orcád!
Ne tekintsd vétkünk, csak fájó könnyünk,
Ó, irga1mazz és bocsásd meg számtalan vétkünk!

Kis Jézuska, add, hogy hazánk újra nagy legyen,
Öröm töltsön el mindenkit e szent ünnepen!
Rab testvéreinkkel együtt zengjük el, 
Kis Jézuska ma született, ezen szent éjjel.

Te, ki békét hoztál e világra,
Látod e világ mint lobban lángra.
 Bűnünktől... stb. 

Látod e föld népe pusztulását, 
A megmaradottak bús sírását.
 Bűnünktől... stb. 

Szüntesd meg néped közt a sok viszályt,
S mi dicsőítünk, mint béke Királyt!
 Bűnünktől... stb. 

Add, hogy a nemzetek megértsenek, 
És a szeretetben kövessenek!
 Bűnünktől... stb. 

S Téged imádjunk, kis Jézuska, 
Ma és mindenkoron leborulva.
 Bűnünktől... stb. 

Minket is, akik most hőn imádunk, 
Végy egykor jobbodra, Messiásunk!
 Bűnünktől... stb. 

9. Az Úr Jézus születésére

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 16. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 17.
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10. Bujdosik Mária*

Szent József, Mária, nagy útra indultak,
Jeruzsálem felé szállást nem találtak.

Látják Szűz Mária szülő állapotát,
Menj el Szűz Mária, nem adhatunk szállást.
Sírt a szűz Mária, szíve fájdalmában,
Hogy hol lesz szállása, a zord éjszakában.

Hallod-e te kovács, könyörülj meg rajtam,
Adjál nékem szállást, nagyon elfáradtam!
Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van.
Az én sok szobáim, mind elfoglaltattak. 

De a kovácsnak a vak, kezetlen lánya,
Máriának mondja, menj az istállóba.
Nem messze van ide egy rongyos istálló,
Betlehemi úton, ott meg is szállható.

A kovács vak lánya rólad gondoskodik,
Jól tudom magamról, ápolás jól esik.
El is ment Mária, rongyos istállóba, 
Megszülte szent fi át, szénán a jászolba.

Barmok leheltek rá, hideg éjszakába,
Mária könnyei hulltak Jézuskára.
Odament a vak lány, gazdag kovács lánya,
Rongyos istállóban, Máriát találta.

Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak,
Hajolj le te lányom, vedd föl szent fi amat!
Lehajolnék hozzá, fájdalom, nem látom,
Nincs kezem, Szent Fiad fölvenni nem tudom.

De lehajolt a lány, kinyíltak szemei,
Kinyúlnak kezei, Jézuskát felvenni.
Óh csodák csodája, a kovács vak lánya
Kinyújtván két kezét Mária szavára.

Lehajolt Jézusért, lett szeme világa,
Tündöklött kezében világ Megváltója.
Hazatér a vak lány, vígan nagy örömmel,
Kis Jézust láthatta, megjött szeme fénye.

Így szólítá atyját és az édesanyját,
Látták a szemeim ártatlan Jézuskát.
Úgy van kedves atyám, nagyon gazdag kovács,
A Szűz Máriának, mért nem adtál szállást?

Jaj, ha tudtam volna, a legszebb szobámba,
Adtam volna neki szállást a házamba.
Inkább én feküdtem volna istállóba, 
Sem hogy Szűz Mária, s ártatlan Jézuska.

Óh a szűz Mária tett olyan nagy csodát,
S meggyógyította a kovács vak lányát.
Szentháromság Isten adja és engedje,
Áldassék közöttünk a drága szent neve!

Salánki dallam

* Gyűjtés: Salánk, 2009. 05. 15. Közlő: Levcsenkó Róbert
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11. Kántálás*
Nagybégányi dallam

Az ég hatalmas Urának a palotája
Egy istálló, meleg párna barmok szalmája.
Kemény az ágya, nincsen párnája,
Gyenge testét kemény szalma, jaj, mint ringatja.

Menjünk mi is Betlehembe a pásztorokkal,
Vigyünk néki ajándékot a jámborokkal!
Aranyat, tömjént, s mirhát, jóérzést,
Leborulva Őt imádjuk, Ő szent fölségét. 

12. Kántálás*
Tiszacsomai dallam

* Gyűjtés: Nagybégány, 2011. 05. 22. Közlő: Olcsvári Gergely

Megszületett Jézus Krisztus
Rongy istállóban, 
A barmok között, 
Szamarak között,
Hideg jászolban.

Napkeletről napnyugatra
Bölcsek indulnak.
A ma született
Isten Fiának
Kincseket hoznak.

Egyik aranyat,
A másik tömjént,
Harmadik mirhát,
Hogy majd megnyerjék
Egykor mindhárman égi koronát.

Mély hódolva,
Mély hódolva,
Visszatérének,
Heródes királyt, 
A szerencsétlent kikerülének.

Heródes király,
Hogy ezt megtudta,
Megharagudván,
Megparancsolá gyermekgyilkolást,
Nem nézve halált.

Szűz Mária szent Józseffel
Eztet megtudván,
Betlehem földről
Egyiptom földre
Jézust eldugták.

* Gyűjtés: Tiszacsoma, 2011. 05. 20. Közlő: Demkó Ferencné

 ott        ta   -   lál - juk  fel,          e          sö    -   tét   éj - ben, 

Bet - le - hem - be  mond-ják men - ni      tel - jes   ö - röm - mel. 
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13. Kántálás* 14. Örök Isten megszületett*
Tiszacsomai dallam

Sehol sem fogadták be a szép Szűz Máriát,
Nem tudta hol megszülni szentséges szent Fiát.
Talált egy rossz istállót, kénytelen betérni,
A szállást elfogadván nincs többé hol kérni.

Nyájat őrző pásztorok az angyal szavára
Jöttek a kis Jézusnak feltalálására.
Feltalálták barmok közt, kecske jászolában,
Imádták leborulva rongyos pólyájában.

Örök Isten megszületett,
A nagy Isten emberré lett.
Eljött az egekből,
Mennyeknek fényéből
S Megváltónk lett.

Betlehemben megjelenvén,
Örvend, vígad gyermek és vén.
Krisztus és Messiás,
Vár reánk megváltás:
Megszülettél.

Pásztoroknak hír adatott, 
Város fölött fény ragyogott.
Angyal jött hozzájuk:
Kisdedet lássátok
Jászolában!

Három bölcsek, merre a cél?
Betlehembe hív ez a fény.
Megyünk a városba,
Köszöntjük kórusba
Mi Urunkat.

Három lóval három király
Ajándékkal gazdagon áll:
Tömjént, föld aranyát,
Békesség mirháját
Hozták néki.

Más utakon tértek haza,
Élve él az Isten Fia.
Heródes királynak,
Vérszomjas pogánynak
Hírt nem adtak.

Isten is és ember is ő,
Jézus lesz az Üdvözítő.
Angyalok hirdetik,
Örömest éneklik
Születését.

Betlehemre csillag ragyog,
Hirdeti a boldog napot:
Isten szent Szavának,
Mária Fiának
Születését.

Alleluját zeng a szívünk,
Hálát adva énekelünk:
Dicsőség Atyának,
Földre szállt Fiának,
Messiásnak!

Salánki dallam
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Dallam: Betlehemnek pusztájában

15. Krisztus körülmetéltetése és Nagy Szent Bazil
Január 1.

Az ünnep tropárja, 1.hang: Ki a magasságban 
tündöklő királyi széken ülsz / a kezdetnélküli 
Atyával és a te isteni Lelkeddel, / kegyeskedtél e 
földön születni a szeplőtelen Szűztől, / a te anyádtól, 
ó Jézus, / és körül is metéltettél mint nyolcnapos 
csecsemő. / Dicsőség ezért a te jóakaratú szándékod-
nak, / dicsőség a te gondviselésednek, / dicsőség a 
te alázatosságodnak, egyetlen emberszerető!

Szent Bazilé, 1. hang: Az egész földön elter-
jedt a te tanításod, Szent Bazil atyánk! / Igéid 
megfogamzottak, melyekkel az istenit hirdet-
ted, / a létező igazságok természetét megvi-
lágosítottad, / és az emberiség erkölcseit nem-
esebbé tetted, / Királynak nevezett szentéletű 
atya, / imádd érettünk Krisztus Istent, / adjon 
nekünk gazdag kegyelmet!

Szent Bazil kontákja, 4.hang: Mint az Anyaszentegyháznak megingathatatlan támasza 
jelentél meg, / égi ihletettségű Szent Bazil, / adván elidegeníthetetlen kincset az emberi 
nemnek, / a te tanításaid igazságában.

Az ünnep kontákja, 3. hang: Körülmetélést szenved a mindenek Ura, / és mint jóságos, az 
emberek bűneit elmetéli, / üdvösséget ad ma a világnak, / és az alkotó Szentháromság főpapja 
/ és Krisztus tündöklő és istenes fölszenteltje, / Szent Bazil, örvendezik a magasságban.

Nyolcadnapos kis csecsemő.
Közénk leszállt Üdvözítő, 
Miérettünk, az ártatlan, máris szenved, 
Velünk van és magától már el sem enged.

Úr Jézus ez újév napján,
Megcsendül ma ezrek ajkán
Dicsőítő és magasztos hálaének,
S a hit szárnyán édesdeden száll az égnek. 

Dicsőséges szent királyunk,
Színed előtt félve állunk.
Áhítattal esdünk tőled boldog évet,
Családunknak, nemzetünknek békességet.

Nagy Szent Bazil buzgón kérünk, 
Imádkozzál ott fent értünk!
Hogy az Isten adja meg szent üdvösségünk,
Ha egykor a szép hazába majd belépünk. 

Felséges Szent Úristenünk,
Ez új évben buzgón kérünk,
Terjeszd ki ránk segítő és áldó kezed,
Dicsértessék most és mindig áldott neved.

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 18.
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16. Jézus Krisztus megkeresztelkedése
Január 6.

Dallama: A mennyei szent városnak

Tropár, 1. hang: A Jordánban való keresz-
teltetésedkor Urunk, / kijelentetett nekünk a 
Szentháromság imádtatása; / mert az Atyának 
szózata bizonyságot tőn rólad, / kedves 
Fiának nevezvén téged, / a Szentlélek pedig 
galamb képében megerősíté a szózat csal-
hatatlanságát. / Ki megjelentél és a világot 
megvilágosítottad, / Krisztus Istenünk, 
dicsőség néked!

Konták, 4. hang: Kijelentéd magadat ma a 
mindenségnek, / és a te orcád világossága 
Uram, / jegyeztetett mireánk, / kik önérzettel 
dicsőítünk téged mondván: / Leszállottál és 
megjelentél nekünk, / ó megközelíthetetlen 
világosság!

Dallam: Képed előtt, ó Mária

Szent János már hirdeti Őt,
A Megváltót, Üdvözítőt,
És fennhangon kiáltja:
„Jő az Isten báránya”.

S megjelenik a Messiás,
Kit megjövendölt az Írás.
S kéri a Keresztelőt,
Hogy keresztelje meg őt,

De Szent János vonakodik,
Ki felettünk uralkodik.
Óh, őt hogy kereszteljem,
Reá kezem hogy tegyem?

És az Úr, ím, most szól neki:
Az Írást be kell tölteni.
S lehajol az ég Ura,
És keresztel a szolga.

A víz körül áll a sok nép, 
Egyszerre csak megnyíl az ég,
S az Atya szent szózata
A mennyből lehallatsza:

Kedvelt fi am Ő énnekem,
Benne telik igaz kedvem.
Hallgassátok őt tehát,
A világ Megváltóját!

A Szentlélek Jézus felett,
Galamb képében lebegett,
Aki minket megszentel,
S kegyelmével halmoz el.

Jordánba az Isten Fia,
Megkeresztelkedni jött ma.
Példát nekünk így mutat,
Kövessük Őt, az Urat!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 19.
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17. Három püspök
 Január 30.

Tropár, 4. hang: Mint az apostolokkal 
egyenrangúak, / és a mindenség tanítói, 
/ a mindenek Uralkodóját kérjétek: / 
Ajándékozzon a világnak békét / és a 
mi lelküknek gazdag kegyelmet.

Konták, 2. hang: A fölszentelt és az 
Isten Igéjét hirdető főpásztorokat, / 
mint szolgáidnak legkitűnőbbjeit / be-
fogadtad javaid élvezetébe, / s örök 
nyugalmadba helyezted el Uram; / 
kiknek buzgólkodásuk és fáradalmaik 
előtted szerfelett kedvesek valának, 
/ s azért megérdemelt jutalmul / örök 
dicsőségre méltattad őket.

Dallam: Képed előtt, ó Mária

Ünnepelünk szent örömmel,
Telve égi kegyelemmel,
Mit általok nyertünk meg,
Üdvére a lelkünknek.

Egyházunk hős bajnokai,
Hitünk fénylő csillagai,
Ti mindhárman egyenlők
Vagytok az Isten előtt.

Szelídséget, békességet,
Alázatos szerénységet
Tanulunk mi tőletek,
Mennyben lakó nagy szentek.

Óvjatok a bűntől minket,
Hogy szerezzünk égi kincset,
Mellyel mennybe juthatunk,
És majd ott vigadhatunk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 21.
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18. Jézus Krisztus templomban való 
bemutatása

Február 2.

Dallam: Megzendült az angyalok

Tropár, 1. hang: Üdvözlégy, malaszttal 
teljes Szűz, / mert tőled sugárzott ki az 
igazság napja: Krisztus Istenünk, / megvi-
lágítván a sötétségben levőket. / Te is ör-
vendj igaz Simeon, / mert karjaidra vevéd 
az emberi nem Szabadítóját, / ki föltáma-
dást ajándékozott nekünk.

Konták, 1. hang: Ki születésed által meg-
szentelted a Szűz méhét, / és megáldottad 
Simeon karjait, / és már mostantól üdvös-
ségünk eszközlésében fáradozol, / Krisz-
tus Istenünk, / békéltesd meg a viszály-
kodásban élő népeket, / erősítsd meg az 
igazhitű uralkodókat / és népedet, melyet 
megkedveltél, / egyetlen Emberszrető!

Szűz anyád, Mária felhozott ma, 
Nevelőatyáddal a templomba. 
Üdvözlégy, áldott légy szent 
             Királyunk, kit imádunk 
Nyugodni Simeon karján látunk!

Simeon karjára emel Téged,
Boldog, mert teljesült az ígéret. 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Józseftől pár gerlét s két galambot 
Fogad, mint szívbeli ajándékot. 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Felkiált: oldozz fel engem, Uram, 
Éltemtől és Hozzád vezesd utam. 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Bocsáss el most már, mert láthattalak 
S mint Királyt karomon tarthattalak! 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Ki örök élet vagy s világosság, 
Imád a föld népe s a Magasság.
 Üdvözlégy. ... stb. 

Szűz Anyánk, Téged is magasztalunk 
Kérve, hogy áldásod legyen rajtunk! 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Védelmezz és őrizz meg bennünket, 
Vezéreld Istenhez a lelkünket! 
 Üdvözlégy. ... stb. 

Templomba vezetett szent Királyunk, 
Mi is a mai nap hőn imádunk.
 Üdvözlégy. ... stb. 

S kérünk, végy mennybe majd egykor minket,
Hogy áldjunk, mint igaz, örök Istent!
Üdvözlégy kis Jézus, szent 
 Királyunk, kit imádunk, 
S nyugodni Simeon karján látunk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 22.
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19. Örömhírvétel
Március 25.

Tropár, 4. hang: Ma van a mi üdvösségünk 
kezdete / és az örök titoknak megnyilatko-
zása: / az Isten Fia a Szűz fi ává lőn, / és 
Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. 
/ Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek 
kiáltsuk: / Üdvözlégy, Malaszttalteljes, / 
Úr van teveled!

Konták, 8. hang: Mint bátor hadvezérnek 
győzelmi éneket, / s mint megszabadí-
tónknak minden rossztól, / hálaadó imát 
zengünk néked Istenszülő, / s ki legyőz-
hetetlenül hatalmas vagy, / kérünk téged, 
mentsd meg a te szolgáidat minden bajtól, 
/ hogy teljes szívből énekeljük néked: / 
Üdvözlégy, Istennek / szeplőtelen jegyese!

Dallam: Mária gyermekei

Názáreti lakodban, isteni Ara,
Megjelent égi díszben az Úr angyala,
S öröm hangon köszönte‚ „Úr van Teveled”,
Istenszülő, üdvözlégy, áldott lesz neved!

S íme, az Úr szolgáló, kedves leánya
Dicsőíti az Istent, kit befogada.
Örvendjetek, emberek, égi angyalok,
Százezerszer üdvözlégy, zengje ajkatok!

Názáret kis városa, csodák szent helye,
Onnan támadott üdvünk csodás kezdete.
Mária, fénylő csillag, jó édesanyánk,
Mennyei szép lakodból tekints le reánk!

S ha egyszer elközelgett, Anyánk, halálunk, 
Védőpalástod alatt nyugtot találunk, 
Most meg zeng ezer ajak s Hozzád kiáltja:
„Százezerszer üdvözlégy, szép szűz Mária!”

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 24.
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20. Szent György nagyvértanú
Április 23.

Dallam: Jézus szíve, buzgón szeretünk...

Tropár, 4. hang: Jó harcot harcoltál, 
Krisztus nagy vértanúja, / és kínzóidnak 
kegyetlenségét megszégyenítetted, / mert 
Istennek kedves áldozatul hoztad magadat. 
/ Azért elnyeréd a győzelem koszorúját, / 
és imáid által, ó Szent György, / mindnyá-
junknak szerzesz bűnbocsánatot.

Konták, 4. hang: Előkészíttetve Istentől, 
/ a vallásosságnak hűséges előmozdítója 
gyanánt tűntél fel, / ki az erények virágait 
egy csokorba gyűjtvén / könnyhullatással 
vetettél, örvendezéssel arattál, / és véres 
áldozat gyanánt mutatván be magadat, / 
jutalmul Krisztus fogadtad, / és könyör-
géseid által / mindnyájunknak eszközölsz 
bűnbocsánatot.

A császárnak bősz haragjától,
Az üldözők kardcsapásától,
Védted te a keresztényeket,
Megvetve az ígéreteket,
Krisztusért szenvedtél
Üldözéseket. 

Nem kellett a császár jutalma,
Nem csábított hízelgő szava,
Mert Krisztus a hit erőssége,
Volt lelkednek erősítője,
S örökös mennyország
Hő szíved vágya. 

Majd a császár megkínoztatott,
Mészégető tűzbe dobatott,
Ölő mérget itatta véled,
De az Isten ott volt teveled.
Mutatva hatalmát
A pogány népnek. 

A pogányok bálvány Istene,
Darabokra hullt a földre le,
Amikor a sátán szavadra,

Megrendülve ezt hangoztatta:
Az Isten az ég s föld
Éltető Ura!

Majd a császár lefejeztetett, 
De szent hited győzedelmes lett, 
Meghaltál a keresztény hitért, 
A krisztusi hű szeretetért, 
Jutalmad a mennyben 
Örök babér lett. 

Minket is, kik szent ünnepeden
Hőn tisztelünk ez áldott helyen,
Segélj arra, hogy Jézusunkért
Boldogító, drága hitünkért
Harcoljunk hűséggel
Örök üdvünkért! 

Kérd Istent, hogy halálunk után,
Ülhessünk majd áldott, szent jobbján,
S veled együtt a mennyországban,
Az örökös dicső hazában
Örvendve lehessünk,
Örök vígságban!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 30.
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21. Keresztelő Szent János születése
Június 24.

Csodálatos születésed
Istennek nagy dicsősége,
Mert az atya némasága
Lett felodva őáltala.

Zakariás és Erzsébet
Tisztes öregséget értek.
Mindig az Úr útján jártak,
Istentől szent áldást vártak.

Dallam: Bevégeztem földi pályám...

Tropár, 4. hang: Téged, Krisztus eljöve-
telének prófétája és hírnöke, / mi, a te tisz-
telőid, / méltóan magasztalni képesek nem 
vagyunk, / mert a te dicső születésed által 
feloldatott az anya magtalansága / és az 
atyának némasága, / s hirdettetik a világon 
/ az Isten Fiának megtestesülése.

Konták, 3. hang:  Ki azelőtt magtalan 
volt, / az ma Krisztus előhírnökét, a min-
den jóslatok teljesülését szüli, / mert akit 
a próféták jövendölének, / arra ő feltevé 
kezét a Jordánban, / és lőn az isteni Igének 
prófétája, apostola és előhírnöke.

Isten meghallgatta őket,
A buzgóan esdeklőket.
Mert Erzsébet fi at szüle,
Kinek János lett a neve.

János lett az Úr követe,
Aki Jézust keresztelte,
Hirdette a bűnbánatot, 
Az örök szép mennyországot.

Áldjuk Istent mi is hittel,
Dicsőítsük igaz szívvel,
Kérjük a szent Keresztelőt,
Pártfogoljon Isten előtt!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 35.
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22. Péter és Pál főapostolok
Június 29.

Hámory V. Ilona Op. 195. - Gebri János

Hitünk bátor bajnokai,
Szent egyházunk csillagai.
Szószólóink legyetek ti,
Isten kedvelt hű szentjei! 

Tropár, 4. hang: Szent apostolok vezérei / 
az egész földnek buzgó tanítói, / imádjátok 
a mindenek Uralkodóját, / ajándékozzon a 
világnak békességet / és a mi lelküknek 
gazdag kegyelmet!

Konták, 2. hang: A bátor és isteni szózatú 
hithirdetőket, / az apostolok fejeit a meny-
nyei javak élvezetébe / és nyugalmába 
fogadtad be, Urunk, / mert az ő szenve-
déseiket és halálukat / minden áldozatnál 
kedvesebbnek vetted, / ki egyedül ismered 
a szívek legbensőbb titkait. 

Pál apostol, szent halálod
Nekünk is ad bátorságot.
Hogy Krisztusért híven küzdjünk,
S a menny felé törekedjünk.

Kereszthalált halt Szent Péter,
Buzgó nyájad arra kér fel,
Légy szószólónk az Istennél,
Szent apostol, te hit-vezér!

Ne nézd a mi vétkeinket,
Álnok gonosz tetteinket.
De nézd buzgó törekvésünk,
Szívbeli szent ünneplésünk. 

Dicső szentek, buzgón kérünk,
Kérjétek az Istent értünk.
Hogy veletek a szép mennyben
Örvendhessünk majd szüntelen!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 36.
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23. Szent Illés próféta
Július 20.

Dallam: Oltalmad alá sietnek

Tropár, 4. hang: Emberi testben angyal,  / 
a próféták kitűnősége, / Krisztus eljöve-
telének második előhírnöke, / dicső Illés 
próféta, / ki Elizeusnak felülről kegyelmet 
küldöttél, / hogy betegeket gyógyítson, / 
bélpoklosokat megtisztítson / mireánk is, a 
te buzgó tisztelőidre, / árassz, kérünk, lelki 
gyógyulást!
 
Konták, 2. hang: Isteni nagy dolgoknak 
második előhírnöke / és prófétája, ó dicső 
szent Illés! / ki imádságaiddal bezártad 
és ismét megnyitád az esőt adó felhőket, 
/ könyörögj érettünk a mi emberszerető 
Urunkhoz!

Imáidat meghallgatva, csodát tett az Úristen, 
Áldáshozó esőt adva, megkönyörült a népen. 
Légy Te... stb.

Leborulva kiáltották: Az Úristen az igaz,
Akitől jő a bő áldás, akitől jő a vigasz.
Légy Te... stb.

Élő testben, szent angyalként ragadtattál az égbe, 
Mennydörgés és villámlás közt, égő tüzes szekérbe. 
Légy Te... stb.

Elizeus társadnak Te felülről esdekeltél
Szent kegyelmet, hogy gyógyítson, midőn a mennybe mentél.
Légy Te... stb.

Nekünk ezen szent ünnepen ég felé száll énekünk, 
Illés, Isten prófétája, bajainkban légy velünk! 
Légy Te... stb. 

Légy szószólónk Isten előtt, imádkozzál érettünk,
Hogy áldó, szent kegyelmére mind méltókká tétessünk!
Légy Te... stb.

Majd, ha eljön a végóránk, légy mellettünk nagy szentünk,
Te kérd Istent, hogy a mennyben áldott jobbján lehessünk!

Légy Te kegyes közbenjárónk, Isten előtt hű szószólónk, 
Életünkben s a végórán hathatós nagy pártfogónk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 37.
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24. Urunk színeváltozása
Augusztus 6.

Dallam: Örülj, vígadj...

Tropár, 7. hang: Átváltoztál színedben a 
hegyen, Krisztus Istenünk, / megmutatván 
tanítványaidnak dicsőségedet, amennyire 
láthatták. / Tündököljön reánk is, bűnö-
sökre / a te örökkévaló világosságod! / Az 
Istenszülőnek könyörgései által, / mindene-
ket megvilágító Urunk, dicsőség néked!

Konták, 7. hang: A hegyen átváltoztál, 
Krisztus Istenünk, / és amennyire tanítvá-
nyaid képesek voltak, / meglátták a te di-
csőségedet, / hogy amidőn megfeszítteté-
sedet látandják, / értsék meg, hogy önként 
szenvedsz, / és hirdessék a világnak, / hogy 
te valóban / az Atya kisugárzása vagy! 

Szent félelem szállta meg a tanítványok hű szívét, 
Látva édes mesterüknek megváltozott, szép színét. 
Arcukat elfödve, mennyei szent fénybe
Borulának a földre.

Mondják együtt a Mesternek, jó nekünk most itt lenni,
Uram három kis hajlékot engedj felépíteni!
Néked, mint Istennek, Mózesnek s Illésnek,
Ők tanúi e ténynek.

Minket, akik hőn imádunk, 
Végy majd mennybe Istenünk,
Hogy dicső szent trónusodnál leborulva köszöntsünk!
Dicsőség Királya, Istennek Báránya,
Mindenkitől légy áldva!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 38.
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25. Az Istenszülő elszenderedése 
és mennybevitele

Augusztus 15. 

Dallam: Örülj, vígadj...

Tropár, 1. hang: Szülésedben a szüzes-
séget megőrizted, / halálodban pedig 
a világot el nem hagytad; / mert anyja 
lévén az életnek, átköltöztél az életre, / 
és imádságaiddal megmented / az örök 
haláltól a mi lelkünket. 

Konták, 2. hang: Az imádságban fárad-
hatatlanul buzgólkodó Istenszülőt, / a 
pártfogásban a mi változatlan remény-
ségünket / a halál és a sír nem tarthatta 
meg sajátjának, / mivel őt, mint az élet-
nek szülőanyját, / az ő szűz méhében 
elhelyezkedett Fiúisten / az örök élet 
dicsőségébe vezette be. 

Jövének az apostolok,
S szent testedet csókolják.
A végtisztet csodás szent Szűz,
Kegyelettel megadják.
 Istennek  szent Anyja, ... 

Az égből a szent Erők is
Hódolattal lejönnek,
S téged, Szent Szűz, énekszóval
Örvendezve felvisznek. 
 Istennek  szent Anyja, ... 

Szülésedben megőrizted
Szüzességed, Mária.
Halálodban nem érintett,
Az enyészet, Szűzanya. 
 Istennek  szent Anyja, ... 

Énekeket zengjünk népek, 
Mi is égi Anyánknak. 
Az Istennek jobbján ülő, 
Szeplőtelen Arának.
 Istennek  szent Anyja, ... 

Mennybe fölvett szép Szűzanyánk,
Kérünk Téged esengve.
Kik tiszteljük elhunytodat,
Végy fel minket a mennybe! 
 Istennek  szent Anyja, ... 

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 39.
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26. Szent István király
Augusztus 20.

Hámory V. Dalma Op. 196. - Gebri János

Tropár, 1. hang: Krisztusnak hív apostola, 
Szent István első királyunk, / az igaz keresz-
tény hitet szívedbe fogadván, / példás életed, 
könyörületes szíved és alázatosságod által / 
a Szentháromságban egy élő Isten imádására 
tanítottad a te magyar népedet, / s mint a ha-
mis vallás legyőzője, / Krisztusnak egyházakat 
építettél, / és a Boldogságos Szűz védelmébe 
ajánlva hazánkat, / annak létezését örök időkre 
megalapítottad.

Konták, 4. hang: Mint tündöklő csillagot tekint 
/ téged az Egyház, Szent István apostoli kirá-
lyunk, / és csodáidnak fénye által magvilágosít-
va, / így kiált fel hozzád: / Üdvözítsd mindazo-
kat, / kik hittel tiszteljük a te emlékedet!

Óh, Szent István, hazánk nagy királya,
Néped hozzád búsan felzokog.
Kérjed Istent, hogy Magyarországra,
Jöjjenek még boldog szép napok!
Hozzád sírunk, szent királyunk, s kérünk,
Szent Jobboddal védelmezd népünk! 

Óh, Szent István, könyörögj érettünk,
Mert gyászban él árva nemzetünk!
Beismerjük, végtelen a vétkünk,
S mégis mindig egyre vétkezünk.
Kérjed Istent, irgalmazzon nekünk,
S szárítsa fel sok, fájó könnyünk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 40.
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27. Keresztelő Szent János fejevétele
Augusztus 29. 

Dallam: Téged jöttünk köszönteni

Tropár, 2. hang: Dicsőségteljes az igaznak emlé-
ke, / néked pedig elégséges, ó Krisztus Előhírnöke, 
az Úr bizonyságtétele, / ki megjelentél, mint való-
di kitűnő próféta, / és méltónak találtattál a Jordán 
habjaiban megkeresztelni az Üdvözítőt; / ezek 
folytán az igazságért vértanúságot szenvedvén / 
a testileg megjelent Istent a pokolban levőknek is 
hirdetted, / ki megszabadította a világot a bűntől, / 
és ajándékozott nekünk nagy kegyelmet.

Konták, 5. hang: Az Előhírnök fejvétele / némi-
leg az isteni gondviselés műve volt, / hogy ő az al-
világban levőknek az Üdvözítő eljövetelét hirdes-
se. / De azért méltán siránkozhat Heródiás, / ki a 
törvényellenes gyilkosságot okozta, / mert ő nem 
az Isten törvényét és nem az örök életet kedvelte, / 
hanem a világi mulandó élvezeteket kereste. 

Alázatos jámborságod,
Jézusért nyert szent halálod
Példát ad minekünk arra,
Hogy készüljünk a szent harcra. 

Sátánnal kell harcot vívnunk,
Ha az igaz úton járunk.
S erényeidet követjük,
Ami gonosz, azt megvetjük.

Szánakozunk halálodon,
Háborgunk a gonoszságon,
Mit Heródes elkövetett,
Amidőn lefejeztetett. 

Ó, Szalome, te kegyetlen,
Nézd, itt a fej, az egyetlen!
Bűnös táncod véres díja
Istennél már fel van írva.

Miért volt e kegyetlenség?
Lelkedre majd nem lesz mentség,
Hogy az ártatlan igazat,
Hóhér kardja alá adtad. 

A mi szívünk is kegyetlen,
Igaztalan, könyörtelen.
Éles kardként sebző élű,
Heródesi keménységű. 

Kerüljük el a bűnöket, 
istentelen gaztetteket,
Óvakodjunk a gonosztól,
S megmenekszünk a pokoltól!

Járjunk János nyomdokain,
Krisztus Urunk szűk útjain.
Keressük a jámborságot,
S elnyerjük a mennyországot!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 41.
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Vi-rág-vas - ár-na-pi        ho - zsan - nát zen - günk,

28. Virágvasárnap

Dallam: Örvendezz, szentséges, szép Szűz Mária

Lázár tropárja, 1. hang: Az általános feltá-
madást / kínszenvedéseid előtt velünk elhitetni 
akarván, / Lázárt támasztottad föl halottaiból, 
Krisztus Istenünk. / Azért mi is, mint ama gyer-
mekek, / a győzelem jelvényét viselve, / néked, 
mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: / Hozsánna a 
magasságban, áldott, aki az Úr nevében jő! 

Tropár, 4. hang: Veled temetkezvén el a ke-
resztségben, Krisztus Istenünk, / a halhatatlan 
életre is / méltókká lettünk a te feltámadásod 
által; / miért is örömmel kiáltjuk: / Hozsánna a 
magasságban, / áldott, aki az Úr nevében jő!

Konták, 6. hang: Ki az égben királyi széken, / 
a földön pedig a vemhén hordoztattál Krisztus 
Isten, / az angyalok dicséretét és a gyermekek 
hódolatát fogadtad, / kik kiálták néked: / Ál-
dott vagy te, ki eljöttél Ádámot feltámasztani! 

Az ég az Úr széke, zsámolya a föld, 
Szívünk, a nagy Királyt, ma így üdvözöld:
Áldott, áldott... stb. 

Hozsanna, hozsanna Dávid fi ának, 
Ki szamár vemhén ül, Krisztus Királynak. 
Áldott, áldott... stb. 

A gyermeksereggel mi is köszöntünk, 
Téged Krisztus Király, ki élsz közöttünk. 
Áldott, áldott... stb. 

Jeruzsálem terén, Krisztus Királyunk, 
Lélekben mi mostan Téged imádunk.
Áldott, áldott... stb. 

Ágakkal kezünkben, ünneplünk Téged, 
Örvendező lélekkel kiáltjuk Néked:
Áldott, áldott... stb. 

Áldott vagy, ki most az Úr nevében jössz, 
Áldott vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! 
Áldott, áldott... stb. 

Köszönti ma az ég, Krisztust, a Királyt,
De a föld népe is hozzá így kiált:
Áldott, áldott... stb. 

Hozsánna, hozsánna édes Istenünk,
Most és majd a mennyben ezt zengje nyelvünk: 
Áldott, áldott... stb. 

Vi-rág-va  -  sár-na-pi        ho - zsan - nát zen-günk,

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 25.
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29. Ének az Úr Jézus Krisztus szenvedéséről

Ó, Krisztus Istenünk, örök szeretet, 
Oly nagyon szeretted az embereket,
Így halálra adtad értünk magad, 
Megváltónk, szívünkben bánat fakad. 

Bánjuk bűneinket, mert ó, Jézusunk,
Ennyi szeretetre méltók nem vagyunk.
Mert mi is tetézzük szenvedésed,
Véreden megváltott bűnös néped. 

Júdáshoz hasonlón, bűnös ajkunkkal 
Csókoljuk szent sebed, áruló csókkal.
Mi is elárulunk, mert szégyellünk,
Kegyes jó Jézusunk, bánjuk vétkünk!

Édes jó Megváltónk földre borulunk, 
Mert hóhéraidnál rosszabbak vagyunk. 
Mi sem tudjuk sokszor, hogy Te ki vagy, 
Irgalmazz nekünk, ki irgalmas vagy!

Dallam: Hol vagy, én szerelmes

Indul már utána a sok-sok násznép, 
El is van készülve 32 hóhér. 
Vőlegény a Jézus, Isten Fia,
Szomorú menyasszony, Szűz Mária.

Mondják Úr Jézusnak, Annás főpapnál:
Meglett a kézfogó Heródiásnál.
Pilátus rámondja majd az áldást, 
Ő végzi el a gyászbúcsúztatást.

Megvan az ékes vőlegény bokréta,
Kegyetlen tövisből kötött korona.
Szent kezén van a nász gyűrűje,
A hóhérok lánca és kötele.

Vőlegényi köntös, menyegzős ruha, 
Fel van öltöztetve csúfos bársonyba. 
Fel van ékesítve piros vérrel,
Bűnös ember meg kell halni érted.

Szent kezében van a királyi pálca, 
Három hóhér jobbról-balról csapkodja.
Folyik szent testéből piros vére,
Gyász borul a szép csillagos égre.

Kiért a nagy hegyre a szép vőlegény, 
Kesergő nyoszolyák őtet kísérvén.
Veronika fehér jegykendője,
Mi bűnös lelkünknek megtörlője.

Poharát készítik erős epével,
Hogy igya meg Jézus és készüljék el, 
Mert már készen várja a nászágya, 
Le van fektetve a gyász keresztfa.

Földig gyászba van az ég menyasszonya, 
Keservesen sír szép Szűz Mária,
Hogy ilyen menyegzőt soha sem hallott,
Ily kínos gyötrelmet, mit most látott.

Áll a gyász keresztfa a Kálvárián, 
Rajta haldoklik az ártatlan Bárány, 
Szentséges karjai ki vannak tárva, 
Szent teste mind össze van roncsolva.

Most érkezett meg a mennyei Atya, 
Az ő Szent Fiának lakomájára.
Atyám, szent lelkemet vedd kezedbe, 
Mert elfáradtam a menyegzőbe.

Világ Megváltója, Édes Jézusom, 
Lelkemet, testemet most reád bízom. 
Kik dicséretedre ide jöttünk,
Veled mennyországba örvendezzünk!

Fájdalmas Szűz Anya, szép Szűz Mária, 
Kérlek, Édesanyánk, fájdalmaidra, 
Fogadj el minket is kegyelmedbe, 
Véled éljünk örökkön-örökre!

30. Készül a mennyország gyászmennyegzőre*
Dallam: Hol vagy, én szerelmes

*Gyűjtés: Tiszabökény, 2011. 05. 23. Közlő: Kancsánszki JenőVö: Gebri J., Énekeljetek... 27.
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31. Krisztus feltámadása
Tropár, 5.hang saját dallam: Föltá-
madt Krisztus halottaiból, / legyőzte 
halállal a halált, / és a sírban lévőknek 
/ életet ajándékozott.

Konták, 8. hang: Bárha sírba is leszáll-
tál, Halhatatlan, / de a pokol hatalmát 
megrontád, / és föltámadtál, mint győ-
zedelmes Krisztus Isten, / a kenethozó 
asszonyoknak mondván: Örvendjetek! / 
És apostolaidnak békét ajándékozván, / 
föltámasztád az elesetteket.

Legyőzetett a halál
Minket is az élet vár,
Énekelünk Istennek,
És küldünk a szent Szűznek
Magasztalást, üdvözlést,
Hozsánnát, örömzengést,
Leborulunk s imádjuk,
Feltámadt szent Királyunk.

32. Húsvéti ének*
Tiszabökényi dallam

*Gyűjtés: Tiszabökény, 2011. 05. 23. Közlő: Pősze Roland

be száll:

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 30.
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Tropár, 4. hang: Fölemelkedtél dicső-
ségben, Krisztus Istenünk, / és örömet 
szereztél tanítványaidnak, / megígérvén 
nekik a Szentlélek leküldését / és bizto-
sítván őket mennyei áldásodról; / mert te 
vagy az Isten Fia, / a világ Üdvözítője.

Konták, 6. hang: Az érettünk való üd-
vözítő gondviselést teljesen elvégezvén, 
/ és a földieket a mennyeiekkel egyesít-
vén, / fölemelkedtél a dicsőségbe, Krisz-
tus Istenünk, / semmiképpen el nem vál-
ván, / de távozás nélkül itt maradván, 
/ és kiáltván a téged szeretőknek: / Én 
vagyok veletek és senki ellenetek.

33. Urunk mennybemenetele

Dallam: Máriához, drága Szűz Anyánkhoz...

Az Olajfák megszentelt hegyéről búcsút intesz, Királyunk,
Miként egykor a hű tanítványok, mi is mostan imádunk.
Egy kevéssé, s árván hagyod néped,
Pár pillanat, s már nem látnak Téged.
Szent félelem szállta meg akkor a tanítványok hű szívét.

Ó, de máris csodálkozva látják, hogy az ég s föld Királya
Fényes felhőn lassan emelkedik, áldó kezét kitárva. 
Tapsoljatok, lakói a földnek,
Örvendjetek szentjei az égnek!
Mert Királyunk, Üdvözítő Urunk, fölszállott a mennyekbe.

Ó, Olajfák dicsőséges hegye, Király volt ma vendéged, 
Rólad szállt föl a szép mennyországba, Jézus, az örök élet.
Fölment nekünk helyet készíteni,
Hogy a jámbor igazak lelkei,
A szép mennyben, az Ő áldott jobbján örökké örvendjenek.

Mennybe fölszállt édes Üdvözítőnk, add reánk szent kegyelmed,
Hogy mindenkor ajkunk tiszta szívvel magasztalja szent neved!
Add Jézusunk, hogy halálunk percén,
Ez hangozzék mindnyájunknak nyelvén:
Százezerszer áldva légy mindenkor, Jézus, édes Istenünk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 32.
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34. Pünkösd 

Dr. Maczkó Sándor - Gebri János

Tropár, 8.hang: Áldott vagy te, Krisztus 
Istenünk, / ki a halászokat bölcsekké tet-
ted, / leküldvén nekik a Szentlelket, / s 
őáltaluk hálódba ejtetted az egész földet, 
/ emberszerető Urunk, dicsőség néked.

Konták, 8. hang: Midőn a Magasságbe-
li összezavarta a nyelveket, / akkor szét-
szórta a nemzeteket; / midőn pedig a tü-
zes nyelveket osztotta szét, / mindenkit 
egyesülésre hívott, / hogy összhangzólag 
dicsőítsük / a legszentebb Lelket.

Jöjj el hozzánk, Szentlélek, és lakozzál bennünk,
Segíts minket és vezess, s légy mindenkor velünk,
S kegyelmed bő harmata legyen lelki javunkra,
S vigadhassunk egykoron, örök üdvösségünkben!

Vezess minket, Szentlélek, az igaz hit útján,
Oktass, taníts, bátoríts, hogy Krisztusunk nyomán
Járhassunk az életben, Őt követve mindenben,
S vigadhassunk egykoron, örök üdvösségben!

Bűneinktől tisztíts meg, ó Szentlélek Isten,
Ránk, Fölséged, malasztot mindig bőven hintsen!
Áldásodat add reánk mindenkoron, s jöjj hozzánk,
Akkor is majd, ha eljön az utolsó óránk!

Az igazság útjára vezérelj mindenkit,
Malasztoddal mindenütt győzzön az igaz hit!
Ismerjék, hogy Isten vagy, s hatalmad és erőd nagy,
Az Atyával s Fiúval egy igaz Isten vagy. 

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 34.
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Alkalmi énekek

Éltető szép napunk ragyog már felettünk, 
Isten szent nevével munkáinkhoz kezdünk.
Ékes templom a természet,
Ahol téged minden élet
Dicsér s magasztal, mennyei Atyánk!

Íme, térdre hullunk, előtted, Istenünk,
S Tehozzád emeljük hálatelten szívünk,
Hogy rólunk is gondoskodtál,
S ez éjszakán oltalmaztál,
Sok minden bajtól, óh kegyes Isten!

Hálatelt szívünkkel napunknak reggelén, 
Arra kérünk téged, éltünk minden percén,
Hogy Tenéked szolgálhassunk,
És szívünkből imádhassunk,
Áldott Istenünk, kegyes jó Atyánk! 

Édes jó Istenünk! Tündöklő szép napunk 
Letűnt az égboltról s mi sötétben vagyunk.
Te légy a mi világítónk, 
Kísértéstől szabadítónk,
Ez éj folyamán, ó kegyes Isten!

Hála százezerszer, jó Istenünk, Néked, 
Hogy a mai napon megtartottad néped!
Ez éjjel is vigyázz reánk,
Szerető jó Édesatyánk,
És légy mellettünk, óh kegyes Isten!

És ha talán ez éj lenne az utolsó, 
Jöjj akkor el hozzánk, kegyes jó Megváltó!
A végórán Te légy velünk,
És Te fogd le fáradt szemünk,
S vígy fel a mennybe, óh kegyes Isten!

35. Reggeli ima
Dallam: Nyíljon ki szívetekben

36. Esti ima

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 62-63.
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Édes örök áldozatunk, 
oltárodnál térdre hullunk. 
Te nekünk a szentmisében, 
a kenyér és bor színében,

Eledelül adod magad, 
Te, ki örök táplálék vagy, 
Aki köztünk mindig itt vagy, 
hisszük, szent szíved el nem hagy!

Áldott legyen az Úr neve! 
Mindnyájunknak zengje nyelve.
Áldott legyen és magasztalt
Isten, aki minket fenntart. 

Dicsértessék és áldassék
A végtelen nagy Istenség!
Mennyben, földön s minden helyen,
Mindig dicsőített legyen!

Dallam: Téged jöttünk köszönteni...
37. Szent Liturgia előtti ének1

38. Szent Liturgia utáni ének2

39. Gyászliturgia előtt és után 
Hámory V. Dalma  Op. 199. - Gebri János

Hív szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, kegyes jó Jézusom,
Engedd, hogy szenteid seregébe jusson.
Ahol nincs fájdalom, sóhaj és aggódás,
De van örök élet s boldog Isten-látás. 

Dallam: Téged jöttünk

1 Vö: Gebri J., Énekeljetek... 1-44. 2 Vö: Gebri J., Énekeljetek... 2-48. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 69.
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40. Püspök érkezésekor 41. Parókus beiktatására

Add meg neki szent kegyelmed,
Hogy dicsérjen téged,
Hogy szolgáljon oltárunknál
Számos évet néked!
Halmozd el őt egészséggel,
Édes boldogsággal,
Jutalmazd meg hív szolgádat,
Mindenféle jóval!

Add, hogy köztünk soká éljen,
S legyen mindig boldog!
Ne érje őt soha bánat,
Ne gyötörjék gondok!
Legyen fáklya miközöttünk
S ragyogó szép napunk!
Legyen Jézus akarata
Szerinti jó papunk!

Dallam: Hiszem, Uram és megvallom

* Gyűjtés: Salánk, 2011.05.10. Közlő: Fanta Ferenc

M

, papunkat,

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 65.

Salánki dallam*
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Krisztusnak dicső bajnoka,
Kérj és eszközölj számunkra
Istentől szent kegyelmet,
Mely az égbe felvezet. 

Ó, Te tündöklő szép csillag,
Isten előtt pártfogónk vagy.
Vezesd minden lépésünk,
A veszélyben légy velünk. 

Nagy szentünk, Te taníts minket,
Bátran valljuk szent hitünket,
Mely a mennyből származott,
És számunkra adatott. 

Imádkozzál miérettünk, 
Esedezve, buzgón kérünk. 
Hogy mi is majd a mennyben, 
Örvendhessünk szüntelen. 

42. Bármely szent tiszteletére
Dallam: A mennyei szent városnak...

Hozzád így könyörgünk, irgalmas Isten:
Ne hagyj bennünket szükségeinkben! 
Jégveréstől mentesítsd határunk,
Növeld naggyá a búzakalászunk!

Lelki szent örömmel dicsérünk Téged, 
s hálatelt szívvel éneklünk Néked, 
Mert Tőled jő a számunkra minden, 
Kegyelmed is ránk árasztod, hiszem. 

Virágillattól dús erdő és liget,
S a tavasznak zöldje életet hirdet.
Harmat, fűszál, illatozó rózsa
Háláját az ég iránt lerója.

Mi is hát emberek, a hitnek szárnyán,
Isten szent trónjánál lélekben állván.
Imádságunk ajánljuk az Úrnak,
Ki kútfeje testi-lelki jónak.

Alázatos szívvel hozzád járulunk,
Ég s földnek királya, hatalmas Urunk.
Esdve kérünk, áldj meg minden vetést,
S határunkban adj bőséges termést! 

Jóságos Úristen, szent eged alatt
Feléd száll az ének és a hódolat.
S ily könyörgés hangzik ajkainkról:
Határunkat óvd meg minden bajtól!

Hogy kárba ne vesszen hű törekvésünk,
Gazdag s bő aratást engedj elérnünk,
Hogy országunk szűkölködő népe
Ne juthasson súlyos éhínségre! 

Óh, add, hogy határunk bőven teremjen,
Aszálytól, vízártól mindig ment’ legyen.
Küldj esőt és harmatot a földre,
Növelj mindent, a mi örömünkre!

43. Búzaszentelési ének
Dallam: Ezerszer köszöntünk...

Irgalmas Úristen, ne nézd bűneinket,
De tekintsd buzgó, szent törekvésünket!
Tekintsd imánk s ájtatos énekünk,
S add meg egykor örök üdvösségünk!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 66. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 67.
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Krisztus teste és szent vére, magamhoz veszlek mostan,
Ó, ne távozz el szívemből, de lakjál mindig ottan!
Jézus, szent kegyelmedet, add nekem örökre,
Hogy általa méltó legyek az égi nagy örömre!

A Te titkos vacsorádban részesíts engem, Uram! 
Éltető szent tested s véred vezesse Hozzád utam!
Emlékezzél meg rólam a te országodban,
Üdvözíts és végy fel egykor a magas mennyországba!

Dallam: Hiszem Uram...
44. Krisztus Jézus, én Megváltóm 

Bűnöm száma végtelen,
De kevés az érdemem.
Oh, jaj el kell kárhoznom!
Szent Fölséged megvetettem,
Szenvedélyim rabja lettem.
Uram, irgalmazz nekem!

Hitemet megtapostam,
Kincsem eltékozoltam,
Keresztre szegeztelek. 
Káromoltam szent nevedet.
Megbántottam szent Szívedet,
Jézusom, fáj a lelkem!

45. Bűnbánati ének
Dallam: A keresztfához megyek...

Leborulok Krisztusom,
Bűneimet siratom.
Szent keresztfád tövében,
S lelkem gyötrő fájdalmában,
Szívem igaz bánatában,
Így kiáltok, Jézusom: 

Bűneimet töröld el,
Isteni kegyelmeddel,
S ölelj ismét kebledre!
Hogy a te szent közeledben
Örvendjek majd a mennyekben.
Jó Megváltóm, szeretlek!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 46. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 64.
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Szomorú a szívünk, mindnyájan kesergünk,
Mert, jó édesanyánk, nagyon árvák lettünk.
Megtépve Szent István öröksége,
Hozzád sír, jó Anyánk, hazánk népe.

Ezer éve vetted hazánk oltalmadba,
Ó, ne hagyd most néped ily nagy árvaságba!
Szűz Anyánk, Mária, esdve kérünk,
Távoztasd el tőlünk ellenségünk!

Add, hogy ismét naggyá legyen szép országunk,
S elérjük, amire hőn, epedve várunk!
Adj szép és boldogabb magyar jövőt!
Ezt kérjük, jó Anyánk, képed előtt.

Többször hullattad már értünk fájó könnyed,
Többször intetted a jóra magyar néped.
De mi nem hallgattunk intésedre,
Inkább hajlottunk az undok bűnre.

Csodás képed előtt, szívből megfogadjuk,
Bűnös életünket most már megjavítjuk.
Csak légy velünk, tiszta, szűz Pátrónánk,
Védd és oltalmazd meg szegény hazánk!

46. Ének a máriapócsi könnyező Szűz Anyához
Dallam: Isten veled, Anyánk

Mária énekek

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 55.
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47. Ének a munkácsi Istenanya tiszteletére*

Sok éven át nagy Bizáncban
A nép Hozzád könyörgött,
S fohászkodott Hozzád buzgón,
Fájdalom és vész között.
 Ó, Mária, üdv neked…

A bizánci császárokat
Legyőzte majd a török,
S Te Rómában elrejtőztél
E gyászos idők között:
 Ó, Mária, üdv neked…

Most meg Isten Helytartója,
Míg egünkön gyász borul,
E szent képet adta nekünk
Ajándékul s vigaszul.
 Ó, Mária, üdv neked…

Te most e szent Csernek-hegyen
Dicsőségben fölragyogsz,
S nemzetünkre szent malasztot
Árasztani bőven fogsz.
 Ó, Mária, üdv neked…

Mi Tehozzád, Isten Anyja,
Szeretettel sietünk,
S minden szívbeli kérelmet
lábaidhoz helyezünk.
 Ó, Mária, üdv neked…

Jézus Urunk Édesanyja,
Ím, könyörgünk mind egyért:
Ó, add nekünk most az égből,
A szent hitnek egységét!
 Ó, Mária, üdv neked…

Szent Szűzanya, segíts minket
Megőrizni hitünket,
S igaz hitre téríteni
Szerencsétlen népünket.
 Ó, Mária, üdv neked…

Legszentebb Istenszülő, munkácsiak pártfogója, eszközöld ki, hogy az igaz hitben 
mindnyájan egyesüljünk!

Ungvár, 1926. augusztus 3.    
      Péter püspök

Mindenható örök Isten,
Minden rossztól óvj Te meg,
S Márianak szeretetből
Add, hogy egyek legyenek!
 Hogy népünket irányítsa
 Hit, egység és szeretet,
 S Máriával együtt zengje
 Örök dicsőségedet.

* Gyűjtés: Beregdéda, 2011. 05. 20. Közlő: Levcsenkó Helga



82 83

Buzgó szívvel kérünk, űzd ki ellenségünk,
Hogy a rabigából szabaduljon népünk!
Te, ki ezer éven Nagyasszonyunk voltál,
Minket bajainkban soha el nem hagytál. 

Most se hagyj el, kérünk, királynőnk Mária,
De tekints elárvult rab magyar hazánkra!
Tekints fi aidra, kik könyörgünk Hozzád,
S fordítsd felénk, Anyánk, jóságos szent orcád!

49. Hazafi as Mária ének
Hámory V. Dalma - Gebri János

Kérjed szent Fiadat, kedves jó Szűz Anyánk, 
A magas mennyekből, tekintsen le reánk! 

Tekintse bűnbánó, vezeklő sírásunk,
Fogadja kedvesen, sok-sok könnyhullásunk 
  (e búcsú járásunk!)

Köszönjük jóságos, anyai hűséged, 
Életünk útjain segéljed hű néped!

Könnyező képednél siratjuk vétkünket,
Fájlaljuk eddigi, tékozló éltünket.

Bűnbánó lélekkel most már megfogadjuk, 
Hogy a nagy bűnöket ezután elhagyjuk. 

Végy minket kegyedbe, asszonyunk Mária, 
Imádkozzál értünk, Istennek szent Anyja! 

48. Ének az Istenszülőhöz búcsúkor, 
vagy más alkalommal

Dallam: Kérünk, Ó Mária...

Bőséges áldásod áraszd mindnyájunkra, 
Ezen szent vezeklést (E búcsújárásunk) 
  add lelki javunkra!

Halálunk óráján légy velünk, Pátrónánk, 
Szerető kebledre ölelj majd, jó Anyánk! 

Könnyező képednél térdünkre borulunk,
Elébed tesszük le kesergő bánatunk.

S könnyes szemmel kérünk, Szűz Mária,
Tekints ezeréves szép hazánkra! 

Bűneinktől most már szépen megtisztulva,
Nagy lelki örömmel megyünk hajlékunkba.

S mindenkor tisztelünk, Anyánk, Téged,
Csak ne hagyd elveszni magyar néped! 

Bol-dog-asz-szony

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 56. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 55.
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Bús magyar fi aid bilincsekben nyögnek,
Elrabolt földünkön hullanak a könnyek.
Sír a székely testvér, nincsen most hazája,
Csak a könny és bánat, jaj, ami ott járja. 

A Bácska, a Bánát felsírnak Tehozzád, 
Bánatfelhő fedi a Kárpátok ormát. 
Észak, Dél és Kelet, Nyugat is azt sírja, 
Úgy boldog a magyar, ha hazáját bírja. 

Boldogasszony Anyánk elédbe borulva.
Bűnbánó néped, lásd, a porba van hullva.
Sírva kér tégedet, add vissza hazáját,
Régi nagy Pátrónánk, fordítsd jobbra sorsát!

50. Mária ének magyaroknak
Hámory V. Dalma - Gebri János Hámory V. Dalma Op. 200 - Gebri János

51. Májusi himnusz az Istenszülőhöz1 

52. Októberi himnusz az Istenszülőhöz2

Hámory V. Dalma Op. 198 - Gebri János

Szent üdvözletekből szép koszorút kötünk,
Néked, Szűz liliom ezzel kedveskedünk.
Ezt ajánljuk Néked, Szűz Mária,
Rózsafüzér szent Királynéja. 

Kérünk, segíts minket Fiad kegyelmére,
Hogy majd méltók legyünk a ragyogó égre.
Ahol, Anyánk, színről-színre látunk,
S örökkön-örökké magasztalunk.

Bol-dog-asz-szony

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 58. 1Vö: Gebri J., Énekeljetek... 1-59. 2Vö: Gebri J., Énekeljetek... 2-60.
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Dallam: Hol vagy én szerelmes...
53. Koporsó beszentelés felnőttek temetésén1

Be van már szentelve kihűlt tetemem,
A mély sírgödör vár, ott az én helyem. –
Most már búcsúcsókra nyújtom ajkam,
Jézusom, könyörülj, óh én rajtam!

Én szép szeretteim, óh ne sírjatok,
Hanem Jézusomhoz imádkozzatok,
Hogy vegye magához mennybe lelkem,
Jézusom üdvömet nálad lelem!

Engedjetek most már hosszú utamra,
Kérjetek Istentől kegyet számomra,
Adjon nékem csendes megnyugovást
S azután majd boldog feltámadást. 

Akarta így, hogy az égben
Nyerjem örök üdvösségem.
Itt könyörgök Istenemhez,
Ki irgalmas lett lelkemhez,
Hogy majd ti is itt legyetek,

54. Halotti ének ifjú felett2

Dallam: Bevégeztem földi pályám

Addig is az ég veletek. 
Jó szüleim, ne sírjatok, 
Jézusomnál fent vigadok,
A mennyei szép hazában,
Dicsőültek táborában. 

Beszentelve már sírom is,
Hantoljatok el engem!
Zárjatok a szívetekbe
S véssétek be emlékem!
Értem ne sírjatok,
Jézusnál vigadok,
Őnála is maradok!

55. Felnőttek sírjánál
Dallam: Jézusomnak kegyelméből...

Óh el vagyok e világtól
Zárva most már örökre.
Arra vágyom, hogy fönt legyek,
A mennyei örömben.
Óh engedd Jézusom,
Megváltó Krisztusom
Bűnöktől szabadítóm! 

1Vö: Gebri J., Énekeljetek... 1-73. 2Vö: Gebri J., Énekeljetek... 2-72. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 74.
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Több van már a mennyországban egy kis angyallal, 
Tegnap szállt fel kiterjesztett pici kis szárnyakkal.
Öröm van a mennyországban,
Sír egy anya bánatában,
Halva kis fi a (lánya)
Az atyja is megkönnyezi, könny hull a koporsóra.

Elhervadott virágbimbó, égi kis angyal.
Isten előtt állsz te most már, fénylő szép arccal. 
Mennyország az égi hazád,
Szűz Mária a jó anyád,
Jézus jegyesed, (mindened)
Kis angyalka vagy,  a mennyben van örök lakhelyed.

Leszakított kicsiny virág, te már nem szenvedsz, 
De az égből mosolyogva szülőidre tekintesz.
S vigasztalva szólsz hozzájok,
Édes kicsiny angyalkátok
A szép mennyekben
Kéri Istent, segítsen meg, sok(-sok) keservetekben!

Testvérkéim, nem mosolygok többé reátok, 
Itt, e földön élők között most már nem láttok!
Mert az égbe költöztem át, 

Ottan nyertem örök hazát,
Isten veletek!
Testvérkéim, tinektek is lesz itt helyetek.

Örömük van mennyországban az angyaloknak, 
Kis társukat üdvözölve, az Istennek hódolnak.
Ó, egeknek angyalai,
Mennyországnak lakosai,
Jöjjetek hozzánk
S vigyetek fel minket is majd, a mennybe, jó angyalkák!

Jó szülők, mi sírva-sírunk, sokat gyászolunk, 
Meghalt édes gyermekünkért könnyet hullatunk.
Ó, Jézusunk, kérve-kérünk, 
Bánatunkban Te légy vélünk 
S vigasztalj minket.
Add, hogy mindig Neked éljünk, áldjuk szent neved!

Ó, Jézusunk, fogadd gyászunk és ez énekünk, 
Szívünk hozzád fölemelve, Téged szeretünk!
Imádkozunk, Urunk, Hozzád:
Ezt a piciny kis angyalkád, 
Ki már Nálad van,
Mi is lássuk meg majd egykor a mennyországban! 

56. Kisgyerek virrasztásakor, 
vagy temetőbe vitelekor

Dallam: Égi anyánk hozzád jöttünk

Itt egyforma mindenki, az Úr és szolga.
A szegény és a gazdag testvér itt az Úrban.
Nincs itt királyi trón, nincsen fény és pompa.
Mindenkinek a sírban, porladás a sorsa.

Nincs itt ifjú és öreg, nincs már itt bűnóra,
Félve várnak a lelkek a nagy hívó szóra.
Várják a harsonát, a végítéletet.
Megtérnének, ó, sokan, jaj, de már nem lehet!

57. Ének halottak napjára
Dallam: Bíborpiros szép rózsa...

Itt már nincsen alkalom, nincs idő megtérni,
Ó, nem lehet az Istent, már itt szívből félni.
Nem, mert elhalt a szó, becsukódott a szem.
Örökre zár mindenkit itt már a sírverem.

Itt nyugszik a testvér, itt a rokon, hitves,
Itt alussza álmait az, ki nekünk kedves,
Itt a sok elhagyott, feledett testvér,
Akikről a szívekben már az emlék sem él.

Nyugtasson meg az Isten, testvérim titeket,
Nyissa meg számotokra a fénylő szép eget,
Hol Istent áldjátok és magasztaljátok,
S majd szeretteiteket viszontláthatjátok!

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 70-71. Vö: Gebri J., Énekeljetek... 75.
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58. Halottak estéjén a hősök sírjánál

Fájdalmasan ég szívünk, felsírunk, zokogunk,
Drága magyar hőseink, buzgón imádkozunk.
S kérjük az Ég Urát értetek, testvérek,
Legyen áldott s örök, dicső szent emléktek!

Nyugtasson meg Isten tömegsírotokban,
Hős lelketek trónoljon a szép mennyországban!
S kérjetek ott áldást bús magyar hazánkra,
Hogy támassza fel Isten és viruljon újra!

Imádkozunk értetek e temetőkertben,
Hogy vigadjon lelketek, fent, a fénylő mennyben!
Ti is kérjétek ott a jó Istent érettünk,
Hogy mi is majd veletek az égben örvendjünk!

Ez a gyűjtemény Levcsenkó Róbert egykor salánki, ma beregdédai áldozópap 
kezdeményezéséből jött létre. 2005. környékén adott a kezünkbe egy kézzel írott 
gyűjteményt azzal, hogy ezt fontos lenne legépelni, lekottázni és kiadni, mert 
olyan énekeket tartalmaz, mely szent szolgálatainkon kívüli biblikus, liturgikus és 
lelkiségi tartalmú népénekek gyűjteménye. Az eredeti gyűjtemény egyes darabjait 
egyházközségeinkben ma is ismerik. Ezeknek az egybekapcsolására és rendezésére 
törekszünk ezzel a munkával. 

A kárpátaljai gyakorlatban a többi történelmi egyháznak jelenleg is van hasonló, 
használatban lévő (többnyire újranyomtatott) népénekgyűjteménye.

Amiről akkor azt hittük, hogy népénekek, később kiderült, hogy a két világháború 
között keletkezett, vallásos ihletettségű, kántortanítóink tollából és lelkéből született, 
s híveink ajkán fennmaradt énekek. 

Ez utóbbi 2006-ban lett világos számunkra. Nagybégányi parókusként fedeztem 
fel, hogy ott is énekelik ezeket az énekeket, s kezdtek gyerekkori emlékeim is fel-
derengeni, szülőfalum (Beregdéda) hasonló énekeiről. Sőt, két-három hívő kezében 
nagyon kopott könyvecskére fi gyeltem fel, amelyekből ugyanazokat az énekeket 
vezetik, amelyeket elkezdtünk legépelni.

Ezekből a rongyosra használt könyvecskékből kiderült, hogy a szövegek többnyire 
Gebri János kántortanítónak a szerzeményei, aki a Hajdúdorogi Egyházmegye terü-
letén is működött, a kiadás idején (1941) azonban Beregszászon volt iskolaigazgató. 
Egyes énekeknek nem ismerjük a szerzőjét, de megmaradtak az egyházközségekben, 
és ma is éneklik azokat. A stílusból gondoljuk, hogy rajta kívül más kántortanítók is 
próbálkoztak meghonosítani hasonló énekeket. 

A könyvecskét összehasonlítva a Salánkon kapott, kézzel másolt füzettel, kiderült, 
hogy azok megegyeznek Gebri János (1899-1978) „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” 
című munkájával. Az énekeskönyvről pedig ma már tudjuk (Ivancsó István nyíregyházi 
tanszékvezető teológiai tanár által felkutatott és közzétett dokumentációból), hogy je-
lentős átdolgozáson, fi nomításon ment keresztül, míg végül 1941-ben a kiadhatóságig 
eljutott. (vö.: Ivancsó, I., Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja, 
I., Görög Katolikus Hittudomáyi Főiskola, Nyíregyháza, 2006, 711-732.)

Az énekeskönyvet először a munkácsi püspök, később pedig a hajdúdorogi püspök 
is jóváhagyta. Talán ezért is volt „népszerűbb”, és terjedt el szélesebb körben a kár-
pátaljai hívek körében. De minden bizonnyal belejátszott a határok ismételt lezárása, 
Kárpátalja anyaországtól való elszakítása és a Munkácsi Egyházmegye likvidálása is.

Munkánkkal azok előtt az emberek előtt is szeretnénk tisztelegni, akik megőriz-
ték a kommunizmus idején is egyházunk magyar nyelvű kincseit. S ezek az énekek 
viszonzásul segítettek a magyar szónak fennmaradni és élni Kárpátalja magyar 

A gyűjtemény története

Vö: Gebri J., Énekeljetek... 76.
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görögkatolikus templomaiban. Az erőszakosan pravoszlávvá tett templomok híveiben 
pedig fenntartotta a görögkatolikus tudatot.  Miután az énekek túlélték az üldöztetést, 
érdemesek arra, hogy ismételten foglalkozzunk velük. Ahogy a betlehemes játékok, s 
egyéb egyházi népszokásaink a hit megélésének a változatosságát mutatják, uganúgy 
ezek az énekek is egy következő szeletét reprezentálják annak.

Hangsúlyoznunk kell, hogy liturgiánk ősi, szent énekeihez semmi sem fogható, 
amit azzal is érzékeltetni kívánunk, hogy az ünnep ikonja mellé elsősorban a tropárt 
és a kontákot helyeztük el. Az összegyűjtött és közreadott énekek kizárólag a liturgián 
kívüli vallásos áhítatot szolgálhatják. A szertartásokra való készületben, kivonulá-
soknál és olajkenetek, illetve körmenetek alkalmával „praktikusak”.

Az énekeskönyv összeállításánál az egyházi ünnepek jelenleg használt rendjét 
vesszük alapul. Ezért kihagyjuk az eredeti kiadvány azon énekeit, melyek a jelenlegi 
liturgikus rendhez nem alkalmazkodnak. A Gebri János által kiadott gyűjteményből 
vesszük át a legtöbb énekszöveget, s további gyűjtésekkel egészítettük ki azokat. 
Ahol nem volt egyértelmű az általa közreadott dallam, ott a jelenleg használt dalla-
mokat rögzítettük, melyeket az egyes éneklési helyek megjelölésével adunk közre. 
Karácsony, Nagyhét és Húsvét tekintetében Tiszabökényben, Nagybégányban, 
Tiszacsomán és Salánkon elterjedt énekekkel egészítettük ki a gyűjteményt. Az első 
részben az állandó ünnepekhez, a másodikban a változó ünnepekhez kapcsolódó 
énekeket közöljük. A harmadik rész néhány alkalmi éneket, a negyedik kevésbé is-
mert Mária-énekeket, az ötödik ma már alig ismert halotti énekeket tartalmaz. Szinte 
minden területen lehetne még újabb énekeket találni, amely további gyűjtésekre és 
kutatásokra adhat alkalmat.

Hálás köszönetet szeretnénk mondani dr. Cselényi István atyának, aki a kottákat 
készítette. Levcsenkó Róbert, beregdédai-, Csirpák József, salánki-, Pősze Roland, 
tiszabökényi áldozópapoknak, Demkó Ferencné és Marosi Anita tisztelendőasz-
szonyoknak, Harangozó Magdolna salánki énektanárnőnek a gyűjtésben és elő-
készítésben való közreműködésért. Külön köszönjük Dr. Ivancsó István atyának 
a közreműködését, aki lektorálással, teológiai szakvéleményével és a bevezető 
megírásával segítette munkánkat. 

A Szülőföld Alapnak is köszönetet mondunk a gyűjtés és a kiadás támogatásáért.
Munkánkkal Isten nagyobb dicsőségét kívánjuk szolgálni.

      Marosi István
      nagybégányi áldozópap

Nagybégány, 2011. december 11, a Szent Ősatyák vasárnapján.


