
MAGYAR LITURGIKUS :ÉNEKESKÖNYV

Bár a Iíturgiáról szóló konstítúcíó teljes egészében csak évek múlva
lép életbe, mégis az ügy fontooságaés közérdekűsége azt kívánja, hogy
a vele kapcsolatos teendőket és nehézségeket jóelőre megfontoljuk, meg
beszéljük vagy megvitassuk, hogy annak idején majd a konstitúciót a
már kialakult elvek szerint tudjuk a gyakorlatba átvinni.

így amí a legfőbb liturgikus cselekményt, a szentmisét ilJleti, min
den bizonnyal hálával fogadjuk az engedményt, amelyet a zsinat a szent
mise ikönnyebb megértése érdekében a nemzeti nyelv irányában tett. Ez
azonban engedmény csupán, amelynek igénybevételét.az egyház semmi
képpen sem tette kötelezővé. Lesznek is helyek, ahol a latin nyelv tel
jes egészében való megtartását az egyházias szellem vagy más körülmény
indokolja. Például a székesegyházak káptalani míséjén, apátságok ikon
ventmíséjén, vegyesajkú községekben stb. A konstitúció 36. pontja egyéb
ként is hangsúlyozza, hogy a szerutmise, illetve a szertartások nyelve a
latin. Nem volna helyes tehát, ha az engedélyezett keretek túllépésével
az egyház Latin anyanyelvét kiszorítanók Iiturgiánkból.

A megújított liturgikus élet azonban amellett, hogy "eccles1asticus"
marad, legyen tradicionális is. Amennyire lehet, szerves folytatásként
csatlakozzék hagyományos magyar liturgikus fejlődésünkhöz. Ezt kife
jezetten is kívánja a konstitúcíó 23. pontja: "Hogy az egészséges hagyo
mány megmaradjon, s mégis a jogos fejlődésnek útja is !kitáruljon, a
líturgía egyes vészeineik fölűlvizsgálását mindíg gondos. teológiai, törté
neti, lelkipásztori tanulmányozás előzze meg ... Végül ne legyen más
kép új~tás, csak ha az egyház igazi és biztos [ava kívánja azt,és csak
azzal a feltétellel, hogy az új formáik a már meglévő formákból mintegy
szervesen nőjenek kL"

A szentmísén való részvételnek új módja csak lakkal' lesz maradandó,
eredményes és közkedvelt, ha nem szakít tőrésszerűen a múlttal, hanem
a régí hagyományoknak mintegy folyománya lesz. Mi, idősebbeik emlé
kezünk még, hogya huszas években csaknem minden tk<atoliJkus iskola
diákmisején szokásba jött a missa recitata. Eza német hatás alatt meg
honosított liturgikus import sem nem épült a magyar hagyományra,
sem nem fakadt la' némettől annyira külőnböző magyar lelJkiségből 
nem csoda tehát, hogy nem állta ki az idők próbáját, G alig egy-két év
tized elsöpörte.

De r'bánnennyire a hagyományon kell is alapulnda az új liturgikus
életnek, mégsem lehet az puszta archeológia. "Korunk kívánalmaihoz
kell azt jobban hozzáigazítani" - mondja a konstítúcíö 1. pontja.

Amikor a szentmísén való mínél tökéletesebb és tevékenyebb rész
vétel megoldását keressük, akkor nem a missa lectából (csendes mísé
ből), hanem a missa sollemnisből, vagy legalább is a missa cantatábói
(ünnepélyes, illetve énekes míséből) kell kiindulnunk. Szentmisénk fel
építése ui. lényegében énekes. Az introitus, graduale, alleluja, offerto
ríum, communio csak az éneklésben találja meg a maga értelmét, mert
puszta szövege szerint legtöbbször a szentmísének sem gondolati, sem
cselekményi menetét nem viszi előbbre. Csak mint valamely cselekményt
kisérő éneknek van értelmes szerepe. Egyes énekek pedig, mínt például
a Glória, klijezetten., kategzochén énekek.



Éppen ezért a líturgíkus reform kapesán vissza kell ál1ítani ,a Iitur
giában vaz ének primátusát. Nem mondju'k, hogy kizárólagosságát, de
rníndenesetre elsőbbséget minden recitálással szemben. Semmi sem éleszti
annyira a liturgikus közösség egységének gondolatát és érzését, mint a
közös éneklés. Plinius helytartó is az éneklést látta az őskeresztények

legjellemzőbb ismertetőjelének, amikor a bithyniai keresztényekről azt
írta: "Bizonyos napokon hajnal előtt összejönnek és Krísztusnak, Iste
nüknek énekelnek." Vagy gondoljunk a görögú.atolikus és keletiek sok
szor példaként felhozott míséjére, amelyben nyomát se taJáljuk a hívek
recitálásának. Az "actuosa participatio" a liturgikus közösség zenei sze
repesztásának helyes elrendezése a pap, /kántor, esetleg énekkar és a hírek közőtt.

Ha a liturgia klasszikus korának gyakorlatát vennők alapul, akkor
az "actuosa participatio" nagyon szűk körre szorítkoznék, Az íntroítus,
graduale, allelúja, offertorium, communio kL31::ll.~ulása óta (IV - VI. szá
zad) a Schola, vagyis az énekkar éneke volt, Az énekesek Iétszáma pe
dig abban a korban nem érte el a tizet. Ezt a számot a reneszánsz és
barokkori énekkarok sem sokkai múlták felül. A nagylétszámú templomi
kórusokat a Ceciltás mozgalorn hozta létre a múlt század második felé
ben.

A nép bekapcsolódása tehát a liturgia virágkoráhan csupán a Kyrí
ere, Sanctusra és a pap feleleteire szorrtkozott. Az Agnus Deit Sergius
pápa (687 -701) vezette be a nép énekgyakorlatába. de már 60-70 év
múlva annak éneklését is átvette a Schola. A Glóriát eleinte a celebráns
egyedül énekelte, k-ésőbbaz asszisztencia. A mai gyakorlat a XI. század
végén alakult ki,amJikor a Glória éneklése is átmegy <a Schola kezébe.

Ahogyan a kereszténnyé lett népek fokozatosan kulturálódtak, mínd
jobhan részt kértek a szentrniséből- Ennek első eredménye a IX. század
tól fellendülő és az egész k özépkorban virágzó szekvencia és (főleg

Kryie-) trópus-költészet,
A latínnyelvű szekvenciáktól aztán már csak egy lépés volt a nép

nyelvű éneklésig. A népének azonban még századokig osak a szentmísén
kívülr alkalmakra korlátozódott, Amikor a németek Rómához fordultak,
hogy az ünnepi misében a pap intonálása után a nép németül énekel
hesse a míse énekeit, az 1639. március 12-Í válasz elutasító volt: "Inter
Míssarum sollernnia omnirio prohíbendum hunc abusum."

Hazai gyakorlat a múltban

A :középkorb:m a magyarság az európai gyakorlatot követte. Székes
egyházainkban a káptalan tagjai, a templom papjai, valamint a schola
risok énekeltélk a gregorián éneket váltakozó, beosztott szerepben, A ko
lostorokban a szerzetesek kana énekelt. Az egyszerű templomaikban a
kántorok, később az orgonísták képviselték az énekeseket Mellettük sok
helyütt utalás történik gyerekekre (pueri). A nép a fentebb felsorolt mó
don kapcsolódott bele.

A szentmisén való liturgikus éneklés hazánkban mintegy a XVII. szá
zad második feléig latiunyelvű volt. A Cantus Catholicinek 1651-ben meg
jelent első kiadása mitsem tud még a mise énekeinek magyarnyelvűének
léséről. A benne közölt magyar énekek általában himnuszok, szekvenciák,
canciók latin és magyar szöveggel. Ezek egyáltalán nem érdntík a rnise
szövegeít, Nem véletlen, hogy legelső nyomtatott magyar népénekeinket



éppen Telegdt Miklós prédikációs gyüjteményében találjuk (1577-78).
Nyilván a szentrnísén kivüli alkalmakra szelgáltak.

A szentmise liturgikus szövegeinek magyarnyelvű éneklése: 1695
ben jelenik meg Náray György Lyra Coelestisében. Itt már kifej&
zetten a liturgikus szövegek magyaritásával találkozunk. Igy például ad
venti mise eim alatt közli latin nyelven a Rorate introitust kissé egy
szerűsített gregorián daJlammal. Azután Kyrie következik Iatínnyelvű

trópussal. majd "Idem Kyrie Ungarice", vagyis a Kyrie magyar trópus
szöveggel, Utána Glória a liturgikus szövegnek szabad költői formában
való fordításában. Majd "Evangelium előtt való Prosa" néven Allelúját

. találunk jellegzetes középkori korális da1Jamma1 és magyar versus szö
veggel. A :magyarnyelvü Credo mellett ezt a felirást olvassuk: "Loco
cujus potest etiam dici A' kereszténységben ..." (Szent vagy, Uram 1. sz.
ének). Majd "Sanctus Hungarice", ,,Agnus Dei Magyarul Azon Nótára".
Hasonló módon közöl még miséket karácsonyna, böjtre, húsvétra, pün
kösdre stb, Ez tehát a magyarny.elvü liturgi:kuséneklé5 első nyomtatott
emléke.

Náray kezdeményezését átvette a Cantus Catholici 1703. évi kiadása.
Mig a könyv eimében, az első kiadást követve, az "esztendő által való
Templomi Solennitásökban, Processíókban, és egyéb ájtatosságban" való
énekeket említ, addig a függelékben felvett liturgikus latin és magyar
nyelvü énekek bevezetéseként ezt olvassuk: "Következnek egynehány
Deák és Magyar Énekek, mellyeket szokott az Anyaszentegyház a' Sz.
Mi.sse alatt bizonyos ünnepeken gyakorolni." Tehát a többi énekkel szem
ben ezeket szánja miseénekeknek. Itt már megtaláljuk a Glóriának: strö
fáB forditását a SZVU. 191. sz. ének dallamára. Ugyanebben a kiadásban
találjuk a Passiónak első, katolíkus célra készült magyarnyelvű nyomta
tott kiadását tenor, bassus, altus szólókra elosztva (dallamköz1és nélkül).

Kétségtelen, hogy a XVII. századvége felé lesz általánossá Magyar
országon a szentmise liturgikus szövegeínek magyarnyelvű éneklése. Ne
feledjük, hogy ez a kor az, amikor az ország felszabadul a török hódolt
ság alól, helyreáll az ország középsé részén a hierarchia, a katolikus res
tauráció folytán ismét túlsúlyba kerülő katolicizmus pedig a középkor
latínnyelvű liturgiáját átültett a nagyobb tömegeket megmozgató ma
gyarnyelvü, népiesebb jellegű, új liturgikus formába.

Nem véletlen, hogy a magyar protestáns liturgia is ugyanebben az
időben szakit a középkorí, gregorián dallamokon alapuló magyar Gra
duálokkal. Helyettük előtérbe lépnek az új dallamokat és szabadabb ver
ses szövegeket tartalmazó énekeskönyvek. l A katolikus és protestáns
liturgikus éneklés átalakulésa köztí időbeli megegyezés alig lképzelható
el az e.gYmáBra való kölcsönhatás nélkül Ha nem is közösek a dallamok,
de azonos az inditélc a magára ébredő, idegen igát és szellemet lerázni
akaró magyarság élni- és érvényesülni akarása, amely a liturgiában is
megnyilvánul.

Az átalakulást nyomon kisérhetjük kéziratos fOn"áoS<llkban is. Egy
XvII. századi töredéken ikét hangjelzett magyarnyelvü prefációt talá
lunk.z

1671-ben Kájoni János magyarra forditja a Credot és lejegyzi az ún.
Kájoni k6dexben.

Egy Gyulafehérváron őrzött, 8 a XVIII. század második feléig Cs1k
szentdomonkOl9O!1használt XIV. azázadi Gl'Iadualenak sok lapszéli be-



(158. lap.)

A Bajnai énekeskönyvben (Sto11 279.) Hasonlóképpen megta:láljuk a
liturgikus szövegek magyar változatát. Köztük például a Sanctust:

jegyzWb& megismerjük a XVIl-XVIII. IZázadi mindennapi falusi
templomi gyakorlatot. 1600 körül egy kántor ezt jegyezte be: "Negyven
két esztendeig forgattam ezt a Graduált, Kiriét, et interrát, introituBt,
prosat elégszer mondottam belőle ..." Az 1670-es években pedig Orbán
neVl1 kántor kezdi már a szekvenciák magyar fordítását a kódex Iap
szélére írni.3

A kialakuló gyakorlatot fokozatosan a hazai egyházi törvény is szen
tesítí. Egy 1674-es magyarországi konstítúeíó még ezt rendeli: "Ludima
gistri et cantores in sacrificio missae introitum, Allelúja, Graduale etc.
[sicut hactenus nonnulliJ non omittant, nisi quando sit extensissium tri
gm." (A meeterek és kánto-oka szentmísén ne hagviák el az introitust,
allelúját,gradualét stb. [mínt eddíz néhányan tették], hacsak nem ak
kor, amikor túlságosan fagv.) - Viszont az 1717. évi konstitúció már
enzedményt tesz: "In festis solemnioribus in mis~a Introitum, Kyrie,
Glória, Credo, Tractum, Graduale, Sanetus. Agnus Dei latine si vero non
adeo bene calleant latine [tenentur autem discere} prout secundum popuU
majarem devotionem magi.~ conoruam fuerit, adminus hungaríce d'!
cantabunt [sc. magistril." (Nazvobb ünnepeken a misében ra mesterek]
az íntroítust, Kyriet, G1óriát, Credot, traetust. gradualét, Sanetust. A~Ul!I

Deit latinul, de ha nem tudnak annyira latinul [bár kötelesek mezta
nulníl, ho~ a nép nagyobb áhítatának megfeleljen, legalább magyarul
énekeljék.)

A XVIII. századi nagyszámú kéziratos énekeskőnvveínkben a litur
gikus míseszövegek (oontosabban a míse állandó énekrészeí) sokféle ma
gyar fordításban, illetve átdolgozásban megtalálhatók.s

Igy a XVIII. század elejéről való !csi énekeskönyvben (Sto11 159.):
Kyrie Szent Atua Isten ki fiadatt Szűz mihiben öltöztettel embersigben
iroalmaz mi nekünk.
Christus Jesus Isten fia Szűz Máriának viragja ki vagy valcsarJunk za
loaa ir!}almaz mi nekünk.
Kyrie Szent Lilek Isten. ki le szallal Szemillyedben boldog Szűzre Szent
erődben. Irgalmaz mi nekünk." (272. lap)

A Dőri énekeskönyv (Stoll 269.) 23 különböző Kvriet 'Itözöl. A hat
Glöría kőzött van olyan, amely szorosabban követi a liturgikus szöveeet,

. de van egész rövid is, amely az angyali szavakhoz csak a kis doxol6giát
kapcsolja:

DicsőséQ Menyben Istennek békesség földi népeknek
jóakarattl híveknek, kik Istenben örvendeznek.

Dicsőség SZent Háromságnak, Atya, Fiú, Szent Léleknek.
három Szem.ély egy Istennek egy áUatú Istenséonek.

(14. lap)

Szoszma Demeter énekeskönyvében (Sto11 178.) a SZVU. 95, sz. dal·
Iamára találunk szép Glóriát:

Dicsőség a magosságban, alleluja, alleluja
jóakaratú embereknek, alle, alleluja.

Hálákat adunk Te néked, alleluja, allelu;a
a te nagy dicsőségedért, alte, alleluja·



Szent vagy Or Isten. Szent vagy Or Isten. Szent vagy nagy Or Isten
az kilakozol a magos Menyegben.

Menyej Karok, földi 07·szágok. Immár mind bételnek,
dicsőségeivel Szetit Istenségednek.

Aldott vagy Uram, a' ki eljöttél az Úrnak neviben,
dksé1'ünk téged mi örökön Amen.

(15. lap. A SzVU. 192. sz. dallamára.)

És így folytathatnók a kimeríthetetlen gazdagságú XVIII. századi
magyar liturgikus énekanyagót. .

Sajátos magyar liturgikus terméke még a XVIII. századnak az az
éneksorozat, amely az egyes vasárnapok evangéliumának tartalmát énekli
meg több versszakos énekben. Ilyen például a Bajnai énekeskönyvben
(Stoll 279.) ádvent 1. varsárnapjára (az evangélium a világítéletről szól}:

Jelek lésznek napban és az Holdban,
és sok tsudák a Szép csill.agokban,
lesz zür zavar viláh fiajban,
mert a föld lesz nagy háborúságban.
Mert az Egek erej indulnak,
kik miatt emberek felbuzdulnak,
népek látván igen megh busulnak,
félelemtül mert szorongattatnak ...

(91- 92. lap. Tíz vers a SzVU. 289. sz. dallamára.)

Ugyanezt aszöveget többénekeskönvvben megtaláljuk. De mások
ban talán még találóbbak is szerepelnek. így a Varsányi énekeskönyvben
(Stoll 483.) pünkösd utáni 3. vasárnap ezt olvassuk (az evangélium az
elveszett bárányról szól):

Száz juhok közül pusztában Pásztor vesztvén egyet el,
Többi hadgya bitangjában, az egy után siet el,
meglelvén vállára teszi, zeng s tapsol örömiben,
jó barátit öszve veszi, részesétti kedviben.

Asszony ki tíz gamsának el vesztette egyikét,
gyertyát gyújt és szobájának fürkészi söpredékjét,
ha meg Leli napja derül, rokonihoz el mégyen,
Hírt visz nekik örömiről s meg szollétya imig'ljen ...

(297. hp. A SzVU. 171. sz. dailamára.)
Ezeken kívül találunk a XVIII. századi énexeskönyvekben a ezentek

ünnepeire való énekeket (De Sanctis rész), valamint az egyházi év (De
Tempore rész) megfelelő szakaira alkalmasakat is.

A megoldás útja

A magyar liturgikus éneklés virágzó fejlődését ikét végzetes csapás
érte. Az első kárt II. József császár okozt'l.3!~i a már évtizedek őt'! meg
indult német mozgalorn betetőzéseként 1781- 85-ben olyan értelemben
rendelkezett, hogy bírodalmában a szentmiséken a latin líturgákus szö
vegek helyett új szellemű, a koráramlatnak megfelelő tartalmú, nén
nyelvű énekeket alkalmazzanak, Ekkor keletkeztek azok a míseénekek,
amelyeknek mintaképe Haydn Mihály közkedvelt ünnepi míséje: "Hier
liegt var deiner Maiestat." Ezt a Habsburg bírodalom minden nemzeti
ségi nyelvére lefordították (O Isten szent fölségedet) és sok helyen még
ma is éneklik.5
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A másik törést Tc1rklfnyi és Zsasskovszky: Katholikus egyházi tnek.
tára (1855) jelentette. Tárkányi Béla, a pap költő a németek mintájára
oktató, kateketíkaí jellegű ún. rníseénekeket írt, amelyeknek megvan
ugyan a didaktikai értékük, de ugyanakikor nélkülözik azt a liturgikus
érzéket, amelyet a XVIII. századi énekeink a .középkooből örökölve oly
töretlenül megőriztek.

1931-ben a Szent vagy, Uram énekreformja szerenesés kézzel -vísz
szanyúlt ugyan j-égi magyar dallamokhoz, sok szepet felelevenített, de
sajnos, arra nem terjedt ki a szerkesztők figyelme, hogy a XVIII. századi
szövegek liturgikus jellegét is felélessze. Amíkor tehát sor kerül a kons
titúciő szellemében a szentmíse énekreformjára,a XIX. század fölött
vissza ikell hajolnunk a XVIII. századi, hagyományokon alapuló, a kő

zépkorí liturgilkus szellemből táplálkozó magyar liturgikus énekléshez,
Ezt kell felújítanunk, illetve továbbfejlesztenünlk. Akkor számíthatunk
az új szellem felülkerekedésére és tartósságára. mert szílárd hagyomá
nyon fog alapuini és népünk lelkületében gyökerezik.

Szük&:.5 lesz tehát a Szent vagy, Uram mellett magyar liturgikus
énekeskönyvre ,amelynek szakszerű összeállítása máris égetően sürgős

feladat volna.
A konstitúcíó szavaiból nem lehet világosan eldönteni, vajon a nép

től énekelt részeket a celebránsnak el kell-e mondania? Az eddigi litur
gikus reformokban (például a nagyhéten) a celebráns nem mondja, cs,,':lik
hallgatja az olvasmányokat (epistola, evangélium, Exsultet,proféciák
stb.), de ugyanakkor a kórustól a legiklasszikusabb gregoriánban énekelt
tractusokat és más énekeket csendesen el kell imádikozn1a. Ennek alanján
valószínűbbnek gondoljuk, hogy a néptől énekelt részeket a misézőnek

ezután is el kell mondanía, Ebben az esetben la nép énekének szövege
szabadabb lehet, nem kell a fordításban vagy átköltésben oly.an szoro
san ragaszkodni az eredeti szöveghez. Sőt talán azt is meg lehet tenni,
hogy a szentmise változó énekeinek legtöbbször a zsoltárokból vett, és a
vasárnapi misék gondoJatávalcsak esetlegesen összefüggő szövege he
lyett más, a nép számára érthetőbb szőveget veszünk. (Ilyen lehet pél
dául a fentebb bemutatott, és az evangéliumok tartalmát megéneklő szö
veg.) Sőt a SzVU. népénekeinek jó része is alkalmazható a mise változó
énekei helyett. Erre vonatkoztathatjuk Jél konstítúció 118. pontját: "Az
egyházi népéneket gondosan ápolják ... ·és a Iiturgíkus cselekmények
ben is" alkalmazzák.

Azt gondoljuk, hogy az elkészítendő magyar Iiturgíkus énekes
könyvre is vonatkoznak a konstitúció szavai, amelyeket a gregorián éne
késkönyvekről mond, hogy ti. a hivatalos kiadványokon kívül legyenek
egyszerűbb dallamokat tartalmazó gyűjtemények is a kisebbig,ényű

templomok számára (117. p.). A mi magyar liturgikus énekeskönyvünk
ben ils legyenek különböző nehézségű, hosszabb és rövidebb szövegű, a
színtmíse szavaival szerosabban összefüggő és szabadabban átköltött
énekek, hogy azokból a helyi igények szerint válogatni lehessen.

Természetesen iarra gondolni sem lehet, hogy ,a mísekönyv minden
míséjének legyen megfelelő magyar szövegű éneke. Nemosak kevésbé
müvelt hívek, de még a tanultabb misehallgatók sem volnának képesek
ama, hogy akár valamelyik ismert népének dallamára is művészien éne
keljéka még soha nem hallott, nem próbált szövegeket. Ki kell tehát ala
kítani minden egyházi időszaknak és minden ünnepnek megfelelő "com
munis" míséket, amelyek könnyebben átmennek a gyaikorlatba. Viszont
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a SzentléÍek. S ennek az igazságkeresésnek a jegyében cselekedtek tehát
a Jagelló" egyetem professzorai, amíkor az emberi jogok védelmében lép
tek föl. Elég csak Ludziskói Jánosra gondolnunk, aki ki mert állni a
királlyal szemben is a parasztok védelmében, a kizsákmányolás él a feu
dális rend igazságtalanságát ostorozva. Ennek jegyében cselekedtek az
egyetem professzorai, amiikor sfkraszálltak a nemzet jogaiért, arnikor
titokban tovább folytatták.az oktatást a német megszállás idején, életü
ket is kockára téve. (Karol Wojltyl1 érsek is ezek/ben az években végezte
itt tanulmányait.)

S ez aztán válasz Kazimierz Lepszy professzor bevezetőként idézett
kétségeire is. A történelmi feladat teljesítése: ez az érdeme él ez a prog
ramja a krakkóí universitasnak. Lehet, hogy az idő túl halad majd az
egyetemeik s az istkolarendszerjelenlegi rendszeren: de bármilyen iskola
rendszert építünk fel helyette, a krakkói Jagelló egyetemnek míndíg lesz
üzenete és mondanivalója: tapasztalatai él eredményei fognak beszélni.

•
BENEY ,ZSUZSA VERSEI

MARIA

Kiért ég a szíved, ja'; miért?
N em tudom, nem, nem tudom,

jaj nem is ismerem.
Mért ég szemed, miért csillog, vakon

megvakít?
Kútba néztem, tűzbe néztem, ?tem Í$

·hihetem -
jaj nem ismerem.

. Csillag ága, tüske ága,
Nyíló l.ángok szép virága,
Csipkék csillogása 
CsiUagszirmok estje,
Világok keresztje,
óvirág ezüstje!

Te vándoro~z vörös vérben,
Szökdelsz szökdöső szívemben,
Szárnyrakelsz hunyó szememben.

pItTER-ARC

Az égő ják nagy rácsa eltakar
Hamuvá hullt lakat
Vörös ják rácsa sötétbe szakad

Tűzszirmai mélyén a szív szabad.
Rég halott madarad
Füttye szólit, száll, szédít: hallod-e

A szív szabad

A hulló órák tűz örvénye vár:
A napba száll, a holdba száll -
Hát mersz-e tőle végre elszakadni 

Tőle, ki vár
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Elpergő vérben elindulsz,
Fájdalomban jöldre készülsz.
Jajga.tásban jötMl élni,
Örömben örökre menni,
Sírok k,özött mind siratni,
A luzlállal házasodni.
Miért ég szemed, királyná,

kiért sfr szíved?
En nem tudom, jaj nem tudom, jaj

meg sem ismerem.
Koronád ják koronája

töviskoronája,
Drágagyöngyöd esi5csÖ'PPek,

lángcsÖ'PPek csodája,
Hangod l.ányom ezüstszálak

hárjapengetése,
Szíved szerelmes szívemnek

egyetlen megrebbanése.

Halott madár.
Túz-rózsában, gerenda-palotában
Zokogva vár.

A kormos éjjel szélfútta. porában
Sikoltva száll.
A hajnal jényes tolla száll, kakas
Rikolt - Megszólalt a kakas 
Széljútta szív, a rácsok közt a aztu,
A szív majd megszakad..

Halott madár
Túz-rózsában, gerenda~pa.lotában

A szítJ szabad, a "fv zokaava vá,..


