


98	 A legosibb rnagyarorszagi husvet-enek, Ttimtlrseg6· 
ben a legfontosabb husveti tenyeket foglalju till7.e, 
Ahogy a kereszt mellett ott alit Maria, ugy az Egyh., 
udvozli ot a husveti oromben is. - Fok~nt mise v6. 
gen, kimeneti enekkent, - Sz: Zsigrnond-kcri tore
dek, XV, sz, es Kajoni Kancionale. D: Cantus Cat
bolici, 165J , 

$~J~ 
Kriszt us fel - ta- 111a- du mimi ii nUlIY ktn

j{\ - bo l, e- zen rni is a-rul-junk, 

Krisztus le-gycn re-mcnyiink , kir- je- lej - szo n . 

2. 6 kegyes Maria, - mennyei szep rozsa, - kerjed, 
hogy szent Szulotted - udvozitse lelkunket, - kirjelej
szon. 

103	 Enek a husveti kegyelemkozlesrol. Felajanlasra, al
dozasra. Krisztus a "masodik Adam", eletado szel
lem (l Kor 15,45). - Sz: Kajoni Kancionale fel
hasznalasaval uj, D: XVI. sz., mai nepi gytijtes sze
rint. 

Poco rubato 

Dr Krisztus fel - ta-mudott. rank malaszt-ja 

.r=r J ~J I 
a - ra- dolt, szent ve-re- nek hul-Ja- sa 

Ion pokoln ak romla- sa. Rj Megvaltotta Is- ten 

~41~~ 
------	 "--= 

vmind e vi-Ia-got szent ha-Ia-Ia val. 

2. Elsa Adam vetkezett,- mindnyajunkat rnegseb 
zett. - de a kegyes Uristen - konyorult az ernberen. I~) 

3. Vj Adam lett szent Fia, - eletunket Ujltjll. 
poklok zarjat megtori, - rabsagunkat elveszi, R) 

4. Melto azert vigadni , - Husvet titkat dicserru,
2 eljunk az uj eletnek , - adjunk halat Istennek , I~) 



104	 Krisztus feltamadasa a mi jovendo feltamadasunk 
biztositeka. "Ha foltamadtatok Krisztusban, akkor 
az odafont val6kat keressetek, ahol Krisztus ul az 
Atya jobbjan. Hiszen (Krisztusban) meghaltatok, 
es a ti eletetek benne elrejtve az Istennel van. Arnikor 
pedig Krisztus megjelenik, a ti eletetek, akkor ti is 

rnegjelentek 6vele a dicsosegben." (Kol 3, 1 es 3 -4)
 
- Felajanlasra, aldozasra. - Sz: Kajoni Kancionale,
 
igazitva. D: kozepkori, a Cantus Catholici (1651) sze

rint.
 

l> d 

4~t!'	 J J J J ~ J J 
Krisztus, az u- Ie l - ta - rna- doll, 

3JJJ~ 
a l- Ie -Iu- ja , al - le- lu- ja, rernenyt minc-kunk 

~JJ2J-~ 
igy a-dott, al- le, a l- le - lu - ja. 

2. Hogy mi is mind Ieltamadunk , - alleluja, alleluja, 
- dicsosegebe eljutunk, --> aile, alleluja. 

3. Feltarnadasa Krisztusnak - ulleluja. alleluja, 
rornlasa 16n a pokloknak , - aile, alleluja. 

4. Maradjon rnindig 6 velunk , - alleluja, alleluja, 
kiben megujult eletunk , - aile, alleluja. 

5. EljUnk azert az lstennek, - alleluja, alleluja, 
Atya, Fiu, Szentleleknek, - aile, alleluja, 

105	 Krisztus sebhelyeinek dicsosegerol, Drunk a felta
madas utan is megtartotta sebhelyeit. Ezek azonban 
mar dicsosegenek jelei. Folvitte oket a mennybe, s 
azok ott mintegy kozbenjarnak ertunk az Atyanal. 
- Sz: Tarkanyi-s-Zsasskovszky alapjan uj. D: nepi 
gyujtesbol. 

Parlando 

Fe.lt amadt mardicsosegben az Isten szent Fi-a.
 
Orvendez mar gyozelrneben vi Iag Megvalto-ja .
 

lirr"rr~ 
R) Er ettunk vallalt sebhelyek AI-Ie. al-le-lu-ja.
mard icsosegben fenylenek ,	 3 



2. A kereszten oldalabol ver es viz aradott, - e for
rasbol a vilagnak uj elet tamadott, R) 

3. Varja immar fenn a mennyben Atyjanal szekhelye, 
- valtsagunk lett kinhalala, kozbenjar erderne. R) 

106	 (H 90) Enek a kenetvivo asszonyokrol, - Sz es D: 
Bozoki M., 1797. 

4] R=CJt?~
 
Or-veri-de - tes na - punk t{l - maut. 
Je - LUS Krisztus mert rei - ta - madt. 

~J ~§I
 
Or - vend - jUnk, vi - gad - junk. 
vi - gan mind most mond v j u nk 

gg4 J ~~J J ~ 
at - le, al - Ie lu ja t ' 

2. Szent asszonyok a kosirhoz - visznek ffiszert holt 
Krisztushoz, - szivuk elfogodott, hogy Uruk nem volt 
ott, - aile, alleluja. 

3. Fajdalmuk nagy orornre valt, - fenyes angyal 
elejok alit, - Jezusrol hirdeti, hogy sir mar nem fedi, 
alle, alleluia. 

4. Urunkat ha latni vagytok - ti es a hil tanitvanyok : 
Galileaban var, feltamadt, nines itt mar, - aile, alleluja. 

5. Jezust hogy ok megtalaltak , - szavait is meg
hallottak : - Hivek. ne feljetek, bekesseg veletek ! 
Alle, alleluja. 

107	 (H 88) A kenetvivo asszonyok a feltarnadas els6 hir
ad6i. Utanuk Peter es Janos hoznak hlrt a sirtol, 
rnajd az apostolokt61 az egesz vilagra kiarad a halal 
folotti gyozelern evangeliuma. --,. Sz: Sik S. 0: Csik
csohotfalvi kezirat, XVIJ. 51. 

a5Z- szo-nyok, ki k k e - ne - let hoz ta -t o k, 

~~'-il 
tobbe mar ne s i r ja-tok ' Fel- tamadt Km/lli" 4 



2. Knsztus feltamadorr! - Uj csodakar halljatok ! _ 
Peter, Janos. fussatok, - iires a sir, nincsen ott! _ 
Feltamadt Krisztus! 

3. Krisztus feltarnadott l - Sztinjetek mar. banatok ! 
- Ti is nyoman jarjatok , - feltarnadast varjatok ! 
Fel tarnadt Krisztus! 

4. Krisztus feltarnadott ! - Halal fejen tapodott, 
egbe utat mutaton - ludom. hogy feltamadok ,
 
Fel tamadt Krisztus!
 

110	 Enek a husveti kegyelmek kiaradasarol, - Sz: Tar
kanyi-e-Zsasskovszky alapjan. D: kozepkori, a Cantus 
Catholici (651) szerint. 

d 

.j~J SU, I
 
Ud-vo - zi- tonk fel - tll' ma- don. 

~~
 
al-Ie-lu- ja, al - Ie- Iu - ja, szenteljUk vi-san 

- ~ 
e na-pot, al-Ie, al v le - lu - ja, 

2. A MESSIAs feltarnadott, - alleluja, alleluja, 

beteljesiilt, mi iratott, - aile, alleluja.
 

3. ELETAD6NK feltamadott, - alleluja, alleluja, 

kegyelme most kiaradott, - aile, alleluja.
 

4. VIGASZTAL6NK feltamadott, - alleluja, alle
luja, - eltizte mar a banatot, - aile, alleluja. 

5. OROMNAPUNK feltarnadott, .., alleluja, alle
luja, - rank oly szep hajnal virradott, - aile, alleluja. 

111	 (H 89) Sz: Sjk S. D: Szegedi L., 1674. 

Krisztus.vi - ra- gunk, szepterrnd a- gunk. 

R)Fel-ta.madt Krisz- tus.. vi - gad - junk,
 
a btin-bol mink is ta' mad - junk!
 

2. Ki fekudt sirban - felkele vigan, R) 
3. Felkele fenyiink , - Krisztus rernenyiink. R) 
4. Jews hogy felkelt, - Szentiras betelt. R) 
5. Jezusnak eljunk , - semmit ne feljunk ! R) 
6. Dicsoseg legyen - Istennek egben! R) 5 



112	 (H 86) A husveti "Yictimae Paschali" enek (547.) 
szabad atkoltese. Sz: Sik S. D: Naray Gy., 1695. 

Alia breve 

4~J~1j I 
Di- cso - seg , szent al-das, tisz-tes - seg 

j J J 
a fol-tamadt Dr - nak, husveti Ba  rany- nak 

u II 
di - esc seg, szent al- das , tisz-tes - seg ! 

2. A halal es elet harem szallt. - Meghalvan az Elet 
a halalon ur lett. - A halal es elet harera szallt. 

3. Mit lattal, szent asszony, a sirnal ? .- Sirnak 
uresseget, Krisztus dicsoseget. - Mit lattal, szent 
asszony, a sirnal ? 

4. Fenyes napc Ur-adta, ekes nap! - lsten adta 
nekunk, ezert orvendezzunk. - Fenyes nap. Ur-adta. 
ekes nap! 

117	 Husveti Maria-enek, Sz: Kajoni Kancionale ala pjan 
0: XYJI SZ .• rna; nepi gyujtes szerinr. 

J I
 
OrvendezzetboldosSzuz, al-Ie, al-Ie -Ju- ja, 

mennyorsza-gi fe-nyes ttlz, ai-Ie, al-Te- lu- ja. 

2. Kit mehedben hordoztal. aile. alleluja. era. 
sebb a halalnal, - aile, alleluja, 

3. Harmadnap a halalbol, - aile. alleluja , _. k ijou 
lezart sirjabol, - aile, alleluja. 

4. Halalanak erderne - aile. alleluja.- rnindnya 
j unknak elete, - aile, alleluja. 

5. Szent Sziiz, veled orulunk , - aile, alleluja, 
sz6lj Fiadnal erettunk , - alle. alleluja. 

6. Hogy at melton aldhassuk, - aile, alleluja, 
mennyben veled lathassuk , - aile, alleluja. 

Tovabbi Maria-enekek a husveti idore (mise vegen. 
litanian): Zengj szivem dalt (239. sz.), Regina cacti -
Mennynek Kiralyne Asszonya (223-4.. S1.). a majusi Ii
tania eneke: 699. sz. 6 



223	 (H 321) (IJ. Muria-anufona a husveu idore (vo , ::2~.) 

Forditasa : Mennynek Kiralynoje , vigadozza}, allcluja. 
Mert akit melto volta] hordozni- alleluia. _. :.\7 fe!
rarnadr. mikent megmonclotta. alleluja: irna dkozz 
e re uunk Istenhc z. a llcluja S, 6, D: Liber U.sualis 

d 

A¥~~~~-3
-	 -----------' 

v e	 vRe-gi-na cae-li lae t a- rc , al lc lu ja: 

J)Fp~~~
 
qui-a	 quem mcr u-i -s u por-ta- rc. al v le v lu- ja: 

UDr~F ]
 
re - su r-rc- xit , sic-ut di- xit. al- Ie - lu - j a : 

~JE221OO J ~
 
o-ra	 pro no-bis Dc-urn . al-le-lu - ja . 

V) Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja! R: Quia 
surrexit Dominus vere, alleluja. 

Oremus. Deus, qui per resurrecuoncm Filii tui Do
mini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignatus es, 
praesta, quaesumus, ut per ejus Gcnitr icern Virginem 
Mariam perpetuae capiarnus gaudia vitae. Per eurndem 
Christum Dorninum nostrum. - Amen. 

224	 (H 205) Ill. Maria-antifona, verses magyar Iorditas
ban; a husvet i idorc. A ,,fbltamadoU" helyere a :.: 
versben beilleszthetjuk : .miennvbe folmeut" (Menny
bemeneteJ unnepcn). illetve "Lelker kuldte" (pun
kosdkor l.. - Sz : Cantus Catholici. 1651 D: Tarka
nyi-v-Zsasskovszky

f	 ;.,rr=¥?~
 
Mennynek Ki - ra ly - ne ASL' SLO - nya. 

*?¥f~=J¥!~
 
0- r ulj.szep Szuz. al- Ie - III - j a , Mert kit me-ned

r fj 
ben hor-doz- ni mel-to vol - tal. al -Ie- lu -ja: 

2. A.mint mcgmondotta vala, - Ioltamadon , a l!c
luja! - Imadd Istent, hogy lernossa buneinkct , alle
luja! 

V) OrUIj es vigadj. Sziiz Mar ia, alleluja ' R) Mert hi
zonnyal Ioltamadot t az Or. alleiuja I 

7 



Konyorogjunk ' Uristen, ki szent Fiadnak , a 1111 

Urunk Jews Krisztusnak foltarnadasaval a vilagot meg
orvendeztetni melroztattal, add. keriink , hogy az 0 
anyja, Sztiz Maria altal az orok elet oromeit elnyer hes
silk. Ugyanazon a mi Urunk , Jews Kr isztus altal. ~ 

Amen. 

190	 Halaado enek az Udvozito rnuveiert : a husveti sza
baditasert, az Egyhazert, az Oltariszentsegert. Isten 
rnuveit ernlekezetbe idezve bizalmunk is novekszik 
Isten gondviselese irant. Felajanlasra, mise vegere, 
irnadsagos talalkozasokra. Szilveszterre, iskolai ev 

vegere is. - Sz: Kajoni Kancionale alapjan, D: erde
lyi nepi gytijtesbol. 

Parlando 

Az Ur-is-tent mug asztalom , jo-vol-tri-ro l 

~=LJ@J ~
 
gondol kodorn , i r-gal mahoz fo-lyamodom, 

~~'lll
 
mert meg- hall gat, azt jol tu-dom. 

2. Csodalatos tetteirol, -- szabadito erejerol, 
ernlekezern jovoltarol, - bizodalmat veszek abb6t. 

3. Mert 0 eros hatalommal, - dicsoseges szent jobb
javal - az 0 nepet rnegmentette. fogsagabol kive
zette. 

4. Ugy vezette szent Egyhazat, -- mint jo pasztor 
kedves nyajat, - etelerol gondosk odott, - utat nek i 
o mutatot!. 

5. Halat adjunk az Istennek, -- Atya, Fiu, Szentle
leknek , - harem szernely Folsegenek , - egyrnivoltu 
Istensegnek . 

8 



"t:rarn, Jezus. legy velunk!" (bizalom, onatadas) 

200	 (H 150) Jews a kereszteny nep oltalma minden ugyuk
ben. - S1. es 0: Tarkanyi ~ZsasskovSI.ky 

d 

$~J~rl
 
Uvrarn.Je-z us , legy ve-lunk, mi e -gyet-len 

o - ro-rnunk , nil- lad net-kill ke- se - ru- scg 

Q ; 
itt a fol- don e- Ie -tunk , 6 e-gyet-Ien 

0- ro-munk, U-ram Je zus, lcgy vc-Iunk !v 

2. Uram. Jezus. tegedet szivunk , lelk unk ugy eped. 
- Mert k ivuled nem talalhar sehol biztos nyughelyet. _ 
Boldog massal nem lehet, Uram. Jezus, csak veled. 

3. Uram, Jezus, adj erot, vigasztald a szenvedot. - A 
bunbano lelek nyerjen kegyelmet az Or elott. - Segitsd 
fol a k uszk odot. Uram. Jezus, adj erot ' 

4. Urarn, Jezus, el ne hagyj, k i ielkunknek udve vagy. 
- Legfokepp a vegso harcon vegig velunk rnegrnaradj, 
- Te, ki lelk unk udve vag). Urarn, Jezus, el ne hagyj ! 

161	 (H 119) AI. .Adoro te" (157. S1..) enek regi magyar 
nepenek-valtozata. Urfelrnutatas utan, aldozas utan, 
szentsegimadaskor ; fokent az evkozi es a nagybojti 
idoben. 2. v. A kenyer es bor "szine" (l\iils6 alakja) 
mogott rejtozik, vo. a 157. sz. 3. verssel.·- Sz es 0: 

•	 Cantus Catholici, 1651. 

Poco rubato 

~j~J~ 
Le- bo-rul-va ald-Tak, lat-ha-tat-lan Is-ten

j. ~ 
seg, kenyer-es bor - szin-ben el-rej-te -zett 

=r	 J I;· t ~ J I 
em - ber - seg: No - ha itt nem lat - hat, 

9 



meg nem tapasz-tal-hat az embe-ri gyenge - seg. 

2. lsteni erodet elrejted a keresztfan, - testi gyarlo
sagnak hornalyaval takarvan, - itt emberi tested elo
liink elrejted, - szinek alatt titkolvan, 

3. Noha Szent Tamassal sebed helyet nem latorn, 
Uram, igaz hittel jelenleted megvallom, - e szent hit
ben tarts meg, szent szinedet add meg - egben egyk or 
meglatnom l 

4. Valtsagornnak ara, lankadt szivem ereje, - sze
geny btinos lelkern rnegtisztito furdoje, - szomju, fa
radt lelkem rnegvigasztaloja, - udvossegem zaloga ! 

162	 (H 134) Litaniaszeru enek az Oltariszentsegrol, Az 
Oltariszentseg koszontesekor, aldozas alatt, szentse
ges korrnenetben, Enekelheto eloenekesek + nep
refren felosztasban is. "Angyali vendegseg", rnert az 
angyalokat fenntarto, megerosito isteni jelenlet az 
ember szamara is taplalekka lett e szentsegben. 
Sz: Szentrnihalyi M., 1798. D: XVII. sz., Kersch 
alapjan. 

~bt¥~
 
Udvoz- leg y, Krisztus-nak dra-ga szent tes-


Aldott legy, Je -zus-nak pi-ros szent ve

te' R) 6, mily al-dott vagy, Ol-ta - ri-szentseg, re! 

~ Et¥d==bJ 1 II 
an - gya- Ji dra - ga Yen- deg - seg I 

2. Udvozlegy, nagy szentseg, elet adoja : - Mi biinos 
lelk iink nek megorvosloja ! R) 

3. Udvozlegy, nagy szentseg, vilag valtsaga ! - Em
beri nernzetnek f6 boldogsaga ! R) 

4. Udvozlegy, nagy szentseg, lelkunk vendege I 

Mennyei karoknak gyonyortisege! R) 

10 



----- --

163	 A szent jelenlet dicsoitese. Szentsegimadasra, aldozas 
utani halaadasra ; versei a napi evangeliurn szerint va
logathat6k. Liturgian kivul is: templornlatogataskor, 
maganimakent, kozossegi irnadsagok megnyitasakent 
is, mert "ahol ketten-harrnan osszejonnek az en nevern
ben, ott vagyok koztuk" (Mt 18,20)..- Sz : kozep
kori, Kajoni Kancionale alapjan. Dallam: mint !30. 

,~	 =1 
Itt je -len vagyon az Is- tcn-nek Fi- a, 

itt jelenvagyon fel aldozott Barany, itt jelen vagyon 

) 

1	 e-ros, i-gaz Is - ten: a Jczus Krisztus. A - men. 

2. Itt jelen vagyon mi edes Tererntonk , - itt jelen 
vagyon a mi Kozbenjaronk , - itt jelen vagyon Vigasz
talo tarsunk : - a Jezus Krisztus. 

3. Itt jelen vagyon Vt. Igazsag, Elet, - itt jelen va
gyon a mennyei Folseg, - itt jelen vagyon fenyes Vila
gossag : - a Jews Krisztus. 

4. Itt jelen vagyon valtsagunk nak Napja, - itt jelen 
vagyon btinunk megrontoja, - itt jelen vagyon szeretet
nek langja : _. a Jews Krisztus. 

5, Itt jelen vagyon a mi Vigassagunk, - itt jelen 
vagyon Orizonk, Oltalmunk, -. itt jelen vagyon lelki 
batoritonk : - a Jezus Krisztus. 

6. Adja minek unk az 6 szent orszagat, - hogy meg
lathassuk szentsegcs lak asat, - angyali karb61 tiszta 
szep orcajat, - es 6 szent Atyjat. Amen. 

) 164	 (H 1]6) Aldozat es lakoma. 2. v. Az 6;zovetsegben 
Isten nepet taplalo manna az Oltariszentseg elokepe. , "Akinek rule van a hallasra, hallja meg, mit mond a 
Lelek az egyhazaknak : A Gyoztesnek elrejtett Man
nat adok ... ,. (Jelenesek Konyve 2,17; vo. In 6,30
32.) - Sz: Amade 1.., atdolgozva. D. Tarkanyi
Zsasskovszky. 

I-madlak, nagy Is-ten-seg , Test s ver.tit- kos 

~j 
rnelySzentseg, le - bo - ru 1 - va , Itt van Is- ten, 

11 
semberseg, veg-he-tet-Ien nagy Folscg folal-doz - va. 



2. Udvozlegy, te szent manna. - ennel tobbet k i 
adna? - nines mod benne. - Ez az egi nagy Josag, 

a teljes Szentharornsag - nagy kegyelme. 
3. Szent testevel igy taplal, - hogy ne artson a ha

\al, - mily kegyesseg : - Szent verevel harmatoz, - igy 
szelidit magahoz - ez lstenseg. 

4. Szallj le hozzam, szent Kenyer, - jojj. artatlan 
draga Ver, - szand lelkemet! - Bar hajlek orn nem 
mel to, - eleg toled esak egy szo, - vedd szivemet I 

12 



232	 (H 28q) l.egregibb magyar nepenekunk Mariahoz 
Sz : Vasarhelyi A, XVI 57 eleje 0: XVI. 57., ma i 
nepi gYllJtes szer int 

Parlando 

.~J '11~
Angyalok-nak nagysagos Asszo-nya, 

~~7RSJ_O
 
Ur Je-zus- n ak bel-dog-sa-gos any-ja , 

AJ~±d 
rnennyor-szagnak di-cso ki-raly-ne- ja, 

pa - ra-di- csom megnyilt szep ka- pu- ja! 

2. Read ncznck .i r vak nuk szerner. u/vegyek nek 

keserves szivei, ~. read varnak szegenyek ugyei. -
biinosok nek bank odo lelkei. 

3. Hozzad szolunk , szuzek nek viraga, - patr iark ak 
varva-varr leanya, -- apostolok tiszteletes tarsa, 
minden szentek cdes vigassaga. 

4. Halottaknak megszabaditoja. -- szornoruak meg 

vigasztaloja, - gondban levok jo tanacsadoja. - rna
gyarok nak megoltalrnazoja I 

5. Dicsertessel, orok Szentharomsag, - kito! arad 
reank minden josag l - Tisztelressel, rundoklo Asszony
sag, - mindenek kozt legnagyobb meltosag ! 

233	 (H 192) Reg! magyar Maria-enek (,,0 gloriosa, 0 

spcciosa"). A 2. vershez : a Salamon kiralynak tulaj
donftott oszovetsegi ko nyvet , az Enek~k Eneket a li
turgia gyakran es okkaJ vonarkoztatja az Egyhazra 
vagy Mar iara - Sz: Pazrnany Peternek tulajdonltott 
latin vers, Rosty K. ford. 0: Cantus Catholici, 1651 

.~
 
6 dicsose-ges, 6 e-kesse-ges, mint a csillag. 

~n~H
 
fe-nyes ! Urnonk,s anyank vagy, draga.szep, C - re-nyes! 

2 Allg)dll szozut. lat nok i jovl.n , -- os k rraly: 
magzat! - Boles Salamonnal - rolad zeng a hangzat. 

3, Hajnal nyilasa, - eltiink vilaga. - Nap dicso 
sugara ' - Uj fenyt fak asztal - udviink borujara I 

4. Menny ekessege, - nep dicsosege, - vidd szivunk 
az egbe I - Hogy a szarnuzott - lelje nyugtat vegre ' 

13 



234	 (H 284) A Boldogsagos Szuz iranti bizalomnak alapja 
az <5 5zentharomsaghoz fUz<5d6 kulonleges viszonya : 
6 Isten tererntrnenye (Ieanya ), ugyanakkor a Szent
lelek erejebol (ferfi kozbejotte nelk ul) a megvalro Isten 
edesanyja. Igy ertsuk a 2. versszakot. - Sz: Szoszna 
D. gyujt, 1714. 0: XVII. sz .. Bogisich M. 1888 szerint. 

4~Jpt~JJ J=m 
Boldog-asszony Anyank , re - gi nagy Pat

~
 
ro- nank! 
ha- zank .Rj Magyarorszagrol, e-des hazankrol, 

jj;jl~ 
ne fe -lejt-kez - zel el sze-geny magya - rok- rol ' 

2. o. Aryaistennek kedves szep leanya. Kr n.ztu-, 

Jezus anyja. Szentlelek matkaja ' R) 
3, Nyisd fel az egeket sok kialtasunkra.- a ny at pa

Iasrod forditsd oltalmunkra! R) 
4. Dicseret, dicsoseg legyen az Atyanak ... a te szent 

Fiadnak , Szentlelek matk adnak ' R) 

235	 (H 189) Maria partfogasaert - Sz: Ko vacx M .. IS42. 
0: Bogisich M" \888 

I, 

~ ~ J J 
4~jl#~IF~
 

Nyujtsd lei mennybol.o szent Anyank, ke-ze - det, 
meg ne u-tald In v se- ge-ben hi-ve-det! 

RjMari- a, Mari - a, Ma-ri-a, Szuz- a - nya ' 

2. Oltalomhely Isten utan csuk te vag). - szolj mel. 
lettem, mert Istennel szavad nagy. R) 

3. Vetk eirnnek rutsagaert meg ne vess, - szenr Fiad
nak orszagaba bevezess ' R) 

4, Es ha majdan elk ozelget halalorn, -, kegyes 
Anya, te legv edes vigaszorn ' R) 

14 



236	 (H 195) Kozkedvelt enek a "Tengernek Csillagahoz". 
egi edesanyankhoz ~ S7 es D: Tarkanyi-vZsass
kovszk y 

~~## 
Te vagy fol-di el- timk Ve-zer-csil-la- ga, 
e-des remeny- se-gunk, ke-gyes Sziiza- nya , 

~JJ~
 
Rj'Ieged rendelt jo a - nyanknak az Is -ten F i- a, 

a-zen aldunk or-ven-dez-ve 6 Sztiz Ma-ri - a! 

2. Te Hajnalcsillag \agy eltunk hajnalan. -. hogy
 
kovessunk annak egesz folyarnan. R)
 

(3. Te Rernenycsillag vagy eltunk tengeren, - atra

gyogsz minden bu es baj Iellegen. R)
 

4. Es ha elkozelget eltiink alk onya, - te vagy vi

gaszteljes Esti Csillaga. RJ
 

238	 (H 196) Az "Ave marls stella" (218. sz.) hirnnusz nep
enek-feldolgo1.asa..- 51. es D: Bozok i M.• 1797. 

Udvozlegy Ma-ri - a, tcngernek csil- lag- ja, 
mindenko r szuz a-nya, mennvorszag ka - p u - j a ! 

~1\F#tfl-~
 
R) Te-ged kcriink, hall gass minket, szent Fi-ad~ nak 

~J~~~
 
a - janlj minket , o szep szuz Ma - ri - a 

2. Mennybcl lekUldetett Gabriel arkangyal, - hogy 
teged k oszontson udvozlo szavakkal. R) 

3. Oldozd meg kotelet a mi sok vetk unk nek , - es 
nyisd meg szemeit a te hiveidnek , R) 

4. Lassuk meg, Asszonyunk , hogy edes anyank vagy, 
_ Jezusnal minekUnk josagos vedonk vagy. R) 

5. 6 szUzek szent Szuze, a te fiaidnak - adj tiszta 
eletet szegeny szolgaidnak . R) 

6. Hogy a te Fiadat mind foldon, mind mennyben 
_ dicserjuk bo1dogan az orok eletben, R) 15 



242 (H 287) Litanias enek Mariahoz. - Sz es D; erdelyi 
gyujtesbo]. 

¢b
JH 

An-gya-lok-nak Ki -nil}" ne- ja , tisz-ta Sziiz, 
kerjed a te szent Fi - a· dat e- ret - tunk, 

E - kes vi-tag- szal, hoz- zad es- dek-Iunk, 

szep SzUz Ma- ri- a, ko-nyo-rogj er - tunk! 

2. Patriarkak Kiralyneja. tiszta Szfiz ... 3. Profetak
nak Kiralyneja ... 4. Apostolok Kiralyneja ... 5. Ver
tanuknak Kiralyneja . " 6. Hitvalloknak Kiralyneja ... 
7. A sziizeknek Kiralyneja ... 8. Mindenszentek Ki
ralyneja ... 9. Egyhazunk nak Edesanyja ... 10. Rozsa
fuzer Kiralyneja... 11. Bekessegnek Kiralyneja ... 
12. Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szflz ... 

249 (H 184jB) Sz es D; erdelyi nepi gytijtesbol. 

Rubato 

Ma - ri-a. Ma- fI-a. mennye-i szep hajnal, 

3. J . , 

kit szepen ko - szontott Gabriel ark - an-gyal. 

2. Maria, Maria, udvosseg hajnala, - kire felvirra
dott boldogsagunk napja. 

3. Maria, Maria, mennyei szep virag, kit aidva 
magasztal a mennyei vilag. 

4. Maria, Maria, mennyei szep csillag. i, I a gya
szos egen ertunk szepen csillog. 

5. Maria, Maria, hazank Vedasszonya, - ozvegyek 
es arvak rnegvigasztaloja. 

6. Maria, Maria, gyaszban is fenyesseg, - arva ma
gyaroknak te vagy az ekesseg. 16 
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