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A I(IADé)]( A SZERZŐRŐL.

Búcsúzfa,fói a vallásos kölfészefnek valóságos gyöngyei.·
Ujhózynak írói egyénisége már messze túlnőtt <lZ átlag

határain. Irodalmi érfékét már a1<adémikusok is felismerték.
Erről fanuskodik azon fénykörülmény is, hogy kiadoif bú
csúz±afóil a híres müfordífó, a kényes ízlésű kritikus: Szent
annai Sp<?ft Oyulu nagyváradi upál-l<anonok liitta. cl előszó...
val. El fog következni az az iqő,. amikor az irodalomtörténet
il halhalailanol( sorába iIdafja nevét, mint a magyar vallásos
köUészct egyik Icgl<ivúlóbb alilkióét.

Nyelvezete InilQyufOS. Művészi stílusút u" hangzatosság,
élénkség és eredetiség jellemzik. A szebbnél szebb hasonla
fokban, a gyönyörűb.bnél gyönyörűbb allegóriákban u!ólérhe
fellen. Verselése mes~eri. Használja úgy az ütemes,. mint il

.. klasszil<us verssorokat. Versformáiban találkozunk az ősi



nyolcassu!, il h6romütcmes soroJ{kal, de IcggyakrabufHl hasz
nálju az ulexuodrini. Klusszikus vcrsformáibuI1 il 3, 4v 5 lábas

trocheusok, <:lZ 5 és 5ili jumbusol{ fordulonl< elő, dc Icggyak-

'raULHJll haszn<Íljil il chorijanlbusl, amely rnegcgyczil< il ITIuQynr
négyütemes verselésseL Rímclése llnnyira fökéletes, hogy

alig-alig szorul assonancra. Leggyakrabban használju "a paros

és keresztrímeket, dc szórványosan forduinak elő ölelkező és

egyéb rfmképlcfek is. A strófáI\: szerkezete i kiilönfélél<. E te

kintefben 'él búcsúztufóirónak l<éfszeresen l{ötve van a keze,
meri eltc]{int~:c il búcsúzfafónal< mindenl<ori kötött alal<jáiól,

legföbb esetben még valam-ely dallamho~ van kÖfve. Termé
szeles, hogy oly gazdag invencióval rendelkező és oly köny
nyedséggcl verselő poéfánal{, mini Ujházy, cz nem okoz

nehézségei.

Ujhózy jól iSll1Cri nz. eoyhóz faIlui! és lihlrglújót A litur
giánuk ulupos ismerete pedig ilzért szü)<ségcs,. meri ha nincs

ériél<e az olyan· költeménynek, amely inspiráció híján -szüle

tett meg, ak]{or egyházi szempontból még inkább nincs ér
téke az olyan éneknek,' az olyan imadalna}<, amelyet nem

inspirál a mi magasztos lifurgiánk.

Aki Ujházy MiIdós búcsúzlaióit bírja: kincsei őriz

hilzában.

*
. ncscnyön szül eteit 1863....bnn, nllol édcsntyjü ubbnn uZ

időben kúnlor volt. I<özépiskolúil s il lunítóképzöt Egerben

elvégezvén, több Ililgyobb helyen segédeskedcU,. }<ésöbb a

borsodlnegyci Szcn!isivónru ]<crült l<únlorfélnÍfónul<; 1887-bcn
InegnősüJt. 1888-bun édcsuiyjö höliÍlil után il bél<éscndrődi

népes egyházközség önálló l<ániorává válilszioUa, s azóta

ott működik a hívek általános, osztatlan, rajongó szereteté
től körülvéve.



FOLYTON SÍNYLŰ KISDED FÖLÖTT.
DALLAM: 1. «1\lil bizik ([ ui/dg . ..»

CD Elhagyott mcz()kön ~ NyílÓ kis virág-ok!
Senki e világon '-- )~em gondol reátok
es elértek sokszor - OilYall hosszú éltet
.Milyct egy. virágnak - Szíve csak rClnélhct.
® .A. lnásik virá~;ra ~.- lilí szelDek vi~yáznak1t
Kertben" ablakában -- A lneleg kis háznak;
Hőségtől megóvják, -'. Széltől, fagytól v'édik -
S csak hervad, nem é1lhct - Eg-y tavaszt seIn végi!!"_
® fn gondos sziilöknek -.- '(oltanl r6zsaú~a.
Háronl hónap óta - Védenek hiáha;
l'\incs szó annyi g'ondot -- 1\1 CgkÜSZÖllll i nékik

. S élctct~l tavaszát - MégsCll1 éltetn végi~.

o 011 de vád nenl érhet -- NClll csaltalll 111Cg- öket 9

J\~ert arCOlll nCI11 igért - Boldo~abb idökct.
Most csak tcUcsiil t, lilit -- 'rud tak ug"vis réRcIl,
NC111 soká' v.irulok -~ Szív()k kiskcrtj6bcJl.
® SzánoIll a virú~ot, - I-la tö1Jé)l kivcszvc
S porba dobva, a szél - Elsodorja 111cssze:'
Dc értcll1. szülöi1l1, - Szívetck ne fájjon,
Mcrt ön fclvirlJlok - Boldog: ég-i tÚjOll.

ANYÁTLAN ÁRVA FIÚ 'FÖLÖTT.
DALLAM: 2. »Zöldclő vi~·d[Jszúl ..•«

,{D Gyarló földi cInber, - Al\;i a '\~i1ágot
-úgy szereted, lnindig - Csupa' fény'l1c!( látod~
Jvlennyi példa l(ell, ho.gy..- A szí,vedbe véssél(,
Hogya yilág c~Y btís, - Örökös sötétsé~?

.® A nap tÜll(jöklését ::- \Tágyja szíved-le-lk,ed
'S "azt, hog-y éjjel"- is ya1:t, ~ SzÍvc$cn felejtéd~
.Fényt ~jT(ljtasz l1la~údllak - Ánlít~atúsk~pcn
S ujjol1p:sz cg:y 'kis .Jál1~nak --. A tcnger sö~6tl?en.

@ Az élet is iljTen: -' Ha a béke napja
Ránk lTIosolyg, a szíviinl{'- Boldogan fog-adja;'
És világot gyujtunk -' A sok bánatéjen,
Biztatást keresve, - Hogy szívünk re!néUen.
o Az én boldogsá~onl - Napja rég leszállott,
Két jólélek gyujtott - $zívcmnel( viIág-ot;
Bimbót oltottak a - Gyiimölcstelen fába
S remélték, hogy éltök -- N·em, vész el hiába.



® S 11lig szívöl< vOJlzalrna - Egészen cnyéln lett~
Nekik az én hálálll - R.ag~vogása fénylett .. .-
S telve \rolt a szívünk -' Éde.s biztatással.,
liogy nagyon boldogol( - Leszünk lnég' cg-Y111ássaI_
® S tizennégy évctnh·ez - Még el sem jutottaiTI"
J\Ilár itt fekszclll, szörnyű - Mcgcsalatkozottall.
liirtclcll kilobbant'- Szívclnbül az élet" ..
Kihalt szenlClU fénye _ . _. - Mindnyájunknak éj lett..

\TIZBEFULT KÉT NÖTLEN IFJÚ FÖLÖTT.
DALLAM: 3. «Neveddel ébredek .• ....

CD I{ét koporsó áll itt, - Ellőttünk !\:itévc9

Két fiatal szívet -_. Rejtettel{ ölébc~

Kik még élhetnének - Sök" szép boldog évet
S éltökke1 fIzették - A könnyelmüséget.
eID E két jóbarátra, - Istvánra sElekre

. Négy napja derűs ég - Mosolygott szeretve
S másnap reggel még, az ~ Ünnep virradtára
Együtt indultak az - Úr szolgálatára.

,.® lia u~yan elértek, - Mert: ha ott Inaradnak.
" . NCl11 kell jönni ayen - Szörnyű pillanatnak:
. Még az Úr házúban - Az igét hirdett~k,

S lnár ragadta a víz - Két ifjú holttestét.
@ .S vitte öket, vitte - Két napon s két éjen . 6' ~.
'Ki tudja, hOl jártak - Ott lenn, a vízmély-en? I

'Amíg a lesujtott - Szívű jó szülőknek

l"egnap végre a' víz ~ Visszaadta öket

® Jaj, ,sZ01110rÚ végzet! ~ Két szép rózsaágra, .
Pár nap _ .. és így nézl1i., - Mint hervadt virág-ra
S igy cng:clllli öket, - Csak c~Y szöt seIn váltva,
·'l'csti-Ic:lki 111cntség --- .Nélkül a h.alúlba.. ...
.@ 1'v1illdkcttCll ott voltak, - 'rizcnhét év tájon.
Szépek, jók, lIo~y a szív - trtök jobban fújjon, .. 
'S ll1ég több c perc kínja - E}.!JT bús gondolattal:
tlogy jaj rnindannak, ki - NCll1 l(c~yelcnlben Jlal.

'(l> Segélyt kérő sza\'ok - f·elszállt-c az ég-ig,
Hogy az Isten szúnva, - Megbocsásson nékik?
Iiigyjük, elfoRadták - elégtételképen
I:zt a szőrnyü véget - S ott vanuak az é~ben.



DALLAM: 4. (,Ill alszik egy ártatlan . ..»
~ . ~
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CD A ta .. vasz szült fé ~ nyes ra T gyű ~ gás • sal,
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S i :I me sír, ba tesz • ':lek, her ' va • dás • r3,

<]). A virá~okkal virliltanl c~yütt.

l(iknek 111ost is híí társok vagyok,
Míg- él .téli álInukat alusszák,
.-\ föld 111élyén velök szunl1yadok.

. ® fJedig a virágok hűtlen tár.sak. '
lia az enyhe nap rájok tekint
Fölkelnc]{, de' Illegcsalódva mindig,
Földbe térnek, feledni, 111cgint.

CD Nekenl nCITI kclJ a napfény, 111adárdal.
..Múló ÖrÖITI, melynek vége gyász;

Az én gyönge szívcnl ragyogóbb fén-yt.
Édesebb dalt, szebb tavaszt vig-yáz.

. @ 1:~y szen t hajna'lon, JéZtls szell1éből

Árad a fény, angyal énekel .
S fölkelek majd; de, szegény virágo1\:,
Veletek már ncnl pusztulok eL .



AIMr:I~II(AI MAfiYAI{ SZül~(jl( (iVL:I{Mt~I('~
fO(JÖ~r"r.

DALLAM:' 5. »lIlil sirlok én!ö[öllcm ...«

CD A.. bolclogsá~nak titka' - A 11lcJ.!c1ég-cdés.
lia vágyunkat, bctöl ti - [:A 111cg-Ievö kevés:]
® Addig nyugodt csak a szÍ,!, _.' Arníg egyet szeret:
Istent, hazát, családot - [:S boldog csak í~y lehet:l
@ Ha sol<fe]é vágyódol, ~ Boldogságra ne vári,
Ki szívét széjjelosztja, - [:Annak a szíve fáj:]
@ E bús' férj a bizonyság, - Kit. vágya nlessze vitt•

...Ker~sni a jólétet, - [-:Mit nem talált "n1cg itt:]
-® .Kettő· az ö hazája: - Az egy~k. .szülte 'öL
A TI1ásik' böldogu'lást .~ [:Adott és 'drága nőt:J

®Es' ·szív'c széjjeloszlik -' és» két' hazát szeret, .\
Onnet is' visszafúj, dc - T:Boldog: .itt' sen1 lehet: l
0) E 1)(ls 'ni)' abizon~\'ság: '- A föld két oldalán
Két sírban,. egy fllY ott - [:J:s itt egy drága Ián:v:]
® tInI nyugszanak, lnillc1kcttö - Oly szent, oly drága
l\1inclakcttöt szülöi '- [:I(öl1t1yc szentelte fcl:] hely,
® es szíve széjjeloszlik, ~ M·ert két kis sírt szeret;
Melyikhez legyen hiitlen?-[:S nyugabna nenl lehet:l
@ S alllire a 111~Hbírl1ak -- Gyors szúrnya képtelen,
i\z an~va fájó IcIke -- [:Azt teszi szÍÍn telen:]
® Szúlt ahhoz s vissza eh]lcz - Az OCCáÚOll át"
Meglátogatja sírban -' .[:Szendergö. magzatát:]
@ Ne sírj, Anya! Melletted - Lesz egyih: gyermel(.ed
S a másikat lnegörzi -- [:Ez a szent. föld llel(ed:] .
© .S van egy világ, hol .ep:yl{or -- Együtt találhatod, .
Az angyalok .sorában -- [:A két szép mag-zatot:-I

M'ÁSODII< EGYETLEN GYERM·EK· FÖLÖTT.
DALLAM: 6. »Sok szép rcrnény ... ~

{{.ét h()nappaJ halad:tanl
Túl ·elsö évelllct; --
lia mind. öröm,- se' nag-y.szám
S én hordtam öt hét hosszán

(:Nagy kíllt, mely eltemet.:J .
Min1t viszhang; ajkarTIon tán
Ke/Itek szóra szavak"

, De vágyak lnég nelTI élnek
Ilyenkor - s a rClnényck
[: Még-- csendben alszanak :J



.~ .

®

®

S korábban, mint felébredt
A fényes értelelTI, .
Öran.{!yaIOlll ölében
Elrill~atott s szc'HdCllr: Az égbe szállt VClCll1 :]

l(icsiny éj ct· ...... Mi haszna,.
Mi célja? - kérd·eném .. .. ..
:Cs azt k:érdik a könnyek, .
Melyek fájón rezegnek
l: Szegény anyám szelTIén :]

. Csak igéret Inaradtam,
Mint az é1et nekem, 
Cs ha mégis több lennék,
Talán ·egy kínos emlék,
[: Csalódott sziveken :]

Annyi lettelTI talán~ lnint
Eg.y kisded hópehely, .
Mcly szépségbő:l kifogYVH,
Köllllycscppnyi harrnat, hogyha
r: A nap reá l·ellel:]

Lennél{ "bár hópehely" nlely
NelTI hágy sötét nyolTIot ..
Szállhatnék hófehéren,
Míg boldogan ctlérc111
[: Az égi szent Napot :J
Boldogsá~ tengerébe
Mcly beolvasztana
S boldogsá5! tCll~créllck

}Jartjain pihClll1él Illeg
r: E~ykor, tc, bils ally"a! :]

KISDED LI:.~NYl(A fÖI-JÖ1v f.
DALLAM: 7. »!{i fck:\zik c koporsóban? .. .I~

CD Gsillagokkal fényes égen
Iietvct készítcttcl{ nél{ClTI
"[iszta lelkek. angyaltársak,
[: Hogy több szenvedést ile lássak.. :]

® Mit v~éthet egy lcisded I~lek?

- Mégis eIgyötrött az élet,
Ártatlan ·szív l<ínokban hal,
[: .Ezért csak. az ff! -vigasztal.. :]

0) S hogyha e· bús iét nem adhat
Elégtételt, vag)T jutalmat, .'
lia csal{ gyász van e'-·világon.
[ : Én ~ boldog égbe vágyam. :1



·0 l(o~Z()r(lzott kis JcjcI111ncl
Jéius elválllal örörnlllcI

7 ~ .' Kedves kis n1en~yasszonyának .' . ·
. [: ,Csak .a földön nagy, a bánat. .:J '

'® (·sak a földön, eg~y kis házban,
Én fehérben, anyám g-:yászban . ·
liajnalsugár 'I" sötét éjjel. ':
[: Jaj, így válunk lnink 'most széjjel. :]

.® /An'},álTI! ·Bús éj a te le'lked,
" AlTIC]Y csillag-ot ncvclg-et, ---:.
'Jó anyán1! 'Ncnl gyászra hagylak,.. , ..

[:'rried mennyben eg-y szép csiIlag~:] - ,

NYOMORÉK ANYÁTLAN I(IS ÁRVA FÖLÖTT..

DALLAM: 8. «1I1enj, menj aludni jó leány . ..:l>o

CD Utlgyan, szép.en szól a harang- :-Bús zokogás-c,va~y
Szép a'ltatóclaJ, 'zsong'va lncly.- R.iIl~!at, Dihenni hagy?'
Ah, kúr egy szív a porba, egy -- Virágélet ]{ivált.
De \ran, kit a jó Isten' a - [:Iialállal csah: meR"áld: 1":

® Sirassatok, jÓ'lclkek! Ah, - Sírtarn én is sokat~

I.Ját\'án szelíd örÖln ölén - Mosolygni 111ásokat;
Sok éve tűrök, hallgatoI(, - Árván, erőtelen . . .
Nem l{el1 ma könny! Nagy jó, amit - [:Az Isten tett

[vel.et11:l
® De sírjatok. bel~tva, bogy - Nincsen l~atalmatok,.
Iiogy egy hel\ladt virág-tövet -.:. Felápolgassatok; ,
J\b, sírjatol\:, j!Qgy luilIió - Szível( l<:özt nincsen e~y._

'-.Az ár,rának vl~as'!. gyanánt,- [:tla anyJa sírba lTIcgy:l

<I> Kilenc éves élet ll1ilycl1 - Kevés, dc a lcínok
Öt éve, nIint betegnek, ah, ~ Mily elbírhatlanok!

, S négy év lnilyen vigasztalan~ - Mióta nincs anyám~.

- liogy kedves volt az életenl, -- [:Iiiúba lnon4análn :];



, '.,:

ELSÖ ES EGVETLEN I<"ISDED ,FÖLÖTT.
- ...AnyÓtlan· árva- ...

. .

DALLAM:' 9:. :»l~!ik~,n.L ~irágol a villar .... '..«

:1~;Q=~:6--~--r--~~.~==~t--=:=;;~r=i~--:=-~d=' ,~--1
l.~==--_==•.-1=-~:=-:----==-_--=~3 __----==__---..,-- _3

CD Gyön. ge tes" tenI "kis ,ko'. por - só Ö.

E~~12=:"-=I~~~~-I ----=$::.I~--:f~-"::-:'I·='T-=~=$:'_~;. -- -:1
f~ ~." -6-<- ""'"=:.:~i=;-- -=~:.::.: -;;,.--.•-=-----=G. ~

lé '. ben, szen -, de • reg.': Te JI kint, se ... tek szán.

:~~~~-'. ~G-_~~=:-;~~I~~=G--=-~~~~~~I~~~l=~-J
va re ... á 111, Jó • ,lel,. kű , 'cnI ' be • rek I Jus...

..~~~~~- ~~;-. =l__-:}=;~~_~-=J1=::::ff~'--~~ ~ ~~=-4
son -egy könny-csepp . an • nak 'is, , I'(H ..

1 ··:t:~P=--==-I===-======-·~l:=--_'-~-=--=-:I:=r==:~==;J~- ~--j
~~l-- --";;:=.=~--~;:.-=#}=~-:-;;I-~--~==:-''--=::JI~--- -::- --=:I

,Iny • Ja', ,neu), si ' ral S Inár az c • nyél,n egy

,!~~~.~~~~~=:G:~_:=i=-~~~=l =-;Cj=~-:.f:~f3~;l- ~~
é, ve, hogy Ott . van, ,a föld a' • laU.

Szánakozzon" a 'szívete1\:"
S rövidke éleíclll
A változandósúg ,sötét
Példája hadd legyelt:
Eg:y éve csak, '110g'JT ·boldo,gan
Vúrt viruló anY{lIl1 .
S nyolc hétre Tá az' {lrvasú~'
l(eservét hagyta rÚlll.

Sírja egyszer zöldült' ki csak
S fclsza~g"atjúk n1c~dnt,

Hogy együtt szenclerc.gjcnck'
Csalódott szÍvcink ~ ,
Szívébe .visszaporladok'-
S ha rajtunk~ rózsa ·nö,·'
f~yszerre lesz bimbó, s .virág
Azon. 111in t én, meg,' "ő. ' ,';



: l

FIA1"'AL NŰ fÖLÖTT.
DALLAM: 10. «liiikor fog iiIni JJlúr ll: ói"a~ ..~

.(0 Gyászban, kifosztva áll a haHék, .
Egykor a béke tűzhelye ~ .
És jő a nép, szív'ét kitárva.
liogy· enyhülést hozzon. vele .... '
lVlozdul az ajk, de. szó se' jő rá,
Csügg-edt-aléltan ~állanak.

Mindenkit készületlen ért a
Rég várt keserves pillanat.

(2) Ocsucljatok fcl rnál" szerettiul !
Ak5rnli bús az ébredés,
Letelt, nlit. rátok rótt a" v'égzet
S Ini ·eddi'g volt, mirid szenvedés. - 
S ha nCIll vígasz, dc bllS valóság',
Hogy ilyen gyász több nCll1 ·lehet .
() ll. búrcsak a, kÍ II t clviIIctII éIII I \

S ittl1a~yhatllál11 a lcJkclllct!·

@ Mi tel t Ic nIa? - Képzelt ,rCllléllység...
M.cly úlllít~atja üllllla~lít:

SZGlllbclllosol'j'gó 11appalokra,
Lel110ndva átsírt éjszakák;.
l rgalolllpcrcekért esengő,

Jabbat sohsem vúró napok· ...
Az "oltanI rég.. ki lllost. csak akkor
Sóhajtottalll - S 111ost hallg-atok.

8) S ti jajt sírtok, hog:\' cl teinettek.
I=>cdig él az clnlékczet
S búr sír föd el. lní~ llClll fcJcdtck~

Milldi~ közöttetek leszek:
Elveszve nincs, kirö( a .híí szív'
l~elllOl1dalli is képtelen, 
~riétck én s enyénl, ki c~ykor

~ral{dkozúst rC111éI veleln.



ÖREG NÖ É~ ANYA 'FÖLÖTT.
nAlLAM: 11. «j/lÍr l?é!lcl ért a"lesti'~ I I ~i

'0 ~\ csc-hiJcs öszi cstél~\.L- Lchúll6 csÜI~ú~a1 'r I -:

.lYlely után'v.aksötéten - Hallgat az éjszaka., ".:.;
Soh'sem volt fényesebb, mint - Az clmt;ílás előttI ,
S egyet lobban, utolsót - S az éj elnyelte öt;
'Tündöklőbb is hiába ~ Volt, lnint a többiek,
Véges útról, örök célt - Elérn'i száll, siet.

.{~ E jólélek is alig - Ejtett fájó pallaszt~

Elhagyta élíét, szinte - Meg sem sohajtva azt..
Kimért ütját bejárva, - Mégcg-yszer fényt vetett.
Lelkével bcragyogta :- A drága szíveket -
És eltünt ... s hol az alkony - lio111álya rég- k[·sér{-~

Beállt a gyásznak éje, ~ liOg~T ö pihenni tért.

t(~) Gyásznak s nen) fájclalolllnak, - Hisz' olyan szép a ..
Alni'lyennek, lehet, hog-y - Ö seIn gondol,ta ré~: [vég,/,~,

Letíínt relnények sírján - Rózsákat ültetett '
'S örvendve ült ,felettök - Szép c1111ékünl1cPct.
S ha vQlt még több rClnénye, - E szép végóra aZ~ ••

Bél{esség az élőkön - S a holtakon vigasz.

'G) Mert szíve így ohajtá, - Az a nagy sziv.. amely
VágJTott a szeretetnek - Lán~ján olvadni' eL '
.~ap volt c szív egyetlcn - I_cánya élctén
.S árvaság éjjelében - Soknak szelíd reinény;
'-Csillag a szenvedőknek, - Vigasszal biztatás ...
S.zívét ha gond takarta, ,- Vágyott, örüInc' lilás.
~'(J;) Ai·cún szíve, szeInében - Jósá~os Je'lke élt
S ;e szív, ,e lélek híven -- Lángolt az Istenért;
.SzÍve feldobbanása - Volt minden eg:y szava
'S lelke, buz~ó imákban - Szebb honba szállt to,va
:s erőben fo~yva, így lctt ~ Lélckben lnilldnagyobb,
Már mennyben él, de itt is - Ezer áldást; ha~yott.

SZER.ENCSÉTLENÜi-fiALT VÖLEGÉNY
. MENYASSZONYA FÖLÖTT.. '

DALLAM: 12. «IIeruad éltünk, mini a rél virága . . ."h

<D E~y családnal< bús történetére
Pontot tett a kegyetlen halál.
Nem kérlek már, földi boldogság, hogy
Többé hajIékunkhoz hajlanál.
Mindig hütlen lettél hozzánk -
S ahhoz irg-almatlanabb, aki
Többet- elviselt ~ s ki a bajt
Hősebb lélekkel tartotta ki.



@ Mindig csend volt a Ini l{is házunkban.
Mint a rejtett 11ladárfészkckcn,
Vagy viharra érő órák' jöttén,
Lélegzet-lefojtó éjekcn;
Csend volt, 111inIIa féltünk volna..
\Tagy talán öriil tünk \ré~teleI1?

Oh lni szép, ha életünket
Csak pár é\rc, visszaképzclc111!

@ Láto111 atyál1llnal, édesal1yálnat
Gyermekek közt örvendezni, sőt

l\. .sok hiíség szinte célhoz érvén,
ÖröITI'fájol< nlár új ágra nőtt,

.. De llem hozbatott virágot · . .
Eltelnették jó testvéremet
S úgy ércztél(, hogy fioknak
I-Ialálát túlélni seIn lehet.

o S új csapüs jött., vitte Erzsikénket · ·
Mit ércztek akkor szíveik, .
Mikor· anuyi szép relllény kincséből
Egyedül én luaracltalll nekik?
- S jajt ;letiltva, hogy siettek
Megn1unk'álni boldogságainat !
U tánl1anl vártálc az áldást.
Mit lsten 1116g e világon ad.

, FÉRJ ÉS ..L\TYA FÖLÖTT.
DALLAM: 13. «JéZl1S az éll reI11ényenl ...:ll

{}) Mi a virúg:llak élte? - Bilnbózik, -íelvirul..
I(ifcjti szÍnpoIllpújá t, - Aztún hervad, Ich Lill ; .
Oly szép, de oly erőtlen! - Bántja a hő, a fagy ...
Oh tc, virú~, az c111bcr - éltének képe vagy.
.® Medd i~ Y{i r1Ja k rc~íd, l11ill t - Szúlllltdjúk a napot. ...
S ki Il YíI V~'tll, ékciLl lJ liJ Y ~ l-Ií.lI11ar cIlI úl1atou;
.lY1a lnég elkúpráztatják - l~illlböid a SZCIHet
S holnap talán gyűrötten - A Dorban fekszenek.
·0 Üveg alatt neveltek, -' Vagy szült vadrózsatö~
Királyi ajándél\: vagy, - .Szebb, 111int a drágakő, 
S l{i ma l{cres, k·eresve, ~ Holnap tán· rneg se' lát,
Jó még, ha nenl tapos le, - Szegény beteg virág!
@ fn is úg~y érteITI átal -;-'A boldog kezdeten,
cngell1 is ll1cgb-ecsültck, -- Míg virult életcHl,
Míg szolgáltatn hazán1at, - SzülőközségeUlet,

SZíVelTI a lnás tetszését - Mily könnyen 11yerte meg..•
@ Nem is rég ifjú voltanl, - Test .erQs; szív vidárn,
Egy bpldog, .szép család mert-Reménnyel l1ézni ránt,

. 'Csak pár év s öreg lettem, - Kit többé a világ

. f\,1(lr llenl kcrcs1 keresve ... - Fájclalo1l1, ll1Cg sc' lát.



- "'0 Úgy jÜl t r~'inl a betc~sé~t --~ Min l 'l ko ra i fa~y ...
.Virág! Az cluberek büs - J:lténck képe vag-y.

.Bús sorsodra jutol\ hát, ~ Porba 11lillok veled.
NCITI szánlol a világ ránl, - Talán cl is feled.
® Oh, ne111 le.~z SOrS0111 oly bLIS, - A híí crnlékczct
Reám gondol, habár egy - liervadt virág leszek,
Virág a I(önyvlapok l<özt-Szép emlék, mind, ahány,

,Szomorú szép etnlék, mely - I\önnyektöl halavány.

. GYERMEKTELEN C)REG ÖZVEGYASSZONY'
FÖLÖTT.

DALLAM: 14. «Bűnös lélek, ilol LJujdosol'! ..~

iVl ár az éj, sÖtét madárként,
Szárnyafr terjcsztgeté,
Lelkenl túlvilá"gé vólt ll1ár
S csak szÍvenl az életé,
Dc az élctvügy SelTI tartott, 
Ki csodálná ezt, ll1időn

Oly rég tévclyegtCl11 itt.. az
Alkonyatra vált időn?

Sz~p az alkony, de csak ÍI~Y, ha
'T'art sokú az estifény, . ,
IJc az eget lllár sok éve,
Hop:y sötétJ)ck látonl én:
Bús felhőkbe ITICnt Ic a nap,
Halványak a csillagok,

.Szép rClllények holdsugára
I:nrálll többé neITI ragyof{.

.® A jó, régi iSl11erŐsök

Mind a sírban nyugszanak
S már az úgyis gyászos évek "
Elvittél{ hű társamat;
Egyszülött kedves leányom
Még- addig scm várt reáln,
l"'izcncgy év óta porlad
A halottak bús sorál1-

ci) Ö lett' volna éjszakába
Telt napunk egén a 110ld
S lníg élt, boldog aggkort vártalll,
Szíve olyan drága volt,
Édes lenne 'a virrasztás,
Míg híí SZClne rám ragyog.,
De így lnár csak b'ánni kellett,
Hogy 111ég 1110St is itt vagyok.



OYERMr:l(~rl:l.Jl~N ()REG fÉRJ FÖL()prl~.

DALLAM: 15. «Bcuégczlcm földi pályám . ...~

E--í4=-r-fi-!===tf--==t-~=-=- '='-:r==.t=j=t:.=:1===t=f
E~t= -=,=-'~~:r:-.r.--::-:f~-}=~~

CD I3c,vé ~ gCZ... 1CJ11 föl • di pá n lyáJ11, Mos-tan a sír

#
~ '~

E2= ==::j-3=~--==t=----=-------+=1~~E'~--"'- ---3
E~_==-j· •...:3=3- J=~=-~==-~~==t=- _l---=C!=i.

keb· le vár ráJn. A· hol o· lyan hos -SztI az éj,

~~
.ij----1----------1---~---f~-·- EI/:'..
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Hol a haj, nal csak egy I szer kéL.

@) Szívünkön az öröm a nap,
Hogy leszállt, sol{- éve annak
S a hosszú alkonyt ]{övetve,'
Eljött r"áln az élet-este.. o,

. . - '

® Az éj lnúr terjeszti szárnyát
S Inielőtt a sirt bezárn'ák,
Hideg ágyanl megvetették,
Kezeimet összetették.

. G'.~ Mondd, Jelkenl, az inládsá~ot:
"Jöjjön el a rfc országod!U
Föld nern érti. nlcnnyben hallj,ík
A lélel\: nénla óhaját.

® Inl, az éj Ina-rám sötétül,
Ne nlaradjak csillag nélkü],
lia nekem nincs, legyen érdcnl
A szent vér, rnely elhúllt éríelTI.

® Vándoridö ·ez az élet, .
Mely a sírnál ér csak véget,
Ahol a keresztnek tövén
Mcgpih~n a jó keresztény.



ÁRVÁBÓL LETT FIATAL ASSZONY fÖLÖTT.
. . . ·Egyetlen gyenneke uJiln····

I?ALLAM: 16. «Beír k(jzcl, vayy [dvol Cl:: élcl v.égórája ...»

CD 0úbánatra hajlik az - Árvák szívvilága,-
J\1ínt sötét vízparton a - Szonlorúfűz ága, ~

Mcly szellőtől is remeg, - Azt is lTIcgsóhajtja
S a vIhart llcn1 bírja, lncly - l~öld porába hajtja.
® Ilyen árva voltan1 én, - Bánattal takart lÚI1Y~
I3úsJakodta111 a sötét - Könnypataknak p_ar,tjún. '

.... Ki volt a véc.lclnleZŐlTI? - Az- irgalonl lelke.
Mely bús árva SZíVC111Ct - Boldogg{i"\ilc\reltc.
o l\'\crt llckclIl llCl1l' volt allyüll1, - CsaR tnint kisded

_ ' [lúnynak, '
NCfn taIlulta111 Illeg sc', hogy - Öröníet kívánjak,

'- S 11lÚr-· viuultalll vollla, IlliIlt - Gyenge hajadon [úny,'
. M~kor jó atyáIn hagyott - Újra bánatot ·rúnI.

o S jött 501(. szép, de -bús tavasz-Mosoly,', ÖrÖITI nélkiiJ,
Mikor a SZClTl felragyog - S a szív Illeg n,en1 'békül. ."
S mintha sötét partokoÍl, - SZ01110rÚ 'füzágak
'-ravasz hajnalán n1égis - összehaj~anának~

® Árva" átaImat keres "- S két éve' sem .. t"eIt el,
Árva. ifjú jött felém, ~ Édes szeretettel .. ' .

1:s szólt hOZZalTI: "Árva vagy, ~ Én is épen olyan,
Engedd, hOl!Y bús szívedet - Szívenlhez karoUanl!"
(iD Egy éves történet ez... - S a boldo~súg- hol \rau?
Mért neln ü~y eskettetek, - Fekete fátval ban?
Szcgény úrva, llittClll az - I:dcs ig-érctnek -
És 11li lettcrll? Bús anya - S búsan cltenlctnek.
CD Mint tava.sszal rózsaág - Hordja drága terhét,
Úg-y viseltcI11 s karjaitTI - Majd rneg SZIn ölclték ...
Hervadt Ú~ hárolll napos -- OYCIls..!C kis vir{l~a

Lehúllott húrolll hete - A gyászsír porába.
® Meghalt. Nen1 sirattanl -el.. - Sőt hálát éreztenIt
1:loRY az árvasúg- eIül - Elvitte az Istell.
Békében üd'adtall1 őt, - Hogy a boldo~ helyen.
liová én is indulok.. - Örökre ÖlCljClll.



ELAGGOTrr ÖZVEGY ATYA FÖLÖTT..

OAlLAi\1: 17. «A 1~·(5lkcr1és Íl1undr closzlol

CD tIová szernünk rn{tr vissza SelTI lát
Iiosszú rnult.iáról hallgatag"
Csendes rnagúbarnélyedésbcll
\fúrt a nyolcvanhét éves agg:
Kür il Ite ifj ti 11 CIII z·c cl ék,
Szf'v'ök ren1énnyel telve ll1ég: .....
Szép aggkorát hogy érte el
S Init szenvedett, kit" érdckel?

CD Csendes 111agáball1élyedésben
Oyerl11ekké lesz lninc1cl1 napon.
Ürül a ritka boldog órún
S végigsír a sok búnatoll ....
Körülte ifjú l1cnlzedék,
tlogy ll1it sirat, Inért kérclenéd ?
Szíved relllélll1ycl V~'l1 telc.
Ú~jrSClll érzeJ cg:yii t t veJc.

@) Elötte áll· az élet tíjra"
- Lcfcsti az cll1lékezct, 
t:gy' é:g'i~ éri> Jla~y j hc~yet b', t.
~\Jnclyrc csak egy lít vezet;
'fövén virá~ok nyílanak.

-liinles ])illan~ók szánanak.
i)c -fönt c~Y szép csilla~ rag-Y05!9
I<ajta: "A, Boldog'süg- va~yok!"

.RÉGEN BETEG NŰ É"S ANYA FÖLÖTT.
. DALLAi\Jf: 13. »/111, az Úr jó !live . . -~~

CD M it oly ré~,en é"pH - A rCI11ény és félelcnl,.
Csendes fészek, síri ág-yalll, - _Altatsz békén, ril1~a(s~~

[:Égi béke van velelll :]. Uúg-van,
® I<.ég f()~yott az éltenI, - Mint I1aldokI6 g-yertyalúng,
Ha bíztullk is, c~yrc féltnnk - S fcllohballt: Ita lleln

[:Új aggódást hozva rúnk:] [rclnéltíil1k ... ,
~ Míg öledbe roskad~ - Szent kopors[), hült 1)OrOll1

S több reI11ény \'an a szívemben~ - M'int oly sokszor
[:Föikelck D1ég cg~yl{oron: J [életenlben :

0. Fölkelek, dc többé - Nem' lesz kín, tnetv visszadob,
Kcblc111bcn b"oldog szív: dobban --:- S addig áldott.

[:Síroln, bék"é'nszunnyadok:] [szent karodb3n,



® Válok a l(Ínoktól ... - EJvinném, de nenl-1chct, .
lttnlaradnak, hogy neveljék - Bús csalú~on.lnak ,

[.:S gyötörjék a Icl1\:.cket:] D~escrvet
® Én l11cg-lnegpihentern - Hű.~égöl\llCk karj.ai~l ...
"rövisből lett volna ág:yarn, - ük ellleltek ra]ta~ .

[:S nekik fájtak kínjailfl:] . [la5!yan
ci) S éII lné~ a IIúlút s CIII - Zok ~H~ l}a ~ ta III s~ ii!1telcll:
Mert azt kínos elfogadni ~ S lllcltokcJ)Cll halat adnI

[:A szó úgyis képtelen:] .
® Végső kívánságom '- ~reljesí~~k ~ s~aY31k: . _
Melyek az' égi tUrclInet -- rv~egkoszonnl, )0 ferJenlnek

[:Végső· hálát n1ondanak:] .

KÁNTORTANíTÓ FÖLÖTT.
DAlLA?\'I: '19: »]{i fcJis=ik ille'll~ c koporsó g!Jtls:.('j[éll ..•«

~-CD V áratlan jött baj végzett IlCIll vúraUallul.
. I~ég halódó láng lobbant el vele:
Nag~y távolok hajolnak búsan erre lna
S kicsíny hajlék sír, bánattal tele,
Kihült a kéz, mely fáradt házanépeért
S mely, hog·y- segítsen, rejtve olyan ITIeSsze· ért, .
[:I\1ely, hogy segítsen, olyan lTIe.SSZC ért:J

~ Egyházának volt holtig ébe1: harcosa,
.Példásan tartva -egy kicsiny teret, ·
Ez egy, szcút célt szolgálva lankadatlanúL
Megilleté öt rnilldel1 tisztelet, -'
S hogy jó példáv.al álljon a világ ,elé,
Első rClnényét az Istenne]\:. szeI1tclé~

. [:EIsö fiút az Úrnak szclltclé:]
:(~ Régen, de híven üIlt helyt, lllint az őr. akit

Időhaladtán ottfelejtenek,
De hű szíveh:ben nem kisért a csüggedés.
A fáradást 111ég nelTI sokal ta .111eg:
A hivatás ez, lnely l(orán szívébe' nőtt 
S orozva tánladt a baj, lio~y Ine~6jtsc öL.
[:Orozva tánladt, hogy lllcg·ejtse, öt:]

'@ Dc nelTI lehet, hogy élve adja 111Cg' lllagát
Ki~ kezdve régen, végig- oly derék.. ' .



S 111iként a többi hős, még haldokolva is
Ernelgeté a hííség fegyverét.
Küzdött tovább ... de lnind kisebbek a l{öröl(.
S a hős erő lnost, ime, végleg megtörött.
[:A hős erő lnost végleg megtörött :]

® Legjobb barátja költö-geti1é, a harang,
Melynek sZfl.vára lnindig felfigyelt. -
Mit hall~at blyan n1élycn ehnerűlve, 110gy'
NC111 érti lnár az íS111crt régi jelt?"
- Talán ITIOst oldják róla a bilincseket.
Irgahnas szót hall ot s boldog angyalén·eket~

[:Il~g;almas szót hall s angyalén~ket:J

DallalJza: ~R..é!JlílŐ szó, !Ileg /lclf IIalnod ...

011 én sziveu1, ShOgÓUJT szi venl ! .
lVIegcsalódtál hát Ilagyol1,
AUli öröulnlel biztatott,
1111e, lnilldazt elhagyolll.
Váratlall volt boldogság'oln,
Váratlan jött végzeteUl,
I{ilenc 11ap alatt elszállott,
Szép ,rirágz6 életeln.

~fég. tizellet!~Y -hét előtt is
Edes uI1JránI oldalán,
ÉlI vol~aln a ]egvirágz,óbb,
Legszorgallllusabb .leány,
Oh, de nlil~yen fiatal láI1Y!
j\.. hel}Tenl itt ,rolila 111ég,
rIog'}' szeretott. j ó sz Ulái III

l)arnllcsára állanék.

Itt volna 111Óg" 8Z Óll hel~yoln,

Hogy Ile csak gyászt lássanak,
I-Iadd virulnél\: itt, 1101" relnén~y
\Tirág"a i 11l111aJlak.
Oh sziilöinl! IlU lllosolyra
lJOI'iilhotott arcotok,
lJgy éreztül}), nonl lehettek
- l\1int én - ol}ran boldog"ok.



lit volna ln ég- az én hel~YC1l1~

B ár itt halt~lln volna n1eg":
S z(í zi koszorll ki)I"itn ö
]~111~11vúllY1Ilt f<1jOl110t,
.JéZl1S0ll1 tüzné fejűlnre

Szél) 111011yasszony-fátYOlOlll,
~cln hag~yn{i]n az özveg"ység'ot
l~"iata] jö p~íronlon.

De én elhagJTtanl e házat,
8irtanl, 118111 tlld0111 111iért,
I-Iálából is, dc tálI sejtett
IIö vi cl b olfl ogság"o111 é rt.
Ncn1 l11ondonl, hog~y visszavágytanl,
11118, 111égis itt vagyole,
Ott is g-y-ász n1araclt l1tánanl,
Itt is bánatot 11agyol{.

NenllnOlldo111, 110gy visszavágytanl,
l\'1e1't szeretet fogadott,
I(cdvcs férjenl 11ajlél\:ál)un
E)OhSC111 voltan} olhag-yott.
l~des kezele dédel~~ettck,
l\.l)olgattalc engcInet,
Jaj, de a halált eliizlli
Szeretettel llelll lehet.
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