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AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE 
 

MÁJUS 24. SZOMBAT 
 

ÉNEKEK ÉS KÓRUSMŰVEK 
 

A műsor gerince jól ismert énekeskönyvi énekeinkre épül, melyet néhány egyszerű kórusmű, 
kánon és történelmi ének egészít ki. Az énekeskönyvön kívüli énekeket a Krisztus az énekem 
2012-es dunamelléki énekgyűjteményből, illetve Az Úrnak zengjen az ének, 2006-ban 
megjelent sárga „ifjúsági” énekeskönyvből, különösen annak Tartsd fel a zászlót!, történelmi 
dalokat is tartalmazó fejezetéből válogattuk.  
Úgy gondoljuk, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ezen a történelmi helyen állva különleges 
hangsúlyt és színezetet kaphat az istendicsőítés és hitvallás, melybe a koncert második 
részében a nemzeti felelősségérzet hangjai is beleszövődnek. Országunk elesettségét siratja a 
16. századi Jeremiád-ének. Meglepően aktuális a két 48-as katona-nóta szövege is, e 
történelmi helyhez azonban legszorosabban mégis az Egressy Béni dallamán megszólaló 
Nemzeti dal kötődik. 

Rövidítések:  
IÉ – Az Úrnak zengjen az ének – ifjúsági énekeskönyv 
Ré – Magyarországi református énekeskönyv, 1948 
ER – Magyar református énekeskönyv, 1996 
DM – Krisztus az énekem – énekgyűjtemény, 2012 
Adjatok hálát – kórusfüzet, 2009 

Bódiss Tamás 
művészeti vezető 

 
 
1. Dicsérje szent nevét (IÉ/150) – 2 szólamú kánon rézfúvókkal (férfi-női szólamok 
vegyesen) 

 



2. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…  (Ré/89. ER/89. IÉ/252.) feld. C. Goudimel ny. 
1-2. vers négyszólamban, 3. vers unisono 

 
             2. Bol-     dog     a    nép,   a-  mely        te-      né-   ked  ör-      ven-       dez,  

                 Min-    den    dol- gát,   U-  ram,        ez        vi-     szi   jó         vég-       hez. 

 
                Fé-  nyes    or-   cád     e-   lőtt    e-  zek járnak me-ré- szen,       És     a     te   ne-vedben 

 
                  ör-   vendeznek szünte- len,  Mert nagy    di-cső-ségre   ő-ket fel-ma-gaszta-    lod, 

 
               És          jó- té-  te-       mé-      nyed        raj-       tuk megszapo- rí-          tod. 

 

3. Te vagy ékessége az ő erejüknek, / Minden hatalmukat te adtad nékiek.  

    A te kegyelmedből orcánkat fölemeljük, / Tetőled, Úr Isten, mi paizsunkat vettük,  

    Dicsőség tenéked és áldassál, Úr Isten, / Melyre minden néptől mondassék: Ámen, Ámen! 

 

 

 



3. Ráduly Emil: Üdvözlet 

 



4. Mindenek meghallják… -  kíséret nélkül, 2-6. versekben női/férfikari váltakozásban, 
kezdő és záró versszak együtt, kezdőhang: F (Ré/236, ER/392, IÉ/222)  

 
2. NŐI KAR Hogyha a városnak, avagy háznak népét Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. REFR. 
3. FÉRFIKAR Csak hiába lészen reggel felkeléstek Néktek, kik erős Istenben nem hisztek: REFR 
4. NŐI KAR Ekképpen történik mindnyájan tinektek, Munkával, bánattal kenyeret kik esztek: REFR 
5. FÉRFIKAR Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, Kik csak benne bíznak s hozzá 
fohászkodnak: REFR 
6. NŐI KAR Mint a sebes nyilak az erős kezében, Erősek a hívek Isten kegyelmében: REFR 
7. EGYÜTT Boldog, aki lelkét hittel erősíti, Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: Nincsen Isten nélkül 

segítség és idvesség. 

5. Feltámadt Krisztusunk nékünk – kánon  (DM//717) latinul és magyarul is 

 
 



6. Dicsőség néked, Istenünk – (IÉ/106, DM/720) M. Vulpius feld. in: Adjatok hálát 10.sz – 
1-3. vers négy szólamban, majd a 4. vers unisono 

     

7. Krisztus feltámadott – (Ré/185, ER/236, IÉ/114)  
unisono, zenekari intonációval (Draskóczy L)  

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus 
lett a vigaszunk, Alleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, 
ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét, Alleluja, Alleluja! Alleluja! 
Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja! 



8. Nemzeti dal – Egressy Béni – Berkesi S. (IÉ/288)  

 

 

 



9. Keserves szívvel Magyarországban… - 1-3, 5-6, 14, 16, 18. versekkel, kezdőhang: F   
(Ré/385. IÉ/276.)  

 
                1.Keserves szivvel Magyarországban mondhatjuk magunkról 
               16. Te pedig, kegyes, irgalmas Isten, örökké megmaradsz, 
               18. Téríts tehozzád, és mi megtérünk, kegyelmes Úr Isten! 

 

 
                A  nagy siralmat, kit Jeremiás régen irt zsidókról: 
               Te országodban, birodalmadban örökké megállasz. 
               Újítsd meg immár mi napjainkat, mint régi időben. 

(egy hanggal 
lejjebb: F-ben 
éneklendő) 
 
 

2. FÉRFIAK  Emlékezzél meg, hatalmas 
Isten; nyomoruságinkról ; Tekints mi reánk, 
állj bosszút immár mi nagy romlásinkról! 
3. FÉRFIAK  Mert örökségünk tőlünk 
fordúla pogány nemzetségre, Mi lakó 
helyünk szálla mi rólunk idegen népekre. 
5. NŐIKAR Megszomjúhozván, a mi 
vizünket drága pénzen isszuk; Nagy 
fáradsággal bégyüjtött fánkat immár áron 
vesszük. 
 

6. NŐIKAR Sírván mondhatjuk, felséges 
Isten: vétkei atyáknak, Kik mi közűlünk 
régen kimúltak, mireánkszállának.  
16. EGYÜTT.4 sz Te pedig, kegyes, 
irgalmas Isten, örökké megmaradsz, Te 
országodban, birodalmadban örökké meg-
állasz. 
18. EGYÜTT .4 sz Téríts tehozzád, és mi 
megtérünk, kegyelmes Úr Isten! Újítsd meg 
immár mi napjainkat, mint régi időben. 



10. Ne csüggedj el, kicsiny sereg… - unisono. ad lib 4 szól (Ré/393. ER401. IÉ/286.) jav: D 

 

 

 

 

 



11. Katonaének Bocskai fejedelemhez -  dall.alk.Lantos Szabó István, feld. Berkesi S. (IÉ/299) 

2. Azkinek örvendünk, 
Most anna éneklünk 
Vitézlő öltözetben: 
Sisakban, fegyverben, 
Lovakon, nyergekben, 
Sátor alatt mezőkben, 
Jóllehet sok kárban, De 
azért vígságban, 
Magyarok örömében.  

3. Keserves nemzetünk, 
Szomorkodott szívünk 
Egyszer hadd 
vidámuljon. Rabságából 
testünk, Siralomból 

lelkünk Immár hadd 
szabaduljon, Ezeknek 
fejében, Boldog 
reménységben Minden 
ember induljon! 

 

 

12. Két Kossuth-nóta (IÉ/278-279.)  
Kossuth izenete – 1. FÉRFIAK, 2. NŐIKAR 3. EGYÜTT 
Kossuth Lajos Debrecenből – VÉGIG EGYÜTT 

 



 
 
2. De szeretnék, de 
szeretnék én 
Kossuthtal beszélni. 
Megkérdezném, 
megkérdezném, 
lehet-e még 
remélni, 
Megmondanám én 
azt neki magának: 
Nagy adója, sej, de 
nagy adója van a 
magyar hazának. 

(Kiemelt részek 
alkalmazkodó 
ritmusban.) 

 

 

 

 

13. Úrnak szolgái mindnyájan… - unisono 2-3. versek ad.lib 3 szólamban (Ré/134. ER/134. 
IÉ/236.) feld. Ádám Jenő 

 

 



14. Hatalmas Isten… - Magyar ének (ER/334. IÉ/316.)                                  Gárdonyi Zsolt 

 



 
 
 
 



 

 



 

 
15. Testvérek, menjünk bátran – unisono Ré/455, ER/480 

1. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, E földi pusztaságban Megállni nagy 
veszély. Hát merítsünk erőt A menny felé sietni, Nem állva megpihenni A boldog cél előtt. 

2. A keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, Tudjuk, hogy hű s igaz. 
Mint egykor Ő tevé, Most véle s benne bízva, Arcát ki-ki fordítsa A szent város felé. 

16. Szózat – közösen zenekari kísérettel 
 


