
DAX TESTVÉRÜNK HATVAN 
 
                                               (Ferenczi Rudolf ünnepére, bordaropogtató rokoni öleléssel) 
 
Dax hat van? Azt hittem, Daxból csak egy van. Mondják, Dax hat van, Dax hatvan lett. Most 
hat, vagy hatvan, avagy csak egyetlen egy? VAN - EGY, esetleg három személyben, miként 
az İskezdet Modellje. Dax, a dalteremtı, Felkentje a termı Dió, s szentlelke az Éva, aki Ave. 
 
Dax nekem a generációnk egyik képe.  
Nem tudom, feltőnt-e nektek: minden nemzedéknek saját, jellegzetes arca van. Saját formája, 
feladata, üzenete. Nézzétek meg Dax úr arcát, egész mivoltát. Közép-európai arc, barázdált, 
akár a föld. Fizikai munkát sokat bíró vállak. Figyelmes fotótekintet. (Sok mindenre kellett itt 
tekintettel lenni.) Kreatív ujjak, vájt fül (kivájt pénztárca, de azt nem látják.) Magas homlok. 
Szembe forduló tartás. Egyáltalán, tartás. Mint az ötvenhatos srácoknál. Akik mellett mi még 
kölykök voltunk. De voltunk, láttunk, hallottunk, hittünk. A hit hallásból ered. Hallod: hiszed. 
A száj idınként zárva. Mint az okos rádió. Tudja, mikor jó, ha szól s mikor kell hallgatnia. 
Mint a hő kutya. Tudja, hol laksz, kedves Dax. Hát – ilyen színes ez az ábra.  
Mikhez, kikhez kötıdött e generáció? Íme, itt egy Deme-ráció. Feldereng pár név, kutat az 
elfogult tudat:  Beatles, Liszt, meg Illés, mint a kifent kés. Bartók Allegro barbaro – hol 
zongorán, hol az Apostol lován, amikor még szólt a banda. És a Petıfi-rock Páll Pistától. 
Sebı, Halmos. Levente, Bródy, Koncz, Markó. (Értsd: tudható, merre iv van a Markó utca és 
a Gyorskocsi.) Aki köztünk észnél maradt, annál soha sem volt narkó. De a szakrális bor – 
mindenkor! Ha bírta a gyomor. Jó volt a dió-termés. Cseh Tamás meg Bereményi. Bakony, 
Salföld, Somogyi Gyızı. Sajgó Szabolcs. Nıs papok lelkigyakorlata. A házasság mint üde 
szerzet. Szilas-mise. Folyamatosan megkötı, friss Beton. (Meg cementes-zsák, kórházi 
ügyelet, beteg alagsor.) A felhık Nagymaros fölött. Erdei misék. Folyékony Duna. Habzó 
korsó, sose habozó énekessel. Besúgók és feljelentık kora után, elfelejtettség és mellızöttség 
ideje . Körök kora után - ködök kora jött. Köldökök fölött kísértı fájó sérv. Sokat emeltél, fiú! 
Kevésnek tőnt az érv a hatalommal szemben. De megmaradt a markáns vélemény. Politika 
meg patika, házatlan egyház, hazátlan hiány. Adieu, romantika. Katakomba, újra. Közösségi 
pipafüst, Blanc verse jambus. Megtartott és újragombolt barátságok. Újra termı füge, DIÓ, 
mogyoró. S a hit: gyümölcsérıl ismerhetjük meg a fát. Van elég gyümölcs. Hát, tele a tányér, 
vegyetek. Tölts kehelybe borokat. Igyatok. Az ÉNEK sebet borogat. Az IDİ hangja, teste, 
lelke – miénk. Vegyétek és egyétek. S ha még tudtok néha emlékezni (mi is az az emlékezet? 
– Folyamatos Jelenidı...) – ne feledjük: Dax: nem kutya-eledel. Dax is mi vagyunk. Ne sorold 
a mások baját. Akármekkora a baj ott, míg áll BAJÓT – én Uram, én Istenem – ha felhangzik 
a jajod és az örömed, sosem lehetsz elveszett! Mi vagyunk az élıvíz és mi vagyunk az élı 
egyház. Kit az Isten szívbıl kedvel. Az éneket hát újra kezdd el. Akármilyen képpel ülsz, Don 
Quijote, állj most fel. És kedvvel dalolj! Hallod? Kedvvel! Glória szálljon az égre fel. Amen. 
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DAX – hanghordozókon: 
1983 Isten tenyerén I  
1993 Isten tenyerén  II.(aug. 20. Szent Istvánkor) „ Ha az énekem élet/,Úgy az életem ének.” 
1994 Formálj engem szíved szerint (Énekek a család évében) 
1996 A Út (Dax - Michel Quoist” Imádságok a keresztúton) 
          „ İ útja a te utad, A te utad, a mi utunk” 
1997 Örülj ha csöpp vagy  (Gyermek versek) 
1999  Dalok a Boldogságról  ( „Nyolc boldogság” dalciklus) 
2001 Utazás a mesetóhoz  (Gyermek versek) 
2007 Szent Erzsébet Oratórium 
 
DAX DALOK - gyüjteményes 
címjegyzék 

 

A folyó parton állva    
A föld sója     
A jó pásztor    
A kis kertész (Zelk)   
A napsugár    
A szabadulás dala    
Akit az Úr örömével szeret (elsı szavam)  
Aleluja, én édes Istenem   
Áll a fájdalomnak anyja   
Apám keze    
Apóka, anyóka    
Áradj szét Lélek    
Ave Maria     
Az úton járva    
Barangolók (Weöres)   
Bárány felhık    
Betlehemben egyszerően  (karácsony)  
Boldogok a szelídek    
Bolond-
bál 

 (Vidor M.)   

Buba éneke (Weöres)    
Bujócska  (Gyárfás)   
Búza (Kozma László)   
Bőneinket, égi Bárány (Mise II. Agnus)  
Csak azért kell    
Csali mese  Weöres)    
Csalogató (Gazdag)    
Csendes este (ismert szöveg, De Dax dallam) 
Dicsıitlek Uram mert felkelt   
Dicsıítı zsoltár (Magasztaljátok velem)  
Dicsıség az Atyának (Mise II.Gloria)  
Dicsıség, dicsıség, angyalok  (karácsony)  
Diódáridó  (Osvát)   
Ébredj föl Jézusom      (karácsonyi)  
Egy szív, egy lélek    



Egyek legyetek    
Egyszer még újra él    
Éhes szívvel vándoroltam   
Éjszaka  (Radnóti   
Életünk malomköve    
Ember a földön minek az életed    
Ember, ne félj a rossztól   
Enyém a dal    
Erre a szép napra    
Érted vagyunk    
Érthetetlen, miért kell sebet   
Esti ima  (Szívem esti gondolata)   
Eucharisztikus himnusz  (Élı kenyér)  
Éveken át sötétben ültem   
Évfordulór
a 

    

Fáradt a szív    
Fehér szentostyában    
Fehérnek lenni, mint a hóvirág   
Felajánlás  (És azon az éjszakán)  
Formálj engem szíved szerint   
Fızıcske (Fazekas)    
Gesztenyefalevél (Nemes Nagy)  
Gondoltam jó lenne    
Ha bízol (Nehéz az út a hegyre)   
Ha egyszer útra keltél    
Ha látod, hogy itt a perc   
Ha leves készül (Weöres)   
Hajnal (Beney)    
Hamuszín szürke fátyolával (Sajó S.: Nagypéntek)  
Hálaadó ima (Bárhová térdelsz)   
Hálaadó zsoltár (Oly jó áldani)   
Hallottuk, Isten    
Hegyeken járva nézz szét   
Hinta  (Balla)   
Hiszek (Sík S.)    
Hiszem     (Kozma László)   
Hiszem (Kozma László)   
Hitetlen Tamás (hat dal)   
Hófehér a fátyola  (elsıáldozásra)  
Így jött közénk    
Így szól az Isten    
Ikrek a kútnál    
Immár a nap    
Irgalmazz énnekem (Mise II. Kyrie))  
Isten a szépség (Hála legyen)   
Isten Báránya (Mise 1.)   
Isten jósága    
Isten tenyerén    
Isten, ki végzetünk felett   
Istené az én hazám    
Jászol nélkül a hely üres   
Jézusom (DAU)    



Jó utat találtam    
József, az ács    
Jöjj el édes Jézusom  (Tudom hogy néz)  
Kár, de 
kár 

 (Szalai)   

Kérés (Ó kedeves jó Mikulás) (Mezey K. fordítása) 
Keresztút I. (Sík S.)    

 A szomszédomnak nem volt kenyere 
 Megroncsolt testtel   
 Terhe alatt a szörnyő fának  
 Megy Jézus a Golgotára  
 Cirenébıl jött a föld 
fia 

  

 Ó Isten 
arc 

   

 Bocsáss meg, Krisztus  
 Ó Jeruzsálem leányai   
 Harmadszor is   
 Forduljatok el   
 Álla kereszt az ég alatt  
 Lehajtott fejő Krisztus   
 Drágalátos Szent Testét  
 Valahol egy tenger fölött  

Keresztút II. (M. Quoist.)   
 Uram, késı már   
 Íme, Uram, íme a kereszted  
 Ingadozott az Isten, elvágódott  
 Szívem sajdul Anyád láttán  
 Ballagott az úton, munkára fogták 
 Hosszan nézte, figyelte  
 Nem bírod már végig. Újra 
elestél 

 

 Sírnak az asszonyok   
 Fel kell állni, arcodon az út pora  
 Nem maradt már más neked  
 Pont számodra készült  
 Még néhány óra, néhány perc  
 A mőved befejezted, leszállhatsz  
 Több szó mostmár többé ne essék köztünk 

Készíts helyet Igédnek   
Kiállsz az útra és énekelsz (Igen)  
Kívángató  (Polónyi)   
Köd-anyóka (Tasnádi Varga)  
Könnyő felhık fönn az égen   
Köszönöm, Istenem, köszönöm életem  
Köszöntı (Dsida)    
Krisztus Teste (Feleld az igazat!)   
Krisztus Virágunk, szép termı águnk  
Magnificat: zengjetek Máriával   
Magyarnak lenni (Sajó S)   
Már éjfélre fordul az óra (karácsonyi)  
Március  (Áprily)   
Mária a példaképünk    
Mária Magdolna (Vérszító parázna)  



Megszülettél    
Mennyben lakó én Istenem   
Mért nem hisznek az emberek   
Mese a rongybabáról (Kassák)   
Meséltél (Osváth E.)    
Mesetó  (Osvát)   
Míg az ének messze száll, Háromkirály  (karácsonyi) 
Mikor elhagytak (Ady)    
Mikulás  (Mezei K. fordítása)   
Minden ember vágya    
Minden gyermek a Jó isten kis virága  
Mint fő a szélben (Sík S.)   
Mit tennél, ha sivatagban   
Mondd mit hoztál    
Ne féltsd a gyertyád    
Nem vagyok rá méltó    
Nyárieste (Weöres)    
Nyolc boldogság (nyolc tétel)  

 Szörnyő, ha van   
 Sírsz, mert fáj, mert elkeserít  
 Üsd, verd    
 Idık, szelek, újak, régiek  
 Ma láttam lépted fájó ritmusát  
 Nem hittem, hogy ez én vagyok  
 Fáj, hogy széthúz a világ  
 Rohanó csermely   

Offertórium (Dienes V.)   
Örök akarat (Kezdetben volt)   
Pásztorok, pásztorok, messze  (karácsonyi) 
Pattogatott kukorica (Ténagy)   
Pénteken beteljesedett   
Pipa-nóta     
Pitypangok                (Gazdag E)  
Pöttyös katica (Tímár(   
Prefáció  (Égiekkel ünnepeljünk)   
Rád számít (Szobában fény világít)  
Reggeli ima  (Szívem elsı gondolata)  
Rigófütty szól (Osvát)   
Románc (Weöres)    
Schönstatti Mária    
Soha ne hidd    
Soha se félsz ha Krisztussal mész  
Szent Borbála   (hét dal)   
Szent Erzsébet oratórium  (hat tétel)  
Szent István himnusz (Jól megjelölte)  
Szent vagy Uram (Mise 1.)   
Szent, szent, szent az Úr (Mise II. Sanctus)  
Szent, szent, szent az Úr, áldja föld  
Szentcsalád    
Tavasz  (Vasvári)   
Távolból (Weörws)    
Te bennem élsz, én benned   
Te megvizsgáltál, Uram (138/139. Zsolt.)  



Tengeritörık (Nagy)   
Túl, túl, messze túl (Weöres)   
Tücsök-
dal 

 (Garai)   

Úgy kezdıdött az én dalom   
Úgy kezdıdött az én dalom (Dorogon)  
Uram irgalmazz (Mise 1.)   
Uram nem vagyok méltó   
Uram, Istenség, te vagy midenség  
Utazás  (Káldi)   
Valaki mondta    
Van egy gyertyám    
Zárt templom (Ha égnél)   

 


