
1:1

ÉNEKEK ÉNEKE, MELY SALAMONÉ 

 ♀ sulammita lány 

 ♂  szerelmese, a pásztorfiú 

 ♕ Salamon király 

 ✡ Jeruzsálem lányai (a kórus) 

 

 

 
2
Csókoljon meg engem szája csókjaival, mert szerelmed jobb a bornál. 

3
Jó illata van 

olajodnak, neved mint kiöntött olaj: ezért szeretnek téged a csajok. 
4
Vonj engem 

utánad, szaladjunk – bevitt hálószobáiba a király. 

 Ujjongjunk és örvendjünk benned, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán 

szeretnek téged. ● 

 
5
Fekete vagyok én, de bájos, Jeruzsálem lányai, mint Kédár sátrai, mint Salamon szőnyegei. 

6
Ne azt nézzetek rajtam, hogy napbarnított vagyok, hogy megégetett engem a nap! Anyám 

fiai megharagudtak rám, szőlők őrzőjévé tettek, a magam szőlőjét nem őriztem. 

 
7
Mondd meg nekem te, kit lelkem szeret, merre legeltetsz, merre heverésztetsz délben? 

Mert minek legyek olyanná, mint aki elfedezi magát, haverjaid nyájainál? 

 
8
Ha te ezt nem tudod, asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán és legeltesd 

gödölyéidet a pásztorok hajlékainál. ● 

 
9
A fáraó kocsijaiba fogott kancámhoz hasonlítalak, kedvesem! 

10
Bájosak orcáid a láncocskák 

között, nyakad a gyöngysorban. 
11

Aranyláncokat készítünk neked ezüst gyöngyökkel. 

 
12

Míg a király asztalkörében ül, nárdusom árasztja illatát. 
13

Mint a mirhacsokor, mely 

melleim között pihen, olyan az én barátom nekem; 
14

mint ciprusfürt Én-Gédi 

szőlőiben, olyan az én barátom nekem. ● 

 
15

Íme, szép vagy te kedvesem, íme, szép vagy, szemeid galambok. 

 
16

Íme, szép vagy te szerelmesem, kedves is, ágyunk zöldellő, üde; 
17

házaink gerendái 

cédrusok, padlózatunk ciprusok. 
2:1

Én vagyok a Sárón nárcisza, a völgyek lilioma. 

 
2
Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok között. 

 
3
Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a fiúk közt, árnyékában megkívántam és 

ültem benne, és gyümölcse édes ínyemnek. 
4
Elvitt engem a présházba és zászlója fölöttem 

szeretet volt. 
5
Erősítsetek engem szőlőlepénnyel, üdítsetek fel almával, mert a szeretet betege 

vagyok. 
6
Bal karja a fejem alatt és jobbja átölel! 

7
Megesketlek titeket, Jeruzsálem lányai, a 

gazellákra vagy a mező őzeire: ne ébresszétek fel és ne gerjesszétek fel a szeretetet, amíg 

nem akarja. ● 
8
Szerelmesem hangja: íme jön, ugrálva a hegyeken, szökdelve a dombokon. 

9
Hasonlít barátom a gazellához vagy a fiatal szarvasborjúhoz. Íme, itt áll házfalunk mögött, 

benéz az ablakokon, bepillant a rácson át. 
10

Megszólalt szerelmesem és mondta nekem: 

♀ 

♀ 

♀ 

♂ 

♂ 

♂ 

♀ 

♕ 

✡ 

♀ 



 Kelj föl nekem kedvesem, szépségem, és gyere! 
11

Mert íme a tél elmúlt, az esőzés 

elvonult, elment; 
12

a virágok megjelentek a földön, a metszés/éneklés ideje elérkezett, 

és a gerle hangja hallatszott országunkban. 
13

A fügefa érlelte még éretlen fügéit, a 

szőlők virágzanak, illatoznak. Kelj föl nekem kedvesem, szépségem, és gyere! ● 
14

Galambom a sziklahasadékokban, a meredély rejtekében, hadd lássam ábrázatodat, 

hadd halljam hangodat, mert hangod kellemes és ábrázatod bájos. ● 

 
15

Fogjátok meg nekünk a sakálokat, a kölyöksakálokat, szőlőpusztítókat, virágzó 

szőlőinkéit. 
16

Szerelmesem az enyém én az övé vagyok, aki a liliomok közt legeltet. 
17

Amíg hűvösödik a nappal és megnyúlnak az árnyékok, fordulj, légy hasonlóvá, 

szerelmesem, a gazellához vagy a fiatal szarvasborjúhoz szakadékos hegyeken. ● 
3:1

Fekvőhelyemen éjjelente kerestem azt, akit lelkem szeret, kerestem, de nem találtam. 
2
Hadd keljek fel és járjak körül a városban, az utcákon és a tereken, keressem azt, akit 

lelkem szeret; kerestem, de nem találtam. 
3
Rám találtak az őrök, kik a várost járják: 

láttátok azt, akit lelkem szeret? 
4
Alighogy továbbmentem tőlük, máris megtaláltam azt, 

akit lelkem szeret; megfogtam és nem engedem el, míg be nem viszem anyám házába és 

szülőm hálószobájába. 
5
Megesketlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra vagy a 

mező őzeire: ne ébresszétek fel és ne gerjesszétek fel a szeretetet, amíg nem akarja. ● 

 
6
Ki az, aki feljön a pusztából, mint füstoszlopok, átillatozva mirhától és tömjéntől, a 

kereskedő minden fűszerporától? 
7
Íme, Salamon ágya az – hatvan vitéz van körülötte Izráel 

vitézei közül; 
8
mindannyian kardforgatók, harcedzettek, mindegyik férfi kardja az oldalán az 

éjszakák rettegése miatt. ● 
9
Gyaloghintót csináltatott magának Salamon, a király a Libanon 

fáiból; 
10

oszlopai ezüstből készültek, támlája arany, ülése bíbor, belseje bőrrel/szeretettel 

behúzva. Jeruzsálem lányaitól; 
11

menjetek és nézzétek, Sion lányai, Salamon királyt a 

koszorúban, mellyel megkoszorúzta őt anyja esküvője napján, és szíve öröme napján. ● 

 
4:1

Íme, szép vagy kedvesem, íme, szép vagy. Szemeid galambok fátyolod mögött, hajad mint 

a kecskenyáj, melyek leereszkednek Gileád hegyéről. 
2
Fogaid mint a lenyírt juhok nyája, 

melyek feljöttek a mosdatóból, mindegyiknek van párja és meddő nincs köztük. 
3
Ajkaid mint a karmazsinfonal ajkaid, és beszéded bájos. Halántékod fátyolod mögött mint 

gránátalmaszelet. 
4
Nyakad mint Dávid tornya, mely kecsesen épült; ezer pajzs van 

ráakasztva, mind a vitézek pajzsai. 
5
Két melled mint két szarvasborjú, gazella ikrei, melyek a 

liliomok között legelnek. 
6
Amíg hűvösödik a nappal és megnyúlnak az árnyékok, elmegyek 

a mirha´s hegyére és a tömjén dombjára. 
7
Minded szép, kedvesem, és hiba nincs benned. ● 

 
8
Gyere velem a Libanonról, menyasszonyom, velem gyere a Libanonról, tekints le az 

Amána csúcsáról, a Szenír és CHermón csúcsáról, oroszlánok lakhelyeiről, párducok 

hegyeiről. 
9
Megdobogtattad szívem, húgom, menyasszonyom, megdobogtattad szívem 

egyik szemeddel, nyakláncod egy medáljával. 
10

Milyen gyönyörű a te szerelmed, 

húgom, menyasszonyom, mennyivel jobb szerelmed a bornál, és olajaid illata minden 

fűszernél. 
11

Színmézet csepegtetnek ajkaid, menyasszonyom, méz és tej van nyelved 

alatt és ruháid illata olyan, mint a Libanon illata. ● 
12

Elzárt kert az én húgom, 

menyasszonyom, elzárt kút, lepecsételt forrás, 
13

hajtásaid/fegyvereddel őrzött 

gránátalmafa-díszkert kiváló gyümölcsökkel, ciprusok nárdusokkal, 
14

nárdus és 

sáfrány, nád és fahéj, mindenféle tömjén-fákkal, mirha- és aloefákkal, mindenféle kiváló 

fűszerekkel, 
15

kertek forrása, élő vizek kútja és folyók a Libanonról. 

 
16

Ébredj, északi szél, és gyere, déli szél, fújj rá kertemre, folyjanak fűszerei, jöjjön 

szerelmesem kertjébe s egye kiváló gyümölcseit. 

✡ 

♕ 

♀ 

♀ 

♂ 

♂ 



 
5:1

Eljöttem kertembe, húgom, menyasszonyom, leszedtem mirhámat fűszeremmel 

együtt, ettem lépemet a mézemmel együtt, ittam boromat a tejemmel együtt; egyetek, 

társaim, igyatok és részegedjetek, szerelmeseim! ● 

 
2
Én alszom, de szívem ébren van. Hallgasd! Szerelmesem kopogtat: 

 Nyisd ki nekem, húgom, kedvesem, galambom, tökéletesem, mert fejem tele van 

harmattal, fürtjeim az éjszaka cseppjeivel. 

 
3
Levetettem köntösömet, hogyan ölteném föl? Megmostam lábaimat, hogyan 

szennyezném be? 
4
Szerelmesem benyújtotta kezét az ajtórésen, és belsőrészeim 

háborgott miatta. 
5
Én felkeltem kinyitni szerelmesemnek és kezeimről mirha és 

ujjaimról folyós mirha csepegett a zár kilincsére. 
6
Én kinyitottam szerelmesemnek, de 

szerelmesem megfordult, eltűnt. Lelkem elalélt beszédétől. Kerestem őt, de nem 

találtam; kilátottam neki, de nem felelt nekem. 
7
Rám találtak az őrök, kik a várost 

járják: megvertek, megsebesítettek, levették rólam kendőmet a falak őrei. 
7
Megesketlek titeket, Jeruzsálem lányai, ha megtaláljátok szerelmesemet – Mit 

mondjatok neki? – azt, hogy én a szerelem betege vagyok. 

 
9
Miben különb a te szerelmesed mások szerelmesei között, asszonyok szépe, miben 

különb a te szerelmesed mások szerelmesei között, hogy így megesketsz bennünket? 

 
10

Szerelmesem káprázatos és jóképű pirospozsgás, tízezer közül is kitűnik. 
11

Feje arany, színarany, fürtjei göndörek, feketék mint a holló. 
12

Szemei mint 

galambok a vízfolyásoknál, tejben fürdenek, szépen ülnek helyükön. 
13

Orcái mint a 

fűszervirág-ágyások, ajkai liliomok, folyós mirhát csepegtetnek. 
14

Kezei aranyhengerek telerakva tarsiskövekkel, kidolgozott hasa mint az elefántcsont 

zafírokkal kirakva. 
15

Lábszárai márványoszlopok, színarany talpakon; ábrázata mint a 

Libanon: válogatott, mint annak a cédrusai. 
16

Ínye a legédesebb és mindenestől 

kívánatos. Ez az én szerelmesem és ez az én társam, Jeruzsálem lányai! 

 
6:1

Hová tűnt szerelmesed, asszonyok szépe, hová fordult szerelmesed, hogy veled 

együtt keressük? 

 
2
Szerelmesem lement kertjébe, a fűszerágyásaihoz, hogy a kertekben legeltessen és 

hogy liliomokat szedjen. 
3
Szerelmesem az enyém én az övé vagyok, aki a liliomok 

közt legeltet. ● 

 
4
Szép vagy, kedvesem, mint Tirca városa, bájos mint Jeruzsálem, félelmetes, mint a 

felzászlózott hadak. 
5
Fordítsd el tőlem szemeidet, mert azok megzavartak engem! 

Hajad mint a kecskenyáj, melyek leereszkednek a Gileádról. 
6
Fogaid mint az 

anyajuhok nyája, melyek feljöttek a mosdatóból, mindegyiknek van párja és meddő 

nincs köztük. 
7
Halántékod fátyolod mögött mint gránátalmaszelet. 

8
Ott van hatvan 

királyné és nyolcvan ágyas és számtalan csaj; 
9
de ő az egyetlen, galambom, 

tökéletesem, ő anyjának egyetlenje, az ő szülőjének szeplőtelen lánya. Látták a lányok 

és áldották, királynék és ágyasok dicsérték. ● 

 
10

Ki ez a lány? Ragyog mint a hajnal, szép mint a hold, tiszta mint a napsütés, 

félelmetes, mint a felzászlózott hadak. ● 

 
11

Diófakertbe mentem le, megnézni a völgyben a rügyeket, megnézni, vajon 

kihajtott-e a szőlő, kivirágoztak-e a gránátalmafák. 
12

Szinte magamon kívül voltam. 

Ott add nekem mirhádat, nemes nép lánya! 

♕ 

✡ 

♀ 

♀ 

♀ 

♀ 

♂ 

♂ 

✡ 

♂ 

✡ 



 
7:1

Térj vissza, térj vissza, ó tökéletesem/súnémita/Sulammit, térj vissza, térj vissza, hadd nézzünk! 

 Miért akarjátok nézni a súnémitát, mint a máchanájimi táncot?! 

 
2
Milyen szépek lábaid a sarukban, nemesnek lánya; csípőid domborulatai olyanok, 

mint az ékszerek, művészkezek munkája. 
3
Köldököd kerek serleg – nem nélkülözi a 

koktélokat. Hasad búzahalom, bekerítve liliomokkal. 
4
Két melled mint két fiatal 

szarvasborjú, gazella ikrei; 
5
nyakad mint elefántcsonttorony, szemeid mint a tavak 

CHesbónban, a népes város/Bátrabbim kapujánál; orrod mint a Libanon tornya, mely 

Damaszkusz felé tekint. 
6
Fejed rajtad mint a Kármel és fejeden a haj olyan, mint a 

bíborszálak: a királyt megfogják fonatai. 
7
Milyen gyönyörű és milyen kedves vagy, 

szerelem, a gyönyörűségekben! 
8
Ez a te termeted hasonlít a pálmafára és melleid 

szőlőfürtökhöz. 
9
Azt mondtam: fölmászok a pálmára, megfogom ágait; és lesznek 

melleid mint szőlőfürtök, és orrod illata mint az almafáké, 
10

és ínyed mint a jó bor. 

 Az csak szerelmesemnek folyik simán, megindítva alvó ajkait. 

 
11

Én szerelmesemé vagyok s hozzám van vágyakozása. ● 
12

Gyere, szerelmesem, 

menjünk ki a mezőre, háljunk meg a falvakban. 

 
13

Keljünk fel korán, menjünk le a szőlőkbe, nézzük meg, vajon kihajtott-e a szőlő, 

kinyílt-e a virágja, kivirágoztak-e a gránátalmafák. Ott adom neked szerelmemet. 
14

A mandragórák illatoznak és ajtóinknál mindenféle kiváló gyümölcsök, újak és 

régiek is. Szerelmesem, neked tartogattam őket. 

 8:1
Ó, bárcsak olyan volnál nekem, mint bátyám, aki anyám melleit szopta; ha a nyílt utcán 

találkoznánk, megcsókolhatnálak, és nem gúnyolódnának rajtam. 
2
Elvezetnélek, 

bevinnélek anyám házába, ő tanítana engem; én pedig inni adnék neked a fűszeres borból, 

gránátalmamustomból. 
3
Bal karja a fejem alatt és jobbja átölel. 

4
Megesketlek titeket, 

Jeruzsálem lányai: ne ébresszétek fel és ne gerjesszétek fel a szeretetet, amíg nem akarja. ● 

 
5
Ki az, aki feljön a pusztából, támaszkodva szerelmesére? 

 Az almafa alatt ébresztettelek föl; amott vajúdott veled anyád, amott vajúdott, aki téged 

szült. 
6
Tegyél engem szívedre, mint a pecsétet, karodra, mint a pecsétet; mert erős a 

szeretet mint a halál, makacs a féltékenység mint a Seol, égető tüzek legégetőbbike, Jah 

lángja. 
7
Sok víz sem tudja kioltani a szeretetet és folyamok nem borítják el. Ha valaki 

háza minden vagyonát adná is a szeretetért, gúnyolódva gúnyolódnának rajta. ● 

 
8
Van egy kis húgunk, nincsenek még mellei. Mit tegyünk húgunkkal azon a napon, 

amelyen majd megkérik? 
9
Ha ő kőfal, ezüsttornyot építsünk rá; és ha ő kapu, 

cédrusdeszkákkal zárjuk el őt? 

 
10

Én kőfal vagyok és melleim mint a tornyok. Akkor olyan voltam, aki kedvet 

talált szemeiben. ● 

 
11

Volt egy szőlője Salamonnak Baál-Hámónban. Kiadta a szőlőt az őrzőknek. Mind 

hoz annak gyümölcseiért ezer ezüstöt. 

 
12

Az én szőlőm előttem van, én gondoskodom róla. Az ezer a tied, Salamon és a 

kétszáz a gyümölcseit őrzőké. 

 
13

Kertekben lakó lány! Haverok figyelnek hangodra, de csak nekem hallasd! 

 
14

Fuss el, szerelmesem és legyél hasonlóvá a gazellához vagy a fiatal szarvasborjúhoz 

a fűszerek hegyein! 

♕ 

♀ 

♀ 

♀ 

♀ 

♀ 

♂ 

✡ 

✡ 

✡ 

♕ 
♀ 

♀ 

♂ 


