
Vépi Ék. 105.
(Nóta jelzése nincs.)

Vépi Ék. 144·145. o.
(Nóta jelzése nincs.)

Sehol nyomát nem
találtam, Holl Béla se. A

Patris sapientia késő

középkori eredetú
paralrázisának tetszik.
Holl Béla e szöveghez

csak ennyit tesz hozzá:
,Középkori?' Nyugodtan
mondhatjuk, hogy: igen.

"...mert Krisztus őleték"

KRISTUS KÍN SZEN
vedisirűl és az ű kerserves.
FELFESZÍrrISÍRŰL

való szép Énekek ez kiss Részben találtatnak
Az szent
B6ÍTÍ NAPOKRA

Tavul Hgy virginya mert Kristus őleték,

tavul Hgy orgóna, mert barány nyuzáték,
ne légyen vigásság nap bé sőtitedik,

nem kől barsony ruha királ le vittetik.

Oh mely nágy valtozas, mely nagy méltatlanságh,
minimő pusztulas es nagy Iszonyuságh,
Iüi erősség őrőkin valoság,
nagy kinozást szenved merő ártottlanságh.

Most ez világ széne szentén elváltozék,
semmi io rendforma benne nem tártatik,
termiszetnek mondgya má fél zavártatik,
mert Istennek fia szómyen kinoztatik,

Nézzed az keresztfán ő fől feszéttetik,
lánczávol oldala átol verettetik,
tövissel szent feie meg koronáztotik,
gyönge szép szent Teste vérrel őntőztetik, Amen.

Atyának bőlcsessige Ifii Igásságo,
Christus Jesus mi Urunk, sidoknak arúltatik,
ázonnal meg fogatik, erössen kinoztatik,
ű.sz: haja tipetik, kőtőzvő gyótrőttetik.

Az nagy Csőtőrtök estve, az vigh vacsorát szérzé,
evék, ivék lakozik gyakran meg szómorodék,
Tanitvanyit biztata, es Judast is tanita,
labokat mosogattya, Test virit oszta

Az kenyeret fől vive, meg álda és meg szegi,
nekik ada ezt mondván Ez ugy mond az én Testem
ki értetek adátik és igen meg rontátik,
ezt vegyétek egyitek, en Emlikezetemre.
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Vépi Ék. 126-127. o.
(Nóta jelzése nincs.)

Ugyanezen ének előtt,

kezdete: Jesusunk
Szent halálo, fől indicsá
szévünket... Passionem

Domini etc. áll nóta
jelzésre. Feltehetőleg ez

éneknél ezzel a
dallammal éltek, lévén
végig azonos szótag

sorszámu

Az pohart is fől vivin, meg alda nékik áda,
ebbűl ugy mond minnyajon, mastan ti is igyátok,
mert ez az én sz: virem, ki érteték ontátott,
es sokaknak bűnőkért, csőppigh ki bocsáttotik

Vacsoránok utanno, az Dicsiretett monda
(?)..kérben elindula imadságro Járula,
buzgosaggol könyörgő vires vereitik rula,
az főldre le hul vála, ű Szent Atyát imadá,

Én Menyei Szent Atyam, ha lehetsiges nálod,
Távozzék el en tűlem, ez szenvedis poháro,
de it nem az én kedvem, ha nem szent ákarátod,
mert noha az Test gyárlo, kisz az én Iőlkőm kinra,

Imadságnok utánno serkenti Tanitványit,
Szűntelen vigyáznánok, es hogy imadkoznánok,
meg ne botránkóznánok, es űk el ne esninek.
de hogy meg maradnanok, erős hitben lenninek. Amen.

Nagy pintekre Passio utan mondandó 3 szor
Christus Artotlan Barány, az keresztfán megh hala,
nagy engedelmes vala, az rettenetes kinban,
bűneinket viseli, Pokoltul meg menti,
Irgálmaz minékűnk, Oh Jesus, oh Jesus; Kőnyőrűl mi raitunk
Haromszor kől él Repetalnyi
Christus ártatlan bárány az Keresztfán megh hala

Jesus Sz: Hálálánok megh hallá d ember litit,
menyei Sz: királnok, szőrnyű kin szenvedisit,
könyves szemem, hasat szévem, oh nagy vétkem,
hogy Ifi, szenved értem,

Maganossán az kértben, nagy sőtites eitszákán,
Oláifák kőzt rőitőkben Orezál főldre burulvan,
izzád vérrel nagy bűséggel, epedt szével,
Sz: Attyánok kőnyőrőgh.

Biztattya égiivel, felelmes tánitványit,
lattyo el kőzelgétnyi halálos ellenséget,
Judas siét, nagy sereggel, Fegyver kézzel,
Christus vérét ontanyi.

304



Vépi Ék. 123-124. o.
(Nóta) Infinite bonitatis.

etc.

Hamis csokkal meg fognyi, Mesterit el arulnyi,
[esust harmincz űst pinzért, ellenség kezben adnyi,
gyalazotra nagy kinokra, faidálmakra,
hoher kézby halálro.

Igasságnok szerzőit, hamisságol el nyomiak,
Jesusunk szép szemillit, rut Torhákkol csunityák,
taszigallak rugodozzák szédalmazzak,
orczul nyákon csabdozzák.

Sok csufolások után, feit róngyos ruhábon,
őltőztetik Urunkat, népeknek csúdaiáro,
az utzákon, piárczókon, városókon,
mindenűt ragolmazzák,

Kű oszlophoz kőtőzék, Angyaloknak királlyát,
utalatos hoherok, veszszőkkel ostorozzák,
dűhőssiggel tehetsiggel, ereikbűl

győnge testit szággattyak.

Vőrős kopot barsonyban, őltőztetik az után,
tővisbűl font koronát, Sz: feiben bé nyomiák,
csúfolodnak, térdet haitnak, űres nád szál t,
szent keziben nyuitanak.

JESUS Sz: kinnáidért, kőserves halálodért,
légy irgálmas mi nékűnk, Sz: vired hullasáért,
hiveidnek el esteknek, légy kegyelmes,
szeginy meg térő nipeknek Amen.

Oh világnok meg valtoja,
romlot életűnk tárrója.
kint latott Jesus lélkűnk gyogyitoja,
mert értűnk mentély hálál torkábon,
mellen merűltél, kínok hábjábon,
akartva estél gyilkosok torkábon,

Verik az ártottlan baránt,
gonosz latrokkál egyerant
Sz: haiát tipik valamint buitorjant,
meg is nincsen itt, az ki meg szánnyo,
sok szamos vétkétt az ki meg bánnyo,
gonosz szokásit szevessen el hádgya.
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1e szakasz kéziratban is
csak öt soros

Vépi Ék. 127-128. o.
(Nóta) Sálve mundi

spes Maria, - Menny
föld égh tűz (közvetlen

a kezdő sarok fölöU.)

Főld Tenger Egek siriátok,
es cséllágok zokogiátok,
drágo szép [ésus kinnyait szánnyátok,
Ember nem indul szánokodásro,
sőtt most is fordul bűnős szokásro,
húrczúlván [esust igy ujab kinzásro,

Az égek gyázbon őltőznek,

es cséllagok Feketednek,
az kegyes Kristus kinnyáin rőpdőznek,

csak ember márad kegyessigiben,
tsak testnek fárod illyen szent űdőben,'

Térgy megh oh kereszten lilek,
urád mellyé ály mást kérlek,
Kristus kinnyaín szent tűrisre incsed.
az rosz Testedett, mar zabolázd meg,
bűnős lőlkődett Jesusnak ádd megh,
holtodban hid megh, holtodbán ugy áld megh. Amen.

Sirion az égh, sirion az főld,

mely maid lészen fűvekkel zőld,

siriánok áz szép cséllágok,
mert szenved kedves vilagok,
kőnyvezzenekaz virágok,

Ne ligyen vidam mi szévűnk,

sirion szánk zokogion nyelvűnk,

szomorkodgyának az Angyálok
mert szenved ked viilagok. (?Sic!)

Oh szomoru oh faidolmás,
oh gyaszos náp vágy sirálmás,
halalos himek édeiin, (Sic!)
im szenved az bűnősőkért,

az bűntelen ont piros vért,

Oh szelid barány artótlan,
oh te hatálmas Orószlány,
miképpen meg őlettettél,

nincsene read tekintet,
nincsen ki szollon éretted
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Vépi Ék.140-141.o.
(Nóta) Meny főld égh

tűz levegő égh

Oh feir tiszta liliom,
kit nyuit az Evángelium,
igy kőlle virben főrtőznőd,

oh szentsignek nágy példáio,
igy vagy e vilag csúdaio,

El enyiszet s elnyugódot,
halálnok fizetet ádott,
ki semmivel nem tartozótt,
értűnk ime lőt átkozott,
mellett ra sok bűnűnk hozot,

Oh ártótlan nágy áldozát,
ki lőtt érettűnk áldozát
lészen kegyelem feiűnkőn,

el migy tűlűnk hogy ujónnán
és mig hozzánk meg iői ónnán,

Az náp nem azért nyugszék él,
mintha soha nem iőnő fől,

de hogy hozzón nyugodálmát,
oh JESUS te is el nyugszól,
lelkűnknek nyugovást hozol,

[ői fől oh világnok napia,
szépségedet lőlkünk vario,
Kel fől hamar koporsobul,
Óh Jesus lélkűnk őrőmő,

őrők életünk őrőmő. Amen.

Szép Jesus én űdvössigem, jai mennyit szenvecz értem,
Szévemet azzál inditom, ha éddig nem szenvedtem,
Kinaidat visgálom, Lőlkőmet úgy táplálom,
Iesust im vérby. találom, magamat neki ajánlom.

Oh világnok meg váltoja, űdvőssignek még ádoja,
me ly mezitelenen nizlek, megis Istennek hiszlek,

.hogy ugy meg virágoztál, lelkemby. meg ujultál,
nyavalamokat hogy latád, estedet kintul nem szántod;

Latvan Jesusnak kegyelmit, illen buzgo szerelmit,
hasznunkra hogy ha kivánnyuk, Testűnket mi se szánnyuk,
Jesus drago győződelmem,ád kinaidat szemlilnem,
rossz világtul hozzád térnem.
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Vépi Ék. 110. o.
(Nóta) Im elódby jöttem

Vérrel izzád idvőzetűk Szép Jesus iora intőnk,

mink is Jesusért ízzádgyunk, Sz: viriért virt adgyúnk,
Jesus ily izzádaso, bűneink el mosása,
terics Jóra Jesus vére, hogy éllűnk Ifi. kedvire;

Ostornak az hatát adta, Jesus példájat hadta;
hogy ember magat sárkalla, az bűnt szévbűl utálla
szévűnket árra vessűk, hogy kövesse szomju lelkűnk,

fonyát szévűnk meg virágzik.

Jesus Feit tővis szuria, Emberek szévit furja,
hogy az szép [esust kővessűk, kinnyait emlegessűk,
Kristus feje virágzék, mert tővis reja nyomatik.
Ha kegyes tagiai leszűnk, koronát tűlő úgy veszűnk Amen.

Bőiti Énekek

Oh kegyes pelikány
kinek mellye likadvan,
lőlkűnknek éltésére;
kinyuitott kariai,
mind sasnak szárnyoi
foldogal piros vére,

Magad meg álazván,
fűgsz magas keresztfán
iszónyu kinokat szenvecz
ezt tsak én érettem,
noha széved sértem,
sebeidet ujitom,

Én lőlkőm mit mivels,
magadban mit késlels,
sőrkeny fől bűneidbűl,

ki megh vágy szoritva,
bűn miát láncz olva,
szabadul meg tőrődbűl,

Sies az Kristushoz,
kint látot [esushoz,
mellet im lácz az keresztfán,
ki most te. éretted,
bűneidtűl szenved,
meg valtótt nagy artottlan,
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Vépi Ék. 125. o.
(Nóta) Infinite bonitatis

etc.

Ki ezt el arulta,
latvan el ájula
iszonyu kin szenvedisin
lelkem el ne áruld,
sőtt hozzajo iárul,
enyhics ez epessíged,

Jesus mind ezekért
á sok kinnyaidért,
mit kiváns ezen munkádért,
tudom nem egyebet,
kivans tsak lelkémet,
néked ajanlo nevet, (?)

Bűnődbűl ki tisztít,
tőrődbűl ki segith,
keresztit ha viseled,
mert az ű keresztye,
nagy kintul le viszen,
az őrők űdvössigre.

Oh kegyelmes Kristus,
kérlek édes Jesus,
bűnős lelkemtűl el ne fus,
szomiuhoz én lélkem,
tavoztasd el bűnöm,
mennyekben hogy lelkem jusson,

Drágo érdemedért,
kin szenvedisedért,
az keserves halálodért,
Jesus szerelmedben
vigy minket mennyékben
hogy veled élhessűnk Amen.

Jai meg feszűlt Ifi fia,
űdvösségűnk meg adoia,
koporsoban helheztetik,
az élet meg hál, az Jesus kint vál,
Teremtőnk szenved, mastan érettünk,
hogy halalávol ű meg valcson minket

Kiket ingyen teremttettel,
im attu1 mas verettettely,
magas keresztre feszittettél,
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Vépi Ék. 102. o.
(Nóta jelzése nincs.)

ártottlan teste, vérrel van föstvő,

tővis feiben, szegek keziben,
ezer sebekben, nincs épség testiben,

Az ki altol teremteték,
meny főld tenger es mindenek,
im annak ingyen kől meg hálnyí.
mindent el szenved, csák io neven vedd,
az te bűnődért, hogy űdvőzécsen

pokoltul meg menesen, Amen

Boldog Aszon siralma Christus (?) szére1mittűl

mai szerelmes fiam im mire jutottál,
hoher sidogástul, mikint el táglattál
ártatlanságodban mikint hurczoltattál,
minden barátidtul im mar el hagyattal.

Gonosz sidoságnak, kedvit nem lőlheted.

sok io tételedért im ezt érdemletted
hogy drágo tagaid annyire vereted,
egy Csőppig véredet testedbűl vitered.

Ez e szerelmesem farádcságid ára,
hogy itt feszetettél magas keresztfára,
életem istapia intottál halálra,
sok kinzatid utan oh Angyálok Ura,

Read mint nézhessen megh epedet szévem,
vérrel burettatott oh kőserves hivem,
meg holtáI ugy látom oh egyetlen edgyem,
éretted banotom oh mikint szenvedgyem.

Piros szép Clarisom édes Ártatlányom,
te voltál életby. minden vigasságom
nem vala mind addig banatom, faidalmam,
valamig előttem voltál, fényes nápom.

Egek alkutoja, vérby. fagyatt tested,
jai tővissel rakva te drágo sz: fejed,
szegekkelligátva, labod es sz: kezed
vérby. fordult im mar minden ékessiged.

Sirjatok Angyálok, mert ime lattyátok,
Sok kinokby. megh holt menyei Urátok,
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jazby. őltőzzenek, tűndőklő Csillagok
eget bé buricsák sőtites homálok.

Csőndessen rágyágo finyes náp súgárát,
ma Gyázban buritsa né mutassa magát,
hold világ Szomorun fordicsa homálát
mert ime megh őltik ez világnok urat.

Győnge ikes szűzek im meg holt mátkátok,
kiért kiservessen méltán zogokháttok,
Adamnak fiai jai velem sirjatok,
férfiak Aszonyok velem bánkodgyáttok

Az egisz főld szénén, terjedet virágok,
ez szőmyő eseten tiis hervadgyatok,
hegyeken vőlgyéken csurgó szép patákok,
tiis folástokby. visza fordúllatok

Szomoru banattúl teremtett állatak,
valáhol ez széles főldnek szénén vádtok.
velem én fiámon jai szomorkodgyátok,
ez szőmyő nagy kinon hegyek indúllátok.

Piros Artatlan vir kit hoher ostora,
az főldre bocsátta, az tővis korona,
jai vérrel burétva az magos keresztfa,
kin szerelmes fiam ime látom hálva

Az kegyetlen judas mi hasznod volt ebby.
Szerelmes fiamat hogy eited kezekby.
hoher sidoságok megh őltik mérgekby.
mágadat is eited, karhozat vermiby. Amen

Mas Böiti Comunicálaskorra

Vépi Ék. 356-357. o. Gyónyom az élő Atyánok,
mindenkor Szűz Mariánok,
Keresztelő Szent Jánosnak
Szent Péter s pál Apostolnak.
Infiek minden szentinek
vallom magamat bűnösnek,

Én vagyok az ki az sárbon,
arczúl estem rut mocsárbon
es baromi Abrazatban,
győnyőrkődvinaz rutsagban
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Vépi Ék. 355·356. 0,

Nincsen is rutab nálomnal,
bűdőssebb vagyok ganeinál,
undokab ovit ruhánál
Csuszo mászo alla toknál,

De az mi nágyobb azt tettem,
Xtusomat meg vetettem,
meg pőkdőzvin, árczul vértem.
labommalis rúgnyi mertem,

Jesus ruhait le vontam,
mert az szegint nem ruhaztam,
azzalis [esust ném szántom,
De mar ezerszer meg bántom;

Életemnek rútságávol,
mint hóher ű dárdájával,
Ur [esusórn oldalával,
ugy bantom Szent Orczájavál,

Irigysignek szegeivel,
labait két kezeimmel,
kereszt fáro feszetettem,
midőn ragalmazast tettem.

Oh Jesusom mit vétettel,
hogy hegyre terhet emeltél,
Széginsiget akkor kertel,
de tűlern semmit nem filtel,

Szanom banom sok vétkemet,
Orvosra bíztam sebemet
Kirem szent űdvőzitőmet,

adgya meg egissigemett Amen.

Alla. Comunis Cantio.

Oh kegyes Ur Ifi, tekincs reank menybűl,

kik hozzád kiáltunk keseredet szévbűl,

mencs meg életűnket az sok undok bűntűl

nagy kegyelmedbűl,
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Légy Jesus oly kedvel hozzánk romlatákhoz,
mellel rigen voltál magyár Atyainkhoz,
az kik folamodtak ugy te irgálmádhoz,
mint erős Oszlophoz,

Eleink kőzt forrót szeretet Josággál,
az Romai sz: hit Fémlett igássággal,
Infiek szolgáltok szorgálmattossággál
Lelki josággal,

Sok szép Templomokat, eleink rákadták,
Isten szenteinek tisztőletet ádtak,
Jesusunk Annyához buzgo szével voltak
azert igy jártok.

Mást vagyunk rakodtak, minden nyaválakkál,
testűnkis erőtlen szévűnk faidalmival,
ellensigűnkis ront ű hatalmavál,
néha kárdgyávál,

Mar kegyes Jesus térgh meg kegyelmedre,
rigtűl fogva szokott kegyes Tőrvinyedre,

add hogy egy hitben illünk sz: kedvedre,
őrők életre,

Oh Jesus nem nagyobb bűnűnk irgálmodnál,
sem tőbb roszszasagunk az te jo voltodnál,
kinek egy székrajo tisztab ez vilagnál
undoksagánál,

Igaz meg terisre, vezesd Irgálmadat,
Penitentziáro, szegil málasztoddál,
ki értünk fizettél keserves kinoddál,
szent haláloddál,

Décsertessél Jesus, ily szándikot ádván,
keves napiainkat meg terisre tartván,
sz: nevedet áldgyuk te hozzád kialtván,
halakot adván. Amen.
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