
Kenyeri Énekeskönyv,
1708, 38-40.

A kézirat olvasása nem volt könnyű munka. Különös betűvé

zetése, "helyesírás"-a, nehezen kibetűzhető sorai igénybe vették a
szemet és az agyat. Rövidítési rendszere megegyezik kortársaié
val. Már a Vépi Énekeskönyvről szólván többször bemutattam, pél
dául: In, Ifinek: Isten, Istenneki sz.: szent: by: -ban, -ben: n.: nem.
A j, i, Y hangzókat keveri. Az ékezeteket tetszés szerint használja,
sokszor nem is él velük, vagy nagyon is spórolósan: ö-ő, ü-ű ese
tében két pont vagy vessző helyett néha csak egyet rak föl. Az
énekek az i-ző nyelvjárásról tanúskodnak, nem meglepően. Egy
kor egész Vasban általános volt. Gyűjtéseim során magam is ta
pasztaltam. Az énekeket, ahogy eddig is tettem, eredeti írásuk
szerint közlöm. Az ún. mai olvasat hitelességük és zamatuk rová
sára menne. Mind a korra, mind a benne élő emberre jellemző le
het írásának képe, kezének jegye, azaz betűvetése.

i} Kenyeri
Enekeskönyvből
Szent [anos Apostoirul

Nota: Dum virgo vagient/emf
Az ige volt kezdetby,
Atyának kebeliben.
be szálla az iidiiben
szent Anyanak mihiben
Evangyeliom bizonyság ebben,
Sz: [anos Apostol elsö tiszében.

Szent János az többinél,
kedvesseb az iginél,
meg testesült Istennél,
Jesus szeretetinél,
tudva lön ez dolog a Szent Péternél
kirdezi mini légyen dolga Istennél

Sz: János a vacsorán,
Jesus melyén nyugodván,
kirdezi tűle bátron.
ki ligyen a tanyitván,
a [eeust sidoknak ki el arullua,
és ellensegnek keziben ada.
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Kenyeri-i Énekeskönyv,
1708, 95-100. oldal eleje

Kereszt fára fel menvén,
Janost melleje vivén,
Sz Anyát is tekintvén,
néki ajánla szipen,
János Anyam neked is lígyen,
gond viselised ra helettem ligyen

Firfiat nem ismérö,
de Istenfiat sziilű,

tisztaságos leánzo,
Szüzísseggel virágzó,
Marianak ligyen vigasztalása,
ne bágyoszsza szivit az árvasaggal.

E Jesus varosaban
Sz [anos preedicaluan
Evangeliom irása,
mert esik nagy hasznára,
Anya szentegyháznak ő romlására,
az Eretnekségnek vala.

Szent Janos vinsegiég
Szeretettrül mind vigig
iletinekfottáig,
prsedicalot sokáig
oh tiszta Sz: János tisztics minket is,
könyörgésed általligy oltalmunkra.

Oh tellyes Sz: Háromság,
Isteni nagy Miltoság,
Engedgyed tisztasagban,
Sz: Jánost predicatiojaban
szolgalhasunk neked is ez iletben
Isteni és Atyaji szeretetben amen

Adam siralma
Oh mely szőrnyü keserves Adamnak esete,
mireggel vegyitettetek alma édessége,
kinek maj napig fen marad holtunkig,
mind egisz nemzetekby szörnyü atoknak keserve.
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Már siralmas jaj szaval Eva keserülyőn,

mert meg ejté szep tarsát Paradicsom kertby,
őrdög hazugságát jövendó mondását,
hogy el hitte és engedt, el veszti szép szabadságát.

Imár jaj sok veszilyben fordult minden sorsom,
nap hold minden csillagok gyászban jár miáttam,
az fóld kereksege menyeknek felsege,
meg indul és meg rendúl Innek kiralyi széke.

Csudálhatya Adamnak minden meg esetit
holot paradicsomby Innek inteset,
meg hallak tilalmát, es szép szabadságát,
de a gonosz ördőgnek nem gondola álnokságát.

Halgassatok fiaim Adam beszédire,
ki is szip szabadságban vala helyheztetve,
de csak kevis ödűn míg harom ora Ion,
ezen ártatlansagbul Angyaltul ki kergetettet.

Az volt oka az Angyal engem hogy ki űze,

hogy nékem nem lón elig paradicsom szipsége,
amillyby eiig volt mindennekbűosége,

han az Innek akarék lennj ellensége.

Azert jaj már énnékem jaj búnös Adámnak,
nincsen sohult mentsegem bűneim árjának,
mert irtelmem vala az ártatlansagom,
de elmim meg tunyula, Eva hogy esetem volna.

Latom iihar magamat paradicsom kivűl,

az Angalt is állani ajtónál űrzűsúl,

nincs már hova lennem jaj nyomorult fejem
jaj nekem nyavalásnak mert fia lészek halalnak.

Már az vadak barlangi adgyatok nékem helt,
Sárkanyoknak lukaji nyugolalmas helyek
vegyetek béengem jaj mert el kel vesznem
meg estem nagy rut szörnyen mert vítettem Isten ellen.

Nekem már idő szerint iletem hala Ihoz,
kozelit azirt kirek jutalmat voltomhoz,
kirlek tiged uram, akit megbantottam,
erezd ream az halait, végyed lelkem te magadhoz.
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Drága szip beszidimet Fiajm hallyátok,
akikre rátok szállott én rulam halaltok,
én nekem halálom el közelget látom,
az melly a munka miat el fogyatkozott jol tudom.

Ides alma keserú nékem s nemzeiimnek.
amelly paradicsomby lett oka mindennek,
kirlek azon tiged Fiam kinszeriilek,
kinek Szet a te neved hoz orvosagot testemnek.

Indula mingyár Fia Szet az orvosagért,
paradicsom kertihez kegelem olajert.
hogy atyanak testit meg kennye egiszien,
hogy addig meg nem halna meg abban risze íí lene.

Igy felele Sz Mihály Archangyal a Szeinek.
ne sirankozzál azon, mert a nagy kirisnek,
mostan el kel mulny idöre kel tolny,
ótt ezer esztendóre ezek mind bé tellyesédnek.

Ezen szokra fordulván paradicsom kertby
meg tiltott fának ágát ada Szet kezibe.
mondván mikorennek gyömulcseben eszik,
a te Atyad azonal viszont meg elevenedik.

Sies vid el az agot az Angyal igy szoia,
Lybanusnak szip partyan aziat el plantalna,
görög historia vilagosby mondgya,
mihelt ennekgyömölcsit iendne meg szabadúlna.

Uttyat vivin elejby Szet nagy keseruessen,
midiin Atyahoz irne Pálma ág kezeben,
latván ides Atyát hogy mar meg holt ippen,
a fejhez plantála ez agot nagy keservessen.

Szipen fel nevelkedik az ág Adam felet,
mellybúl igen kegyes fa nagy fel névelkedett,
a melly mind ott állot, valamég Salamon,
kiralyi palotának ipétésehez nem kezdett.

Le vagatik a szip fa ipitük kezitül,
de nem illet semi mod meg vetlet ezektúl,
hol rővid hol hoszu ki tetzet azokiul.
Sidon vizire teoik, hogy azon járnának által
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Igy tapottatik Adam iletinek faja,
amelly fabul szarmazik draga gyömülcs java,
de hamar tortinik Szabanak királya, .
hogy altal akar mennj lilekby jelenist lata.

Jelenik neki azon hogy meg Ember fógne,
amelly lenne sidoknak nagy veszedelmére,
m...yert el kerülvén reája nem lipvén,
jelentvin Salamonnak, a melly onnan el vitetvin.

Oh bulcs Salamon királly ne vettesd el e fát,
mert még annak szüzek szagullyák virágjat,
Adam is meg arrul szedj szabadsagat,
neked is fog hasznalnj ha özed Atyad nyomdokat.

El ásotta a szíp fát a ma hasznos tóban,
amellyben üdü szerint az Angyal le szálván,
melly ott is mutata hasznalatosságát,
mert sok betegek tüle meg gyogyultak indulasban.

El irkezet az idü es ora vigtira,
hogy a Jesus irettunk kint halait szenvedne,
az fa fel vitetik vizen levittetik,
és abbul a kristusnak kereszt ágyat ipétették.

Itten gyömöcsezik meg Adam pálma faja
mellyen az Ur Jesusnak sz: vire virágzott,
kinnya es halala szip ékes gyümölcse,
ebbül illesztetinek s jutottak szép szabadságra.

Ne sirankozzal azon Adam hogy el esél,
mert kegyelem olajal mostan meg kenettil,
a Jesus virivel menyben temettettél,
amellyben üdvességet minden hiveknek szerzettél.

De azon milto sirnunk, hogy heverunk bunby
nem csuda hogy meg esiunk gyarlo termiszetben,
de vakmeró kippen rögzet erkulcsunkby
sirhatunk. mert az által üldözük Jesust iltunkben.

Oh Egi szip gyümölcsnek ikes csemetije,
enged nekünk riszt kirunk te szent Irdemidre,
hogy itten ilhessunk lelkunk örömire,
ligyen riszunk Menyégby az te ides gyomolcsedbe.
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Kenyeri Énekeskönyv
1708, 346-348.

Siránkozzunk minyajan Jesusnak halálán,
örvendezúnk minyajan Atyank szabadságán,
aldgyuk mind örökké [esusi ö jo voltán
dicsiret és dicsösség neki adassék fáld határán. Amen

Alia
Pro Dnica 2da post Pasca

Nota: Mikor Mariahoz.
Az Atya Úr Iií szerelmes Sz Fiát
ez vilagra koIde legeltetnj nyajat
iras emlegeti Israel Pásztorát
ki meg oltalmazza farkasoktol juhat.

Iras gyakor helyen említi Davidot,
jo Pasztornak mondgya Rachel is Jákobot,
meg őlven nyáj mellet sok erős állatot,
Medviket gyakorta es oroszlyanyokat.

En vagyok Jo Pasztor pasziorok pásztora
igy szollott ur Jesus liiiie]; sz fia,
én Atyam juhait őrzöm nagy vigyázva
sőt viremet ontom értek ha kivannya.

Atyad juhaiért imár én szenvedtem,
sok mérges vadakat rolok el kergettem,
David pasztorságát Davidét előztem,
sőt űket inkab en magam űrzettem.

En viremet ontom az én juhaimért
halalig bajt vivok Emberek lelkiért
őrdogtől meg mentem irgalmasságomért,
nem hagyom el vesznj egygyig sz Atyamert.

Jőjetek hát hozzám Innek Fiaj,
engem halgassatok bűnős maradvánj
leszek oltalmatok Evanak arvaj
mert lelkem titeket felettéb szereti.

Biresek el futnak az Ő juhok mellűl,

pasztorok távoznak az legelő juhoktol,
a farkas azomban sok kart tesz azokbol,
csak magokat filtik 'Osz pásztorsagoktol.
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En vagyok jo Pasztor én hozzam jojetek,
igaz tudományboi engem kővessetek,

jo egessegisek jo mezőn lehettek,
gonasz initől nélkűl alattam elhettek. (Sic!)

Itt az ragadozo tinektek rí arihai,
pokol őrdőg s halal defarkas nbanthat,
engemet meg szemlel azon van mint juthat,
mert sátán rőttegi fenyitö pálczáját

Uram Jesus Chtus lelkunknak Pasztora
kérűnk lelkeinket legeltes a joba,
kiert dieserétet adunk haladasba,
Sz Atyaddal egyőtt a sz: Haromsagba. Amen
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