
olyan, amilyennel találkozunk a korabeli népi kéziratosokban,
kántorkönyvekben. Eredeti írással, olvasatban közlöm, s a mai tu
dásunk szerint elfogadhatatlan szóalakban, gyakran ékezet nélkü
li rögzítésben, a hosszú és a rövid magánhangzók sokszor egy
másba mosódásában. S éppen ezek a "hiányosságok" adják ezek
nek a maguk nemében nagy értékű emlékek báját, zamatát, ösz
szességükben művelődéstörténetijelentőségét.

Azt hiszem, a Kenyeri Énekeskönyv anyaga, s főleg a három alkalom
mal bemutatott rejtekeiből előkotort ismeretlen énekei megint csak
gazdagították nép-énektárunkat. S mi is gazdagabbak lettünk nehéz
sorsú eleink hitének, s bensőséges Mária-tiszteletének beszélő jegyei
vel, égi fényt visszaverő hol döcögő, hol meg szárnyaló igéivel, de 
célba ért igéivel. Ha nem így lenne, most nem írnám e sorokat...

Mas Enek az
Boldog Aszszonyrol

ad notam Amor meus audi

Oh kegyelmes Aszszonyom zöldelö rozmarinom,
jó illatu szip rósám gyönge szip violám

R kegyes szemmel tekincs ream
oh en szerelmes szent Anyám
könyörgök könyörgök könyörgök,
Jelsigednek szentsegednek,
iras be kegyessen zászlod alá
mertfutok nagy gyorsan szárnyod alá
oh Maria oh Maria.

Szivemnek hajlikaban sies oh drága Szüz
hogy szent jelenliteddel tavozzek minden bűz,

R nagy kegyelmet es malasztot,
Szivemnek hajlikaban sies oh drága Szüz
1:/ nagy kegyelmet es malasztot,
menyei szent ajandékot,
nevellyen, nevellyen, nevellyen
en szivemben, én lelkemben,
te tüledgyujtatott mennyei tüz,
kinek lelkiben nincsen semmi büz :/:
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'!ön van (mánnint Mária
képe a pénzen)

"k lehet rövidftés: -nak

Emlekezzél Asszonyom kegyes liliomom,
királyunk hagyomanyán es testamentomán
az ki árva Magyarokat, ettül maradt fiaidat
te neked /:/ adott vala rendelt vala,
hogy meg oltalmazzad ellenségtöl
kik ostromoltatunk az ördogtül,
ah Maria, oh Maria.

Magyar ország Aszszonya, kegyes Pátronája
fon" van szép titulusod pinzünken ki irva,
Azért szány meg szep virágunk
illatozo nársziszszunk, ez jüldön :/:
Legy szoszolonk s gyamolitonk,
szent fiad szep Jesus szine elöt,
kinél szuzeseget nagy kedvét lölt,
oh Mária etc

Látod rutúl rongálnak minket Eretnekek,
tigedet karomianak és minden nepeket
te szent szűzesseged ellen,
mint nagy ellensegek ellen foralyak :/:
az ördögeI Lucsiperrel
hogy minket rutul el veszessenek,
te ellened nyelveskedhesenek.
oh Maria :/:

Azert megis könyörgünk szent Aszszonysagodnak,
mutasd magad kegyessen az mi sz: Atyánkk,....
hogy tigedet dicsérhessunk
mindenkor üdveszülhessünk Aszszonyunk :/:
gyüzedelmet nyerj s segedeimet
adgy nekünk mi ellensegünk ellen,
a kik agyarkodnak Jesus ellen,
oh Maria oh Maria.

Termü fák közt szep Czedrus, kérünkgyümülcsezzél,
viragok kozt Viola kérünk illatozzál
szivünk kerek kis kertéby
malasztod kapald földéby, virágszál /:/
Szép Jesussal szent Fiaddal,
ald meg minket gyönyörü szep rosank
züldölü kegyes szép majorannam
oh Maria oh Maria

Amen
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Mas Reggeli /:
mondhatnj estvinis
Jesus Maria legy segitsegem, ez maj napon;
Jesus Maria legy en mellett: mindenkoron
öriz lelkem minden bűntfil

videlmezd őrdőg tőrétöl

Jesus Jesus Maria

Szivemboi néked halakot adok, telles erőmből

és hogy ez napot ream hoztatok jó voltotokboi
dicser lelkem és magasztal,
aldást mond vig enekszoval,
Jesus Jesus Maria.

Jesus Maria nektek adom szivem mert tiktek szeret
ne utallyatok lelkem Reményim hozzatok siet
magamat is nektek adom
testem s kedvem fel aldozom
Jesus Jesus Maria

Jesus ne utaidfog job kezemet, hogy el ne essek,
Maria teis bal kezem fogjad bűn meg ne sértsen,
Mert nincsfejem kihez hajcsam,
csak ide van bizodalmam,
Jesus Jesus Maria

Jesus Maria győnylJrűséges név a szeretetnek
melly nagy segétség az menyországra a kereslJkk: (kereslJknek)
hozzatok ahit én lelkem
hozatok nyúl én szivem J.

Jesust engeszteld értem bűnösért te szent Fiadat
edes Anyám ne tilcs szolásod szand meg szolgadat,
hogy áldgyalak menyországban,
enged jussak boldogsagban
Jesus Jesus Maria. Amen.

70


