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M AG YAR  IRODALMI RITKASÁGOK 
SZERKESZTI VAJTHÓ LÁSZLÓ 

--------------------------- XXXV. s z á m . ---------------- ----------

(KISDI BENEDEK)

CANTVS CATHOLICI
1651
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A budapesti Ranolder-intézeti г. к. tanítónöképző 
növendékeivel sajtó alá rendezte és kiadta 

Raffaelli R . Rafaela nővér, tanár

; M. T. AKAD. KÖNYVTÁRA
ló

'US'. SJSb „



ELŐSZÓ.
A Cantus Catholici, melynek egy részét ez a 

könyvecske tartalmazza, legrégibb nyomtatott ka
tolikus egyházi énekeskönyvünk. Előkészítésével 
már az 1629-i és az 1638-i nagyszombati zsinat is 
foglalkozott, igazi megvalósítója, szellemi indítója 
és mecénása azonban Kisdi Benedek egri püspök 
(1598—1660), akinek nevét viseli. Megjelenésének 
dátuma (1651) a magyar szellem életében elég 
későre esik, a benne kinyomtatott énekek jórésze 
azonban kétségtelenül régebbi, sőt sokkal régebbi 
szöveg és dallam. A magyar énekkincsnek ez az 
ősbányája nemcsak a tudomány, a költészet és a 
magyar zene szempontjából megbecsülhetetlen ér
tékű, hanem az áhítatnak, a vallásos elmélyülésnek, 
az imádságos lelkületnek is gazdag és egészséges 
táplálékot nyújt. Aki meg tudja becsülni az egy
szerűségben és a népi áhítat naiv erejében rejlő 
szépséget, az meg fogja érezni az avíttos köntösben 
is a régi nagy századok tiszta, meleg és hatalmas 
lelkét.

A könyvecske értékét a hozzáértők szemében 
nagyban emeli az a dícséi^tes-^ljárás, hogy kiadói
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szövegben is, hangjegyekben is megőrizték az ere
detihez való lehetőség szerinti hűséget.

A Banolder-intézeti tanítónőképző növendékei, 
akiknek énekkultúrája ma már országszerte ismert, 
kegyeletüknek és történeti érzéküknek gyönyörű 
bizonyságát adták evvel a munkával és a leg
nagyobb elismerést érdemlik. Vajha minél előbb 
magukhoz méltó követőkre találnának, hogy mi
hamarabb az egész Cantus Catholici — és az ennél 
is régibb kéziratos énekeskönyvek is — hasonló 
újjászületést érhetnének.

Szeged, 1935 június 9.
Sík Sándor



Az 1651-i kiadású Cantus Catholici ma csak egy
két példányban ismeretes. A könyv az ajánlással 
és a tartalomjegyzékkel együtt 8 + 269 + 8 lap terje
delmű. Ebből 8 + 136 lapot tartalmaz jelen kis könyv. 
Az eredeti lapszámozást a szöveg között elhelyezett 
zárójelben levő számok mutatják, mégpedig úgy. 
hogy a megfelelő lap szövege a szám után követ
kezik.

Kiadásunk betűhíven adja a szöveget az eredeti 
interpunkcióval. Csak a sajtóhibákat igazítottuk ki 
az 1651-i kiadás utolsó lapján közölt tabella (Errata 
fic corrige) szerint. Az egyéb hibákra vonatkozóan 
mi is azt valljuk, amit az eredetinek kiadói írtak 
munkájuk végére: „ Va d n a k  t öbb a p r ó l é k  
f o g y a t k o z á f o k - i s  ez k ö n y v b e n ,  m é l l y é -  
ket  az o k o s  O l v a f ó  k ö n n y e n  h e l y é r e  
V i h e t.“

Külön értéke a Kisdi-féle kiadásnak, hogy az 
énekek hangjegyes dallamát is közli. E kótákra 
különösen meleg büszkeséggel kell tekintenünk, 
mert a keresztény magyar kultúrának egy nem 
eléggé ismert értékére vetnek világot. Alig van még 
egy nép, melyben a komoly és abszolút értékű 
muzsika iránt való fogékonyság annyira megvolna, 
mint a magyarban. Gyűjteményünk énekei — annak 
ellenére, hogy эок nem-magyar eredetű is vegyült 
közéjük — szintén erről tanúskodnak. A dallamok 
nagyrésze a Harmat—Sík: Szent vagy, Uram útján 
u közelmúltban bejárta az egész kultúrvilágot és a 
Bartók—Kodály-gyüjteményekkel együtt mindenütt 
méltó csodálatot keltett. Az ősi egyházi zene külön
böző jellegzetességei, de leginkább a régi hang
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nemek, valósággal vérévé váltak a magyarságnak, 
s a legsajátosabban magyar népénekekben — temp
lomiakban és világi szövegűekben egyformán — 
gyakran szerepelnek egyházi hangnemek és a leg
régibb egyházi zenében, az ú. n. gregorián-énekben 
szinte szokványossá vált dallam-motivumok.

Az énekek kótáját hasonmásban adjuk. Attól el
tekintve, hogy а XVII. században szögletes formájú 
kótákat írtak, ezeknek hangjegyértékei megegyez
nek a ma használatosakkal. A méretegység azon
ban vagy az egész kóta (pl. 16. 1.), vagy a félkóta 
(pl. 37. 1.). A kótasorok élén alkalmazott kulcsok 
között ritkább a p-kulcs (pl. 24. 1.), mely után a 
kótát éppúgy olvassuk, mint a ma használatos ú. n. 
hegedűkulcs után állókat, mert hisz ez is p-kulcs. 
Gyakoribb ennél könyvünkben a létra-alakú ú. n. 
c-kulcs, amelynek a helyére az egyvonalas c-hangot 
kell képzelnünk és a többi hangot ehhez viszonyí
tanunk. Ez a c-kulcs (tehát a c-hang is) könyvünk
ben vagy az 1., vagy a 3., vagy pedig a 4. vonalon 
fordul elő (pl. 16., 19. és 18. 1.). Ezek szerint pl. a 
22. lapon található ének dallamát mai hangjegyzés
sel következőkép fejtjük meg:

О  Fényefffges ízép Hajnal, ki .nékűnkmenybSl

adatát. údvót légy tellyes malaOstaL.
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Kikké! a ’ K erefz tyén ek  e íz t e n d o á l t a l  v a 
ló Templomi Solcnnitáfokban, ProceíIioE- 

ban, és egyéb ajitatofságokban fzok- 
tak érni:

CMoß újonnan egybefzeclettek, és a Kerefztj/éneknek 
Lelki épületekre, és viga/íialafokro-i, 

kt-botsán attak.
TcIIycícJgyftckbc Szent Leiekkel, fzólvan magatok kozott SoL Qwjg* 

yJii.fj'pS tárokkal, c* Dicsiretekkel, lelki Énekekkel, énekelvén es di. k/1.-^ 
ÖÍ''j|>£J csiretet mondván, a’ ti fziveitekben az Urnák. J e t S f i h e / . y b . i  9 ,
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D O M I N O  D O M I N O

BENEDICTO K1SDI.
E P ISC O P O  AG IU EN SI, C O M IT A T U U M  

H e v e s , e t  u t r i u scjs S z ó l n o d  
perpcruo & fiipcemo ComitL Sacrae

CxCätcx RcgisEcj; Majcftatis Coo- 
filiario, &c.

Dno Difo &рашлю colcndiífimo.

Lexandrum Macedonem, Timotheum, 
quendam Milefium, in deliciis ha
buiff e, quod ejus concentu & mirifice 
recrearetur, & ad rem fortiter geren
dam vehementer excitaretur, 2. de 
legib. meminit Cicero. Praefui Reve- 
rendifsime: habet enim nefcio quid 

cum animo Sympatiae humana vox, quae fi modulis 
fuis fuerit elegantius concinnata, etiam feveriores 
venuftate fua capit, fuper inductaque hilaritatis 
gratia triftitiam profligat, atque fi quid aut furo
ris, aut nebularum inhaeferit, occulta quadam 
vi abftergit. Hinc fortafse accidit, ut cum feditio- 
nibus fortifsima arderet Lacaedemoniorum (** 2 v) 
Refpublica, Terpandrum quendam, Lesbium accer- 
feret, qui melici concentus fuavitate animos usque
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od internecionem difcordes componoret id cum feli
citer praeftitiffet, etiam fapientifsimo fpartanorum 
judicio primas femper Lesby meruere. Audeo dicere 
inde profectum, ut & L. Sulla magnum apud Ro
manos nomen optime cecinerit, & tefte Quintiliano 
Socrates morti ob fenectutem proximus, Muficae fe- 
fe impenderit, credens fi ea fibi deforet, egregium 
[apientiae augmentum defuturum. Neque mirabere 
viros adeo eximios, tantum concentui tribuiffe, fi 
advertas Philofophorum non infimos, quos inter 
Divinum, Platonis, & Ariftoxeni ingenium in ea de 
Mufica fuere aeftimatione, ut animum ipfum in 
quadam harmonia, feu concentu pof itum arbitra
rentur, aly fpiritum exiftimarent. Nobis quidem 
excufsa Crudelitate veteri aliud in comperto, illud 
tamen affirmare au fim, aliquod ejusdem effe vehi
culum, quod animum pro intenfionis diverfitate 
varie afficiat, atque jam in dolorem abyciat, jam 
erigat ad hilaritatem, jam torpentem accendat, imo 
ejus beneficio qua fi quibusdam alis fubvectam 
humanam mentem aftra penetrare, atque in ipfo 
fuperum confeffis omnem votorum fuorum vim 
effundere. Magnae certe in cantu illecebrae, quas 
\ut Ariftoteles) cum humanus animus fine oblecta
tione diu corpori fervire non pofsit, plurimi, tum 
maxime imperita plebis multitudo fedulo inveftigat. 
Hinc aeftivas maxime inter operas, ubi primum 
Phoebi fugit reditura foror, ac labor durus exori
tur, feu Carbafa ventis credit dubius navita vitae, 
feu exefis pendens fcopulis deceptos inftruat hamos, 
feu ad aliud trahat matura (A) feges cantu diffici
lem nititur relevare laborem. Noftra quidem tcm- 
peftate advertimus plurimus totos pene in cantibus
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ver fari, animosque non raro usque in exitium in
cantare, atque fi alicubi, his certe in partibus dulce 
canere fiftulam, volucrem dum decipit auceps. In
duxit jam pridem Erro ille vocis peftilentem huma
nis pectoribus amaritudinem, & perfuafione quadam 
melliflui cantus, pe f sima aegris venena infudit. 
Imo in eam jam faeculam noftrum pravitatem de- 
fcendiffe adverto, ut obliterata omni facrorum 
memoria, pafsim amatoriae per compita Sirenula- 
rum voculae audiantur: Cui tam manifefto pluri
morum animorum periculo, ut mederi conarer, 
atque aliquam naufragio proximis, aut tabulam 
porrigerem, aut oby cerem rudentem, f aeros hos 
hymnos partim confcripfi, partim apiculas imita
tus, ea qua potui folertia, conquifivi, qui prius 
publicum videre noluere, quam ad nominis tui 
fplendorem, magnum Pannoniae Sydus! caliginem 
fuam exui f fent. Invitabat ad id immenfus ille 
Zelus tuus, quo fapientifsimo conatu, atque folerti 
indu f tria, eorum quos tibi concreditos nofti faluti 
prof picer e non defiftis, atque incredibili ftudio in
vigilas, ne quam Ecclefiae augendae occafionem 
praetermittas; ineffabilis vero benignitas omnino 
pcrfuafit. Dedecebat certe ut tenuis licet partus, 
tua tamen natus in Dioecefi, alias fub alas quam 
tuas, confugeret, utpote a quibus nullam metueret 
repul f am. Non dedignabere f aerum hoc munus 
Praefui Reverendi f sime, quo futurum fpero, ut e 
multorum animis pravitas aboleri incipiat, atque 
eae: quae prius in lafciviam declina- (A v) bant 
cogitationes, in Superum amorem trayeiantur Tuo
que ita patrocinio, facrae inftaurator Ecclefiae, ui 
quoyxdam Amphion cantu Thebanae conditor Arcis
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audias, quod tibi & militantis, & triumphantis totus 
in cantu Superis concinnando ritus pollicetur. 

Vale Praefui Reverendi}sime, & Publicae 
Pannoniae utilitati diu te indulge. Da

tum in Capitulo Agrienfi, die i. Oc- 
tobr. Anno 
M. DC. LI.

(A  2)
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A’ KERESZTYEN OLVASÓNAK,  
I s t e n t ő l  y h  v e s s e  G r

Z Anyafzentegyházridk régi fzőká(h az, 
hogy Tcmplomokban, .ProceíTiAkban. ce 
egyéb ajkato{Ságokban: Pfálmufokk-al, 
Hymnüfokkal, Li un iákkal» és egyéb Ißeni 

dicsiretekkeléllveo.
Melly fzokásfnak régif^géról, emlékezik mind a’ 

Sz. írás, mind pedig a’ régi Sz. Atyák. A’ Sz. írás 
(Motth. 26.) emlékezik, a’ Sz. Apoftolokról: hogy a’ 
Vég Vacsora után Hymnuft énekeltenek. Sz. Pál 
pediglen (ad Ephef. 5.) inti az híveket, hogy Sóltá- 
rokat, dicsireteket, és lelki énekeket mondgyanak az 
Urnák: módgyát-is meg-mondgya hogy kellefsék 
énekelni: Cantantes, & pfallentes in cordibus veftris: 
énekelvén, és dicsiretet mondván, a’ ti fziveitekben. 
Ez fzerént fzóll Sz. Agofton-is (epift. 119. cap. 18.) 
De Hymnis, inquit, & Pfalmis canendis, ipfius 
Domini, & Apoftolorum, habemus documenta, & 
exempla, & praecepta. Hogy Chriftus Urunktol 
finnón magátol, és az Apoftoloktol, van tanúságunk, 
példánk, és parancsolatunk, az Hymnuíok, és Pfal- 
mufok éneklésre. Eufebius pedig (ex Philone) 
bizonságunk, hogy a’ régi Kerefztyének Egyptom- 
ban Sz. Márk Euangéliftának tanításából éjjel, és 
nappal Itteni di- (A 2 v) csireteknek éneklésben 
foglalták magokat.

Erról az Anyaí'zentegyházban való énekléfnek 
fzókásáról emlékeznek a’ régi Szent Atyák-is (Juf- 
tinus Martyr in Orat, ad Antoninuni Pium. Clemens 
Alexand. ad Géni. Tertull. I. 2. cap. 6. Cyprianus de 
Orat. Dominica.) Dionyfius Areopagita pedig (par.



2. Cap. 7. de Eccl. Hier:) bizonságot téfzen, hogy az 
5 idejében az Egyházi fzólgák, halottak temetéfcn 
énekeltenek. Tertullianus-is emlékezik (in Apolog: 
ex epiftola Plinii ad Trajanum) hogy az első ke- 
refztyének hajnal előtt gyülekeztenek egybe az Ifteni 
dicsireteknek éneklésre: és e’ volt edgyik oka, a’ 
mellyért vádolták a’ Pogányok a’ Kerefztyéneket, 
gyülőlfcgbe akarván hozni őket, hogy virratta 
előtt fzoktak vala egybe-gyülekezni, és Ifteni dicsi- 
reteket énekelni; a’ mint (Lucianus in Philopat.) és 
(Plinius Junior lib. 10. epift. 97.) Írják.

A’ változtatva való éneklés pedig, vőtte eredetit 
Sz. Ignatius Mártyrnak látásából, a’ mint (Socr: 
hiftor: lib. 6. Cap. 8.) fel-jegyzette; ki látván, ama’ 
tsudálatos látáft, a’ hol az Angyalok fokasága, a’ 
Szent Háromságot, alternis vicibus, változtatva 
dicsirte. Az Anyafzentegyház-is ezt a’ módot, az 
Ifteni dicsiretbe, tsak hamar bé-vette, és a’ Laodi- 
cenumi Gyülekezetben (Cap. 5.) bizonyos Cántoro- 
kat rendelt, a’ kik azt gyakorlanák: mivel-hogy a’ 
fok fzámos népnek külőmbőző fzava, zúrzava'r-kép- 
pen és meny-d6rgé9 (A 3) gyanánt efvén, igen 
egyenetlennek latzot lenni, és az ajitatofsághoz 
illetlennek; a’ mint erről Sz. Hieronymus-is ir, 
(in praefat. ad Galatas.)

Antiochenumi Gyülekezet pedig azt végezte, hogy 
az afzfzony-népek, Szent Pálnak tanítását kővetvén 
(1. Cor. 14.) csendefz halgatáffal legyenek a’ Temp
lomokban: melly fzokás fok nemzeteknél moft-is 
meg-tartatik.

Hogy pedig régtől-fogva bizonyos Cantorok, a- 
vagy énekelek voltak az Anyafzentegyházban; meg- 
tetzik a’ régi Templomok mellett építtetett Osko
lákból, a’ hová az iffiúság gyülekezett, és nem csak 
a’ tudományban, de az Anyafzentegyházi éneklés- 
benn-is oktattatott, és taníttatott: hogy a’ Papi

Щ A  K E R E S Z T Y E N  Ü L V A S O H O Z .
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rend a’ Szent Oltárnál az Ifteni [zólgálatot végbe 
vivén, ők azonba ének fzóval Iftent dicsirnének.

Ha pedig lelki hafznát az éneklőinek meg-tekin- 
tyuk: F6l6tte nagy buzgóságra, és ajitatofságra 
indittya az embert, a’ fzép nótára formált If tenes 
ének fzónak halláfa.

Az imádság-is ének fzó alatt, (mint valami drága, 
és jó illatú fzerfzámmal meg-trágyázott étek) édes- 
debben efik: és Ifteni fzeretetre. lelki töredelmeff^g- 
re, világi dolgoknak meg-vetéf^re, mennyei jóknak 
kévánságára, az emberek fzivét fel-emeli: fzomo- 
ruakat, ée bánatban el-merülteket vigaságra ger- 
jefz- (A 3 v) ti: okofság ellen tufakodó gondolato
kat el-óltya, és Iftenes indulatokat embernek fzi- 
vében támafzt.

Erre a’ fok fzép hafzonra nézve, im egynéhány, 
régi, és új, Deák, és Magyar Énekek, a’ fok egy- 
iigyűek közzül, a’ kik helyefebbeknek láttzattanak, 
edgybe-fzedettek, és ki-bocsáttanak. Ha kedved- 
fzerént valók, kegyes Olvafó, ély vélek, és Iftent 

dicsiry:
K61t Szepefi Káptalanban, die 4 Octobr.

1 6  5 1.
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ADVENTV DOMINI.
Adventi Énekek.

'Troja de Annuntiatione Angelica.

1 1 :? 5  E E E E E E ~ z ± :
tit ad Fir ginem, tton quemvú Angelum, fed  Forti-

3É:

тЯ tudinem Спит
-О-

tudinem fnum Ar change lum, Am atir Ho mines.

Fortem expediat pro nobis nuntium, Naturae 
faciat, ut praejudicium; in partu Virginis.

Naturam fuperet natus Rex gloriae: regnet, & 
imperet, & mundi fcoriam: tollat de medio.

Superbientium terat faftigia, Colla fublimium 
calcans vi propria: potens in praelio.

Foras ejiciat mundanum Principem: Matremque 
faciat fecum participem; Patris imperii.

Exi, qui mitteris, haec dona dicere: revela veteris 
velamen literae, virtute nuntii.

Accede, nuntia, dic Ave cominus; dic plena gratia; 
dic tecum Dominus; & dic ne timeas. (2)

Virgo fufeipiens DEI depofitum: in quo perficias 
cafta propofitum, & Votum teneas.

Audit, & fufeipit puella nuntium, Credit, & con
cipit, & parit Filium; fed admirabilem.
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Confiliarium humani generis, & DEUM fortium, 
Patremque pof teris, in pace ftabilem.

Cujus ftabilitas, nos reddat ftabiles: ne, nos, labi
litás humana, labiles: fecum praecipitet.

Sed dator veniae, concefsa venia; per Matrem 
gratiae, obtenta gratia, in nobis habitet.

Natura premitur, in partu Virginis, Rex Regum 
nafcitur, vim celans Numinis, & Rector fuperum.

Qui nobis tribuat peccati veniam; reatus diluat, 
& donet patriam, in Arce Syderum. Amen.

M ittit ad Virginem. Nota eadem. 
üldé az Ur Iften, gyors, és hia fzólgáját, Szüz-
höz Názáretben Gabriel Angyalát, Hogy mu

tatná kedvét.
Menyből követf^gét hadgya hogy fel-venne, Es a’ 

terméízetben csudát jövendölne, Szűznek Ö fzüléfet.
Mert a’ terméfzetet Iften meg-elózi, Világnak, s’ 

ördögnek hatalmát meg győzi, В inböl is ki tifztit.
Fenn hejazó elmét, dőlyfös kévánságot, Le tápod 

Tarkával kevély undokságot. Es mindent meg-hódit.
Ki-űzi erővel világ fejedelmét, Es Annyával közli 

Iíteni kegyelmét, s’ Attya birodalmát.
Menny-el azért Angyal ez új hírt hirdetni; El

rejtett titkokat, ki-nyilatkoztatni, Nagy Iften ha
talmát.

KÖzelges a’ Szüzhöz köfzöntsd üdvözlettel. Mond: 
Ur van te veled, tellyes fzeretettel, S’ ne féld jelen- 
vóltát.

Mert fogod méhedben, ITtennek fzent Fiát. De 
fzüzeffQgednek meg-tartod virágját, S’ fogadásod 
zárját. (3)

Hallya, s’ érti fzent Szűz, fzóllását Angyalnak, 
Hifzen, e* ottan léi'zen Annya, egy Fiúnak: Csudá- 
latra méltó!

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 2
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Ki Tanátsa léfzen, emberi nemzetnek, iEtene, és 
Attya féld fzinyén élőknek; Lefz békéiig tartó.

Alhatatofsággal ki meg-eröfficsen, Hogy változás 
minket, földre le ne véljen, Semmivé ne tégyen.

Adgyon bocsánatot, Ura bocsánatnak; Es malasz- 
tot nyerjen, Annya [zent malafztnak, ki mi velünk 
légyen.

Szenvedi terméfzet, Szűznek 5 fzülésQt: Király 
nemzettetik, de rejti felfQgét, egek alkotója.

Adgyon mi bűnünknek óldáft, s’ engedelmét Vál- 
cson-ki bennünket; nyújcsa hozzánk kezét, Meny- 
orfzágát adgya. Amen.

M as Regi  É nek .

Kcrcfztyéní^gben igar vallás a ’ hitben; Hogy

Meny nck,főidnek,tengernek, о  Tereim ojeben.

Hifzünk a’ Chriftufban, Iftennek egy Fiában. Mi 
kegyes fzófzóllonkban, üdvezitő JESUS, Chriftuf- 
ban; Kit Adámnak igére; az Paradicsomban. (4) 

Gábriel Archangyal Názáretben küldeték. A’ Szűz 
meg gyümölcs :zék Szent Lélektől terehben ef^k, Jó 
hir nékünk mondaték, hogy Meg-váltónk fzftletnék.
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Bethlemben fzületék, Angyalok meg jelenték ; 
Páfztoroknak hirdetek, hogy Ur Chriftus nékíink 
fzületék; békéiig, jó akarat, földre hirdettetek.

A’ Chriftus kint valla, a’ Kerefzt-fán meg-hala, 
ö fzent vére ki-omla; mi halálunk ottan meg romla. 
Harmad nap fel támada, minket meg igazita.

Mennyekbe fel-méne, az örök dicsöff^gbe, ott né- 
kunk helyet fzerze. El-jövendö az Ítéletre: ott meg
fizet mindennek, ki, ki mint érdemiette.

Hil'zek Szent Lélekben, Vigafztaló Iftenben. Hi
fzem a’ Szentegyházat, Szenteknek 6 gyülekezetit. 
Hifzem Chriftus kedvéért bűnömnek bocsánattyát.

Hifzem a’ hóit tettnek ifmég fel-támadását. Hi- 
fzem a’ dicsöff^get: hifzem én az örök életet. Ez hit
tel bátorítom minden életemet. Amen.

M a s  R e g i  É n e k .

Igen ékefen, halál, s’ bűn nélkül, és nagy okofeág- 
gal, hogy Teremtöjét ifmérheffe azzal. (5)

Es hogy lakozzék, ott uralkodgyék a’ Paradicsom
ban; csak hogy ne egyék a’ tiltott almában.

A’ gonofz ördög, ez fok drága jót, ottan meg- 
irigylé, hogy Iften embert illy nagyra teremté.

Tört vete néki, hogy hamarsággal ötét meg-csal- 
hatná: gyönyörüktől, éppen meg-fofzthatná.

2*



Az álnok kígyó, az embert ejté, im ez nagy ve- 
fzélyben, az egy almának hogy kóftolt iziben.

Azért az ember győnyörüÍQgét, s’ 6r6mét el- 
vefzté, magát nehezen helyére térité.

Méglen bé nem t6lt, a’ mit jövendölt régen a’ 
Próféta; hogy Meg-váltónknak Szűz léfzen az 
Annya.

A’ Szent Lélektol, s’ nem férfiútól, lön teftesűléfe, 
a’ tifztaságos i'zent Szűznek méhébe.

Szűztől, mag-nélkűl, ki-nyilt fzép rófa, úgy mint, 
a’ Meffiáe: melly mi Iftenűnk, az bizonyos mondás.

EŐ fzabadittya, rabságból hozza, melly vefzendö 
vala: ördögnek rajta, nem lefz már hatalma.

Chriítus kegyelme azt cselekedte, hogy teftben 
öltöznék, ki nem mondhatni, mint meg-aláztatnék.

Halála által poklot el-rontá, és meg fzabaditá, a’ 
kik valának ördög fogságába.

Az Angyaloknak lön nagy örömök, hogy ez hir 
fel-hata: hogy Chriftus vére, embereket válta.

Dicsirjűk azért Ur JESUS Chriftuft, ki velünk 
tött fok jót; jobbakat kiknél, ember nem-is hallót.

Amen dicsiret, tifzteffeg légyen, mennyei Atyának, 
kedves Fiának, s’ fzent Vigafztalónak. Amen. (6)

20 A d v e n t i  É n e k e k .
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*Л1тя: Tiédemptorii’ CMatcr.

VdvezitőnknekSz. Annya, mennyeknek meg-nyílt ka-*

púja, tengerevezők csillaga; FóldögságosSzuz Marí a.'.

Légy fegitsége népednek, az el-efett bűnösöknek, 
ki Szüléje Iftenednek, s’ Annya lél te Teremtődnek.

A’ terméfzetnek folyását, és a’ ízűiéinek fzokását; 
föUyűl halladád nagy átkát, minden fzűléknek igáját.

Mert Angyali kőszőntéftöl, terhes lél a’ Szent 
Lélektöl, Szűzen, terli, fáratság-nélkűl, ízűiéi és 
fájdalom-nélkűl.

Te azért Iftennek Annya, légy bűnösöknek gyá- 
mola: nyavalyánk vigafztalója, űdvef ingünknek 
kapuja.

Hálát adgyunk az Iftennek, Atya, Fiú, Szent 
Léleknek: Egyenlő három fzemélynek, egy állatú 
Iftenségnek. Amen. (7)

Än.g x a l i: v d v ó z x e t r 6 l.

Ш Ш Ш
ч А  ve Maria graiij_, plena.. így udf őzlé Ángyát- 

a’fzép Szűz Maria r , Chriílufnak váLfttolaAnnyát,.
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Dominus tecum. Ur van te veled. Irné fogadTz 
fiat, a’ kin fogíz őrülni; meny, és a’ főid álmélkodni.

О Angyal, úgy mond: Miként lehet ezl mert Szűz 
leány vagyok, férjet nem ifmérek, bizonságim eb
ben egek.

A’ Szent Léleknek rád fzál ereje; mert miként a’ 
harmat reggel fzál a’ főidre, úgy léfzen az ő fzülése.

Angyal fzavának hivén a’ [zent Szűz; magát meg- 
alázá, Szolgálónak vallá: légyen úgy, mint fzavát 
mondgya.

Szüzek virága fzép Szűz Mária: őr ally, és örven
dezz, mert nagy Anyaságra válafztattál, s’ méltó
ságra.

Engefzteld értünk kónyörgéfiddel, a’ te fzent Fia
dat, hogy tefteeüléfe légyen, nékfink is Őrömre. 
Amen.

¥

Hajnali Ének» Boldog Afzízonyról.

"  ö  Eényeffigges fzép Hajnal, ki nekünk menyből

ü ö t i d f c -ö-
adatál.' udvőzlegy tellycs malafztal.

Dicsőff^ges Szűz MARIA, Atya Iftennek Leánya, 
és Szent Léleknek Mátkája.

JESUS Chriftufnak fzent Annya, Szent Három
ságnak tárháza, s’ annak leg-fzebb alkotmánya.

Te hozzád küldetett menyből, Gábriel Angyal kö
vetül, Iftennek rendeléséből.
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KŐvetÍQge fzent Angyalnak: izeneti fzent Atyá
nak, sőt egéfz fzent Háromságnak. (8)

Hogy fiat fogadfz méhedben, Embert, s’ Iftent 
terméfzetben, e’ kárt nem vallaíz ízűzeff^gben.

Annya léfzefz Teremtődnek: dajkája űdvezitőd- 
nek: fzűléje te Iftenednek.

О dicsirendő fzűzefÍQg! kihez hafonló ékeff^g, 
nem volt, nem-ie léfzen, fzépÍQg.

О Szűzeff^ges Anyaság, kihez hafonló méltóság, 
nem volt, nem-is léfzen, Nagyság.

Dicsiret fzent Háromságnak: bőcsűlet Szűz MA
RI Anak, mint Eűdvözitönk Annyának. Amen.

23

Alius de В. V. Nota. О fényeffeges. föl.

Л Ve Mater JESU Christi, quae de Coelo conce- 
pifti, haud carnis commercio.

A contactu viri pura, concepifti paritura, gau
dium cum gaudio.

Peperifti medicinam, non humanam, fed divi
nam, pereunti faeculo.

Totus mundus in languore, totus erat in dolore, 
totus in periculo.

Ave Virgo gloriofa, plus ob ryzo pretio [a, fra
grans fuper lilia.

Tibi' cedit laus gemmarum, florum decor, & her
barum, Libanique gloria.

О MARIA maris ftella, pro confervis interpella, 
jugi prece filium.

Quia jugis eft af fultus, jugis no f ter e ft fingul- 
tus, juge & fufpirium.

Gloria fit Patri DEO, laus, honor, atque Filio, 
fimul ac Paraclyto. Arnen. (9)

«Л,
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9$ ?KJ IfgW $5 yf* íK* 545̂  *í* ̂

С л  N  r  V s  

NATIVITATE DOMINI
N O S T R I  

J  £  S II C H R I ST L
Karácsom Énekek.

а в е в ^
S -* :

У? i íír  яд/«* «2..* Bethlehem: пл tut in  ̂Bethlehem :

ír.tT i^I-ibíiiSiS—“ :: z:f:.^ :K :5:M :S :4~;t:zi=  -o ----------- ■. - ^ g-a—■»— -----------— д - а ;~—
lindegAiidetJcmfalerh-j: undegaudetje- ru- ft~  lenz->,

Affumpfit formam Hominis: Verbum Patris 
alti f fimi:

Per Gábrielem nuntium: Virgo concepit Filium: 
Virgo £c.

Tamquam Sponfus de thalamo: Proceffit Matris 
utero:

Hic jacet in praefepio: Qui regnat fine termino: 
Qui reg. &c.

Cognovit bos, & afinus: Quod puer erat Dominus: 
Quod &c.

Reges de Saba veniunt: Aurum, thus, myrrham 
offerunt:

Intrantes domum invicem: Salutant novum 
Principem:
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In hoc Natali gaudio: Benedicamus Domino: 
Benedic. &c.

Laudetur Sancta Trinitas: Deo dicamus gratias: 
Deo £c. Amen. (10)

Puer natus, dec.

GYermek íz&leték Bethlehemben: fzűleték Beth-
lehemben,

Kinn őrűle Jerueálem: kinn őrűle Jeruíalem. 
Emberi teftet fel-véve: teftet fel-vévé,

Atya Iftennek Igéje: Atya Iftennek Igéje.
Gabrieltül izenteték: izenteték,

If ten Szűztől fogantaték: Iften Szűztől fogantaték.
Mint VŐ-Legény 6 ágyából: ő ágyából,

Úgy fzűleték fzent Annyától: úgy fzűleték [zent
Annyától.

lm a’ Jáfzolyban fekűfzik: Jáfzolyban feküfzik, 
Ki örökké uralkodik: ki Őrökké uralkodik.

Eókőr, s’ Szamár meg-ifmérik: meg-ifmérik. 
Hogy Ur légyen ki itt fekfzik: hogy Ur légyen ki

itt &c.
Királyok Sábából jönek: Sábából jőnek,

Aranyat, temjént, myrrhát vifznek: aranyat, tem-
yént, &c.

Egyfzer s’ mind házban bé-mennek: házban bé-
mennek,

Az új Királynak kőfzőnnek: az új Királynak
kőfzőnnek.

Az egy Őrök nagy Iftennek: örök nagy Iftennek, 
Adgyunk hálát Teremtőnknek: adgyunk hálát &c.

Amen.
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Nota" Secunda.

f i l l e r  ваш in Bethlehem: . unde gaudet Je rUfaUmj. 

, Arme, amr., цфог, tutor, лког, quam du led es , amor. r

Affumpfit formam Hominis, Verbum Patris altif- 
fimi &c. (11)

.£ Ягг&агУ rPAp<t-

1 1 Oare î,nos It be ravit, de Piabo U col, fo tefta tts .

■Glo ri A j in ex célfis V £ 0,
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H Alát adgyunk minnyájan. az Ur Iftennek, ki 
minket, ízületéivel, meg-fzabaditott, ördögnek ha- 
talmaíságából.

Ennek illik hogy énekellyönk az Angyalokkal. 
D icsőiig  Ur Iíten te-néked magafságban. Amen.

( 12)

R e g i  É n e k .

Orto DEI Filio, Virgine de pura: ut rója, de lilio, 
ftupefcit natura. Quem parit juvencula, natum 
ante faecula Creatorem rerum: quod uber mundi
tiae, dat lac pudicitiae, antiquo dierum:

Ut vitrum non laeditur fole penetrante: fic illaefa 
creditur Virgo, poft, & ante, Foelix es puerpera, 
cujus cafta vifcera, DEUM genuerunt; & beata 
ubera, quae aetate tenera, Chriftum lactaverunt.



Angelus Paftoribus juxta fuum gregem, noctem 
vigilantibus natum Coeli Regem: nuntiat cum 
gaudio, jacentem praefepio, infantem pannofum, 
Angelorum Dominum, & praenatis omnibus forma 
fpeciofum.

Mater haec, eft Filia: Pater hic, eft Natus. Quis 
audivit talia DEVS, Homo factus. Servus eft, & 
Dominus, qui ubique cominus, nequit comprehendi. 
Praefens eft, & eminus: ftupor ille geminus nequit 
comprehendi. (13)

ln ob f curis nafcitur, illuftrator Solis; ftabulo 
reponitur Princeps terrae molis. Fafciatur dextera, 
qui affixit fidera, dum coelos extendit: congregat 
vagitibus, qui tonat in nubibus, dum fulgur de- 
fcendit.

Chrifte qui nos propriis manibus fecifti, & pro 
nobis omnibus nafci voluifti. Te devote petimus, 
laxa quod peccavimus, ne finas perire; poft mor
tem nos miferos, ne fimul ad inferos, patiaris ire. 
Amen.

28 K a r a c s o n i  É n e k e k .

Dies eft laetitiae. Nota eadem.

N Agy Óröm nap ez nékűnk; mert Chriítus ízü
letek, ki ez napon fzármazék egy Szűznek mé- 

héböl. Csudálatos a’ gyermek, és nagy gyönyőrüfs- 
ges, 5 emberfőében; de meg-gondolhatatlan, és ki- 
jelenthetetlen, 6 Iíteníegében.

Itten Fia támada, tifzta Nemes Szűztől; mint rófa 
liliomtól, terméfzet el-ámúl, kit a’ fzűz Leány fzűle, 
világ előtt ez vala, minden Teremtője, ki tiízta em
lőjével, s’ tifztaságos tejével, a’ Chriftuft fel-neveié.

Mint üveg meg nem fzegik, nap fény, által-hat- 
ván; úgy töretlen marada, a’ Szűz fzűlés^ben. Bol
dog a’ gyermek fzűlő, kinek tifzta [zent méhe, mert 
az Iftent ízűié, és boldog az, az emlő, mely ki9 
gyönge korában, a’ Chriftuft fel-neveié.
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Angyal a’ Páfztoroknak, az ö nyájok mellett, éjjel 
hogy vigyáznának új 6r6met hirdet. Mert ízületeit 
új Király, kit Jáfzolban bé-polál, Szűz Leány fzent 
Anya. Ki Angyaloknak Ura, és mindent felly ül 
haliad, fényes 6 ábrázattya.

Az Leány itt, az Anya, és a Fiú, Atya. Iften hogy 
emberré 16tt, vallyon ki hallotta? Ki fzolga és Ur 
lévén, mindenütt jelen élvén, s’ meg nem tartatha- 
tik: Távol vagyon, és közel; nagy csuda mert elmé
vel, meg nem foghattatik.

Ej-félkorban ízületik, napnak fényeff^ge: jáfzoly- 
ban helyheztetik földnek üdvöffege. Az a’ kéz po- 
lyáztatik, ki által Csillag fénlik, s’ ki eget terem
tett; firáffal fzeme telik, ki menydőrög, villámik, 
menykövel-is rettegtek (14)

Chriftus fzent kezeiddel ki minket teremtél; és a’ 
mi váltságunkért egy Szűztől ízületéi. Kérünk azon 
tégedet, bocsáfd-meg vétkeinket, hogy el ne kár- 
liozzunk. Halálunknak idején, adgyad nékűnk Ur 
Iften, fzent fzinedet láthatnunk. Amen.

P r e d i k A t i o  E l ő t t -

Ficsiretes az gyermek ki ez nap fzulerck,. 
Egyfzeplő«lcn.Sziiztől, vigafztaláfunkra-,.. íy_

^ Hanem ízuJctcttvóJnay mimindcLvcfziunk volna.,»

I l i i i l i l S l i Ü l i i
^  О m iudvőúégunk, egygyedcn-cgyJ.Esvsunk,kimii
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I f É f p l í É  S i
® értünk ízületéi:: oltalmazz pokoltól..

Ifaiáe Próféta ezt régen meg irta; Születtetek egy 
Szűztől, úgy mond a’ Meffiás. R Kinek fzenl ízü
letéin , az Angyalok Őrülnek; melly üdvözítőnek, 
ízületéiről való őrömet, ők jelentnek, elűször Páíz- 
toroknak.

Vegyük azért eszünkben Angyalnak mondását. 
Ki azt mondá Jófefnek Ötét vigfztalván. R. lm 
fogad Szűz MARIA, Szent (15) Lélektől magzatot; 
kit JESVSnak nevez; az az üdvözítőnek, halálával 
ő minket kárhozattol meg-ment.

Ezen mi mind Örűllyűnk, és Chriítuft dicsirjűk. 
Mert mi értünk ízületek, hogy mi el-ne-vefzfzűnk. 
R. Hálát adgyunk Ö néki, erőt őtőle kérjünk, hogy 
benne bizhaifunk: mert kik Chrittuíban biznak, 
meg nem fzégyenittetnek, Ítéletnek napján .Ámen.

Bl E 'ű ‘1  E  N  E К-

-6- Ж Ж ж-
agnum nomen Domini -.Emma пи. el, quod лппияе'шитк-»

eßper Ge.brieL Ho di t-J аррл run, лррл ruti in ^  iß-л el,.

E t c E i ^ : ~ í
Ex (JUAJÜA Virgine t ß n*tUtRex‘,(junt implet л qutprtdixit'
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Gábriel. Ej Aj ! ej Aj ! Virgo UEFAÍgt nu it* Ftfga Cbrifivm

Éz5 ;t5 E ir i$ É r z :E É E ^
-e-

f t f f r í t ,  quemdPvinA-t v o lu it elementia-t,-

(16) Refonet in laudibus, cum jucundis plaufibus, 
Sion cum fidelibus: Apparuit, quem genuit MARIA. 
Hodie &c.

Pueri concinite, nato Regi pfallite, pia voce ca
nite. Apparuit, quem genuit MARIA. Hodie appa
ruit &c.

Natus eft Emmanuel, quem praedixit Gabriel, 
Teftis eft Ezechiel. Apparuit quem genuit MARIA. 
Hodie apparuit &c.

Sion lauda Dominum, Salvatorem hominum, 
purgatorem criminum. Apparuit quem genuit MA
RIA. Hodie apparuit &c.

Chriftus natus hodie, ex MARIA Virgine, fine 
viri femine. Apparuit quem genuit MARIA. Hodie 
apparuit in Ifrael &c.

Magnum nomen Domini. Nota eadem.

V Rnak nagy nevezeti. Emmánuel, kit hirdetett 
a’ .nagy Angyal Gábriel. Ma jelenék, ma jele

nék Sidóeágban. lm Királyt ízűit fzűzen a’ Szűz 
MARIA: bé-tőlt azért Gábrielnek mondáía: EŐrűl- 
lyűnk, vigadgyunk, Szűztől Itten fzűleték, veízfző- 
fzál virágozék: Kit irgalma engede az Iítennek.

Zengjen nagy dicsirettel, kedvefí^ges őrömmel, 
Sión 6 hiveivel. lm jelenék, kit ízűle Szűz MARIA. 
Ma jelenék, ma jel: &c.
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Gyermekek örűllyetek, új Királyt tifztellyétek; 
vig fzóval dicsirjétek. lm jelenék, kit ízűié Szűz 
MARIA. Ma jel: &c.

Született Emmanuel, kit jövendölt Gabriel, bizo
nyít Ezechiel. lm jelenék, kit ízűié Szűz MARIA. 
Ma jelenék, &c.

Sión diosird Uradat, és a’ te meg-váltódat, bűn
től ízabaditódat. lm jelenék, kit ízűié Szűz MARIA. 
Ma jelenék, &c.

Ez nap Chriftus [zűleték, MARIAtól fzármazék, 
mag-nélkűl fogontaték. lm jelenék, kit ízűié Szűz 
MARIA. Ma jelenék, ma jelenék Sidóeágban. lm 
Királyt ízűit fzűzen a’ Szűz MARIA. Bétölt azért 
Gábrielnek mondáía. Eörűllyfink, vigadgyunk, 
Szűztől Iften ízületek, vefzízö-[zál virágozék, kit 
irgalma engede az Iftennek. (17)

M a s  R e g i  É n e k .

Jer midicsirjűk,áldyuk,ésfcl-magafzrallyuk, min

deneknek Teremtőjét, azAtyaUrlftcnt;  ki nem mi

érdeműnkből de az ő jóvoltából, kőnyőrűle rajtunk,

az 6 fzerctő ízcntFiáu c’ Világra kuldé.
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Szűz MARIAtól teftet, és emberi fzemélyt, magát 
igen meg-alázván, reá ja fel-vévé; hogy minket 
meg-váltana, és meg-fzabaditana, mi elleniünktől, 
bűntől, háláikul, ördögiül, örök kárhozattul.

Adámtul fogva, régi el-múlt nagy időkben: (Gén.
3.) Meg-igérte vala nékűnk, ezt, az Atya Itten. 
Kigyónak mikor monda, Afzízonyi-állat magva,

' meg-tőri fejedet: elvefzi birodalmadat, minden ha
talmadat.

Abrahám Pátriárkának ugyan azt mondá (Gén. 
26.) Meg-fokatitom én néked, te kevés magodat, 
mint az égnek csillagit, és tengernek fövenyit: mert 
a’ te magodban, meg-áldatnak minden népnek hivő 
nemzetf^gi. (18)

Már fel-támadott Bálámnak fényes csillaga, kit 
jövendő-képpen Sidó népnek mondott vala. Hogy 
Jákob nemzetéből, fényes Csillag támadna, é9 Sidó- 
ság kőzzűl fzármaznék a’ JESVS Chriftus ember- 
fcge fzerént.

Ez vala azért a’ hatalmas nagy Próféta, kit 
Moyfes a’ Sidó népnek meg-jelentett vala. Iften- 
nek igéretit; mikor nékik azt mondá En ti közzű- 
letek, támafztok egy nagy Prófétát, néktek váltság- 
tokra.

Dávid Királynak ezen végre meg esküvők: hogy 
az Ígért JESVS Chriftuft nékie meg-adná: mikor 
ekképpen monda; hogy meg ne csalatkoznék. En a’ 
te i'zékedre, vetek Királyi méhednek drága gyü
mölcsében.

Szent Ifaiás erről igy prófétáit vala. Vefzfzö fzár- 
mazik JefÍQnek drága gyümölcséből: Kiből egy 
ékes Virág, újonnan nevekedik, kinn Iítennek lelke, 
bölcseÍQge, és tanácsa igen meg-nyúgofzik.

Simeon Prófétának jövendő mondáfa. MARIA- 
nak a’ mit monda, ám bé-tellyefedék. Ez gyermek,

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 3
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vefzedelmére, és Tokák űdvöffegére, vettetett Sidók 
közt, és jegy-képpen, kinek fokán ellene támadnak.

Szent Pál ajánlya, e’ fzületéfnek nagy voltát: 
meg-jelenté ő mi-nékűnk hafználatofságát. űdő bé 
tellyeíedvén, el-küldé Atya Itten, egygyetlen egy 
Fiát; hogy mi válafztott Fiai Chrii'tus által len
nénk.

Ez 15n a’ Fiú, kiről az Angyal azt mondá: mikor 
JoTeph Szűz MÁRIÁT el-akará hadni. Dávidnak 
fia Jofef, vedd hozzád a’ MÁRIÁT, mert ez olly 
fiat fzül, ki meg-ízabadittya népét, gonofz bűneiből.

E’ fzűletéfnek 6 nagy drágalátos voltát, meg
jelenték az Angyalok fzegény páfztoroknak: mikor 
nékik mondának. Hirdetünk nagy örömet, melly 
léfzen ti-néktek, és az egéfz földön való bűnös 
embereknek.

Ez vala az Atya Iftennek ő Igéje, a’ ki mind kez
dettől fogva az Iftennél vala. (Jon: 1.) Mindenek ő 
általa, és ö miatta vadnak. Kit e (19) csalárd világ, 
az ö gyarlósága miatt, meg nem ifmért vafa.

Eő tulajdoni közzé e’ Világra jőve; de öt e’ világ 
fiai nem akarák venni: és a’ kik ötét vévék. hatal
mat ada nékik Iften fiaivá lenni, valakik az ö nevé
ben bizonnyal hinnének.

EÖrűllyűnk azért, és mi lelkűnkben vigadgyunk; 
nagy hálákat adván immár a’ JESUS Chriftufnak: 
ki Ö ízületéivel, minket megvigafztala, és meg- 
bátorita, ki dűcsőffegével rakva főidnek kerekfege.

Erről az írás tanú-bizonságot téfzen; hogy vala
kik benne hifznek meg nem csalatkoznak: de az 
őrök életet, és örök dicsőffeget Ígérte azoknak, hogy 
véle uralkodgyanak örökkön örökké.
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M a s  R e g i  É n e k -

Jer dicsirjuk ez mái napon аг mi Urunkat: bizony

méltó dicsirctiinkrc , nagy tifzteíT^gre, mert fzuletett 

czaijp nekünk űdveíRgunkrc.

Az Auguftus Római Csáfzár uralkodik vala, Si- 
d óságot ki bírja vala, és Galiléát. Parancsolá e’ 
világot levélben íratni.

Mennek vala minden felöl a’ várafokból: eredeti 
ízerént nemzetfQg-fzerént, és hazájokból, hogy bé- 
iratnák 6 magokat Ceáfzár levelében. (20)

Ez hirt halván a’ fzent Jófef Száz MARI Aval; el 
indula Galileából, a’ Názáretböl, Dávid Királynak 
Városában a’ Bethlehemben.

Immár a’ fok vendég néppel, minden fzálláfok, a’ 
Váraiban bétöltek vala. Azért Izent Jófef, el-bé- 
fzálla jegyeiével, egy iftállóba.

Tifzfaságban mi Urunkat, a’ Szűz MARIA; fzű- 
zen ízűié nékűnk világra, az Iftállóban bé-polálván, 
s’ helyheztetvén, 6t a’ Jáizolyban.

Szent Pál írja; bizony befzéd mellyet hinnünk 
kell. E’ világra Ur Chriftus j6ve: ennek okáért; 
hogy 6 minket bűnösöket űdvezitene.

De ha irgalmafságából el nem jött volna, mi 
minnyájan elvefztűnk volna, kárhoztunk volna,

3*
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mert mind fejenként Ur Iftennek valánk harag
jában.

A’ mi els6 Adám atyánk mikor vétkezék; Ur 
Iftennek paranosolattyát, hogy ö meg-fzegé, magát 
ejté, és fiait Iften haragjában.

Minden lelkek, kik ö tőle ízármaznak vala, efnek 
vala Itten átkába, és haragjába, fogantatván, fzh- 
lettetvén eredendő bűnben.

Senki jó cselekedetéből, és érdeméből, meny- 
orizágba nem mehet vala, és Ur Iftennek nem en- 
gefztelheti vala, ő nag’ haragját.

11‘aiás fzent Próféta örömet monda: hogy mi né- 
künk gyermek [zfiletnék, fiú adatnék, ki Iftennek 
nagy haragját meg-engelztelné.

Angyal Páfztoroknak éjjel hogy meg jelenék, ez 
fzót mondá. Hirdetek nektek én nagy örömet: mert 
ízületeit ez nap néktek űdvözitötök.

Nagy fereggel az Angyalok égben éneklék. Ur 
Iftennek dicsőiig menyben, és itt e’ földön, békéiig, 
a’ jó akaratú embereknek.

A’ Páfztorok mind fel-kelvén, el-bé-menének 
Bethlehembe, és meg-találák a’ fzent Jofefet, Szűz 
MARIAval a’ gyermeket; ott a’ jáfzolyban.

Dicsőitek, és dicsirék Iftent mindenben, mellye- 
ket ők hallottak vala, és láttak vala: azért mi-is 
dicsiretet nékie mondgyunk,

Oh te áldott, és fzép gyermek Ur JESUS Chrif- 
tus. Hálát adunk ez nap te-néked, és kérünk téged: 
tekincs reánk magas menyből mint fiaidra. (21)

Adgyad nékünk ajándékúl fzent Lélek Iftent, 
hogy vallhaffunk téged Őrökké, és dicsirhefsünk, 
hóltunk után Menyorfzágban téged láthaffunk.

—
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Mas  R e g i  É n e k

|cS ggjgi^;B gfifi
E z  nap nékűnk, dksirctes nap,bizony vigaságnak napja,-

”  c* űdvcílegnck bizodalma, mertízulcték ez nap nekünk

^miváltságunkra;a’ChtiílusJÉsvsIflínnekFiAj, Áronnak

i í ||||l |i l lp li§ l$ li
vcfzfzcje nrcg-virágozck.tUzta Szűztől gyermek Izt/iéce'k;

(22) Ez Gyermek volt a’ meg-igért mag, mi első 
Atyáinknak: Adám Atyánknak, Abrakámnak, ki
ben minden nemzetinek meg-áldatának, örök életre 
fel-támadnak. Áronnak veízfzeje &c.

Meg-tÖretett e’ gyermek miatt, az ördögnek nagy 
hatalma: A’ halál, a’ bűn, s’ ördög orlzága, meg- 
nyittaték menyorfzágnak erős kapuja, Iftennek 
kedve mi reánk fzálla. Áronnak &c.



38 K a r a c s o n i  É n e k e k .

Nincsen azért rajtunk hatalma, nincs [emmi 
gyözedelme: bűnnek, ördögnek, s’ kárhozatnak, és 
a’ Moyfes törvényének 6 nagy átkának, örök halál
nak, és pokolnak. Áronnak &c.

Meg-tÖretnek a’ pogány népek, kik a’ gyermek
ben nem hiíznek. A’ nagy Iftennek nem kellenek: 
az ördögnek hatalmában örökké efnek, a’ kik a’ 
bűnnek véget nem vetnek. Áronnak &c.

Hálát adgyunk az Ur Iftennek, Atya, Fiú, Szent 
Léleknek, Es mind Örüllyünk a’ gyermeknek; nagy 
örömet az Angyalok nékünk hirdetnek, dicsirvén 
I[tent énekelnek. Áronnak vefzízeje meg-virágozék, 
tiízta &c. Amen.

M a s  R e g i  É n e k .

Jer mmoyájaa őiuilyuofcvés fauvunkben vigadgyunk;

ajcítfaulctcítUr Jssva aékonk.
Kit az Atya Ur Iften, könyörülvén emberen; 

el-boceátá hatodik űdöben.
Mert meg-vala igirve, még az első üdeben, 

teremtéfnek ő kezdetiben: (23)
A’ mi első Atyánknak, Adámnak, fiainak, 

és utánna maradékinak.
Az után Abrahámnak, Jákob Pátriárchának: 

végezetre Dávid Királynak.
Kinek nemzetidéből, méhének gyümölcséből, 

[zületék fzeplötelen Szűztől.
Kinek neve MARIA, Ur JESVSnak fzent Annya, 

és ö néki fzolgáló leánya.
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E’ [zép Szűztől fzületék, Atya Iftentől adaték, 
és mi-nékünk ajándékoztaték.

Angyali [zép zengéfek, es ékes énekléfek, 
jelenének mennyei íeregek.

Hirdetvén Páfztoroknak, júh mellett vigyázók- 
nak, vigadnának az Ur JESVSnak.

Mert csak ő űdvőzitő, mindenekkel jó-tévö, 
Tenkit pedig hátra nem vető.

Hozzá hi mindeneket, gonofz bűnben élőket, 
meg-bocsáttya az 6 bűnöket.

El-hagyá gazdagságát, véghetetlen orfzágát, 
hogy érettünk adná 5 magát.

Azétt jőve hogy élnénk, és meg-enge[zteltetnénk, 
érdeméből kegyelmét nyernénk.

Nagy i’zeretet mindenekhez, hogy Iften emberek
hez, jőve nyomorúlt bűnösökhöz.

Eő életnek adója, [zűnek vigafztalója, 
lelkűnknek világofitoja.

A’ kik benne nem biznak, sőt bizni [em akarnak, 
Őrök halállal mind meg-halnak.

Mi azért a’ Felfqgnek, Emberré lőtt Iftennek; 
hidgyűnk mint nagy reménfQgűnknek.

Ki nékűnk igirteték, és érettünk Czűleték, 
tőlünk őrökké dicsirteff^k.
Eö Attyával egyetemben, Szent Háromság menny
égben, áldattaff^k egy igaz hitben. Amen. (24)

M a s  É n e k .

/  n Nittdi Domini, gaudent omnes x^íngeli, ■& 

cantant cum jubilo. Gloria^ и ni DEO, Virgo DE ГМ
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genuit, Virgo Chrißum peperit, Virgo fempcrintalto-i,

Nuntiavit Angelus, gaudium Paftoribus, Chrifti 
nat alitia, magna, cum laetitia. Virgo DEVM genuit, 
Virgo Chriftum &c.

Natus eft Emmanuel, quem praedixit Gabriel, 
teftis eft Ezechiel, a Patre proce [fit El. Virgo 
DEVM genuit, &c.

Chriftus natus hodie, ex MARIA Virgine, fine 
viri femine, apparuit hodie. Virgo DEUM genuit, 
Virgo Chriftum &c.

Magi DEUM adorant, aurum, thus, myrrham 
donant, Regum Regi Domino. Gloria uni DEO. 
Virgo DEUM genuit, &c.

In Natali Domini. Nota eadem.

SZűletéÍQn literinek, az Angyalok örülnek, és vi- 
gan énekelnek. Dic9Öffeg egy Iftennek. A’ Szűz 

Iftent fogada, Szűz fzűle e’ világra, és fzűzen rneg- 
marada.

Szent Angyal menyből hirdet, Páfztoroknak örö
met, Chriftufnak fzűletéfet, ée nagy gyönyörűfQ- 
gét. A’ Szűz Iftent &c. (25)

Született Emmanuél, kit meg-monda Gábriel, 
bizonyit Ezechiel, Attyától fzármazék El. A’ Szűz 
Iftent fogada, &c.

Ez nap Chriftus ízűletett, MAEIAtól ízüzen lett. 
kit férfiú nem ifmért, ma mi-nékűnk meg-jelent. 
A’ Szűz Iftent &c.

Királyok Öt imádgyák, és meg-ajándékozzák. a’ 
Királyoknak Urát, fzentfegét magafztallyák. A’ 
Szűz Iftent fog: &c. Amen,
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M a s  R egi  É n e k .

3 =

p n  Virgo parit Filium .̂ J  ukilcmui. Refa gignit hltunut.

-6
Exult emui T{atum ftne Patre, Filium-ycum Mutre coUau de mttr.

Qui prophetizatus: Jubilemus. Eft in orbem 
natus. Exult emus &c.

Contra jus, humanum. Jubil: Affumpfit naturam. 
Exuit: &c.

Golias proftratus. Jubil: Homo liberatus. Exul- 
tcmus Natum fine Patre, filium cum Matre collau
demus. Amen.

A’ Szűz ízűié fzent Fiát: Örvendezzünk. Róía 
nemze liliomot. Jer vigadgyunk. Atya-nélkűl 

ízületeit Fiat, ö Annyával, jer dicsirjűk.
Meg-proféltáltatva, Örvendezzünk. Születék e’ vi

lágra: Jer &c.
Emberi terméízetet. örvendezzünk. Fel-vön ter- 

méízet ellen.
Goliád meg-őleték: Örvendezzünk. Az ember meg- 

menteték. Jer vigadgyunk. Atya-nélkűl ízületeit 
Fiat ö Ann: &c. Amen. (26)

En Virgo parit: Nota eadem.
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M a s  R e g i  É n e k

l i S l l i l i l l S i i i
p . n nagy vigaságos örömet hirdetek: mert a’ Chriftus 

J esvs Sz'uztőlfzule^ctctt; mennyei Királyunk! Menynek,

Í ^ B | p = = =
földnek Ura, meg-jclcnék nékunk.

Nap, hóid, és csillagok ragyogván örülnek, nagy 
örömet nékünk azzal jelentnek, emberi állatnak, 
hogy immár ideje el-jőtt váltságának.

Dávid nemzetéből lenni prófétáltaték: a’ mi látá
sinkra jáfzolban téteték. EÖkör, és a’ Számár, az 
áldott gyermekre lehelvén, dicsirék.

Régen Ifaiás ezt meg-jelentette, hogy meg-virá- 
gozik Aáronnak vefzi'zeje; kinek fzép gyümölcse, 
emberi nemzetet kárhozattól menté.

Éva, és az Adám, az almában önek, kiért ö fiai 
meg-kef eredének: vajamig ChriEtufnak, ideje el 
nem jött fzent fzületéfenek.

Angyalok az égben fereggel rőpdösnek, ékes di- 
csiretet mondanak Iftennek, őrömet hirdetnek, s’ 
földi kévánt békefeget embereknek.

Az új Csillag fénlik, és Chrii'tuft jelenti, és a’ mi 
[zivünket 5 hozzá gerjefzti. Ezt kévánnyák vala a’ 
régi fzent Atyák a’ fetét Lymbufba. (27)

Azért mi-is néki minnyájan örvendgyűnk: Szü
letett Chriftufnak új éneket moudgyunk. A’ [zent 
Angyalokkal edgyütt vigadozván: Alleluját zeng
jünk. Amen.
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M as É n e k

±г~Ж :

'0 z nap nékúnk orvcndcrcs-nap,bizony vigaságnak napja. 
Mert íiulctett.Uraknak Ura, cs Királyoknak Királlyá, 90

’ Méltó azonálmélk.odni,hogyJftcnakartTziilcttet-

- k

f .ni, éshozzánkhafonlólcnnj.

Csuda dolog, új, és hallatlan világ kezdetitől 
fogvá. Hogy tiízta Szűz fiat fogadna, és fzűzefÍQg- 
hen maradna. R. Szűzeffege meg-tartatott, Chriftus 
Királyt földre hozott, és úgy meg-menté e’ világot.

Édes JESVS, ó mi Iftenünk, add hogy újonnan 
fzűlettefsűnk. Ne fzenved hogy bűnben heverjünk, 
és mofd-el rútságát rólunk. R. A’ te fzent fzületé- 
fedért, ne bűntes minket bűneinkért, és add életünk
nek jó végét.

Bűnös népek hozzád folyamunk, s’ irgalmafsá- 
godtól várunk. Meg ne veffed a’ te népedet, nyúj- 
csad hofczá fzent kezedet. R. Es meg-emlekezzél ró
lunk, midőn világból ki-múlunk, légyen fzent Orfzá- 
god helyűnk. Amen. (28)
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jßfatä-, immacuUta^a, Vir gg fu er-pe ra.j :
pura es ire Aturi, tam digna VifcerAt vp.

Ф Conciperent in* и-be ren » lumen pater пл glo ri ж.

0 Matrem, quae noftrum Patrem fundis in aera. 
0 florem; quae coeli rorem, trahis ad ubera. Lactas 
DEVM infantulum, Coeli, terraeque Dominum.

0 nate pro nobis date nofter Emmanuel. De fruge 
MARIJE fuge, butyrum, lac, & mei. Sunt dulcia, 
funt lactea, funt pura Matris ubera.

Primaeva feductrix Eva, dux morientium, Tu 
vera falutis vena, Mater viventium, Tu referas, tu 
revocas, ad paradifi januam.

Nos dentis mali ferpentis, morfus invaferat. Di
vina fed medicina venena fuperat, Tu Medicum 
das puerum, cujus eft nomen oleum.

Regina, о Heroina, nova Jerufalem, Sis bona 
nobis patrona, in ifta Bethlehem; Te Cherubim, te 
Seraphim laudant MARIAM perpetim.

Laudemus, & invocemus, fortem Mulierem, MA
RIAM dulcem, & piam quae vincit Daemonem. 
Hanc cordibus, hanc vocibus, hanc veneremur men
tibus. Amen. (29)

o o o o O o o o o
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Beata immaculata Nota eadem.

Szeplőtelen Szűz МАША, Iftennek fzent Annya, 
Az Urnák vagy ízép, és tiizta teremtett ál-

lattya:
Mert méhedben, s’ [zent tettedben fzállott menyből

Uten Fia.
' 0  Anya ki mi Atyánkat hozád e’ világra.
О Virág? ki Itten fiát fzüléd válságunkra:
Szent emlőddel, fzent tejeddel, tartaték meny, és

föld Ura.
О értünk fzületett Szűztől, kegyes Emmanuel, 

Tápláltafsál MARIAnak, fzent eledelével.
Mert édeff^g, e’ gyönyörűség, tartatni fzűz emlőjé

vel.
A’ halálnak bé-hozója, vefztett minket Éva,

De üdvőffégünk úttyának, te 161 kalaúzza,
Mert általad fel-van nyitva, a’ paradicsom kapuja.

A’ gonofz kígyónak mérge, minket ferteztetett, 
De te menyből febeinkre, hozál fzent kenetet, 
Orvoft adál, s’ meg-gyógyitál, fzülvén Iftennek

Igéjét.
О felfégee, kellemetes új Jerufálemünk,

Légy kegyelmes, ez életbe, nékünk Bethlehem űnk. 
Cherubimmal, s’ Serafimmal hogy tégedet dicsir-

hefsünk.
Aldgyuk, és fel-magafztallyuk, ezt a’ nagy fzent

Szüzet,
Szűz MARIAt, ki ördögön, vön nagy győzedelmet, 
Ezt fzivünkel, ezt elménkéi, tifztellyük mint fzere-

tőnket. Amen. (30)

K a r a c s o n i  É n e k e k .

° т $ о § т °
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R e g i  É n e k

g:3:>

j[n dulci: ju- Ы lo, zengjen víg ének fzó,.

]______ i_:_:zz:
Mimeg-váltónknyúgfzik/«/^ f i  j>i 0* csfcnlik-

;q!::g::g:^ig:::»-i5:a-$:a-g:egg==:r:: ^ ::
mint a' fényes nap, matrüin^gre m o :  ^ Ip h a  eft,

i l 5 : - g ? = t ; * : t c s : 5 = -
&  Ov K^ílphá eft,&  0..

О JESU parvule, 0  kifded gyermecske, Szivün
ket vigafztallyad, о puer optime. Minden te javaid
dal, о Princeps gloriae. Trahe nos poft te, trahe 
nos poft te,

Ubi funt gaudia, a’ mennyei hajlékba, Nagy 
örömmel éneklik, nova cantica, Mind a’ mennyei 
karok, in Regis curia. Eja gloria! eja gloria!

Mater, & Filia, a’ fzép Szűz MARIA, Mi mind 
el-veíztűnk volna, per noftra crimina, De 8 né- 
klnk meg-nyerte Coelorum gaudia, Eja qualia! eja 
qualia! (31)
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s g ä 'ä g s s s sB g s s s & s s & s ä s s s s & is ^ s s s s is e a

C a n t  v  s

L A T 1 NM
de Nacivicace Domini.-

cTroJci de Ъ. 'Uirgme M A R I A *

J^Atirc f>utrpera->, U to ' рн er f  e ri o,

Cujuictßa-j>vifier/Lj,fa>cttndmuf Fi U c.

Lacte fluunt ubera, cum pudoris lilio, Membra 
fovet tenera, Virgo lacte proprio.

Patris Unigenitus, per quem fecit faecula, Hic 
degit humanitus, fub Matre paupercula.

Ibi Sanctos reficit Angelos laetitia: Hic fitit, & 
efurit, egens ab infantia.

Ibi regit omnia; hic a Matre regitur: Ibi dat im
peria; hic ancillae fubditur.

Ibi fummi culminis, refidet in folio; Hic ligatus 
fafciis vagit in praefepio.

О Homo confidera, revocans memoriae; Quanta 
[int haec opera, divinae clementiae.

Non defperes veniam, fi multum deliqueris, Ubi 
tot infignia charitatis videris.

Sub Matris refugium, fuge caufa veniae; Nam 
tenet in gremio fontem indulgentiae. (32)
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Hanc falutes faepius, cum fpei fiducia, Dicens 
flexis genibus. Ave plena gratia.

Quondam flentis lachrymas, fedafti uberibus; 
Nunc iratum mitiga; pro noftris exceffibus.

JESU lapfos refpice, piae Matris precibus. Emen
datos effice dignos coeli civibus. Amen.

Ad Chriftum natum,

‘JT)ulcis JESV, dulce nomen.dulcis DEI Gemtrix. 
Dulce Cee lum у dulcefilum, dulce Metris gaudium.

Dulcis natus, m iis datus, dulcis D E I F iliu s .

V-

E ± £ :

Dulcis chorus, dulcis thorus, &  dulceprtfepium_,.

Pulchrum numen, pulchrum lumen noctis in
folatium.

Pulchrum flamen, pulchrum ftramen, & pulchrum
palatium. R

Antrum pulchrum, pulchrum fulcrum, & pulchrum
tugurium.

Pulchrae cunae, ut lux lunae; fed puellus pulchrior.
Salve Virgo, falve virga, quae de Jeffe floruit; 

Salve nate nobis date, quem MARIA genuit. R 
Foelix tellus, quae per vellus rore Coeli maduit. 
Foelix Homo, qui pro pomo vitae panem accipit.

(33)
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JESU veni, flatu leni, cor noftrum refrigera: 
Carnis aeftus, orci quaestus ceffent mundi prae

lia. R
Cor devotum, te vult totum; Nam tu folus omnia. 
Ergo veni, fimus pleni, fontis tui copia.

Pie JESV, qui pro efu pomi, per te vetiti.
Nudus nafci, lacte pafci voluifti perpeti. R 
Da falutem per virtutem qua polles divinitus,
Ut hic donum, illic bonum acquiramus coelitus. 

Tuus fletus JESV, laetus, moeftum mundum
recreat.

Ejulatus tuus gratus, Patri nos conciliat; R 
Sed da vere, tecum flere caufam mali, crimina:
Vt poft mortem, coeli fortem, nobis det in faecula.

Amen.

a s m5  ----- ±U Л № ---- Л

iS S lI i :
Scenam re clu drt prafepiun^.

•* Htcigoü friget, htc amor riget. Hic DEf'Sjacet: hic Fer hum

z & - -

tacit-: Hic immortalis na fc i tur mortalis.

Irodalmi Ritkaságok XXXV.
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(34) Pennis venti qui portatur, hic a ventis flagella
tur, Lux vera nocte obruitur. Soles gemelli, pluunt 
ocelli, amore plenae diffluunt genae. Artus tenelli 
trepidant puelli.

Quem nec ampla terrae caftra, nec coelorum 
capiunt aftra, parvis integitur fafciolis. Pro coeli 
aula, vilis eft caula, Illuftre tectum, vix tegit lec
tum, patens rigori, pervium furori.

Orbem terrae qui fundavit. Coeli molem, qui for
mavit: Non habet locum in diverforio. Cui coelum 
fedes, non habet aedes: qui nos amoenat, qui nos 
ferenat. Flet fub acerbis boreae procellis.

Egredimini de duris, cordis obftinati muris; 
Filiae Sion egredimini. Videte bellum Regem puel
lum, cui fella gramen, cui thronus ftramen, Cujus 
mifellus fervus eft afellus.

0  mi DEVS, о meorum, vena prima gaudiorum? 
о Angelorum laetitia? 0  mi amator, о fofpitator? 
Tune mifelle Rex es puelle, Типе Creator Coeli 
Imperator.

0  Immenfae charitatis, inex hauftae bonitatis, 
tuae, mi Jefule quis eft numerus? Quis te amor 
angit, quis ignis tangit. О mundi lumen, о coeli 
Numen, Salutis author, patrone & fautor.

0  cunabula о foenum? о praefepe DEO plenum? 
О Virgo parens, о pupule? Puelle nate, DEVS in
carnate: hic ignis crefcit, cor emollefcit, Pectus 
liquefcit, amor obftupefcit. Amen. (35)
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Alim.

51

1
rj^sdempior or hú Katuséit, MARIA Virgo Mater tM.

O f  crbczt tornai пппшт-, őt Juice m d is  gaudium.

y^ítlelujo- л A l le bt jo-a,

Hanc diem fecit Dominus, qua nos invifit fervu- 
los. О per beatum &c.

Jam radix Jeffe floruit, & Virgo fructum pro
tulit. О per beat: &c.

Foecunda partum edidit, <£ Virgo Mater perma
net. О per beat: &c.

In coelis cantant Angeli, in terris Adae filii. 
О per beatum &c.

Paftores laeti affluunt, Magique currunt ocyus. 
О per beatum &c.

Refulfat Lymbus jubilo, quod Chriftus orbi natus 
eft. О per &c.

Praecurfor ejus omnibus falutem certam nuntiat. 
О per beat: &c.

Sit Trinitati gloria, per quam haec nobis gratia. 
О per beat: &c.

Tibique dulcis JESULE, fit laus cum Matre Vir
gine. О per beatum nuntium, о dulce cordis gau
dium. Alleluja, Alleluja. (36)

4



52 K a r a c s o n i  É n e k e k .

£)um  Virgo VAgientrm-i, Jpmnumg{ po ftu lan tem,

:=i

Sopire vult о cel lum-», fic recreat pue/lum-j.

О Numen, о puelle, о nate plene melle:
In lectulo informi, in foeno nate dormi. 0  amor &c.

0  nate mi mellite, о vita meae vitae:
О dormi mea rofa, о gemma pretiofa. 0  amor, о

dulcis, &c.
О dormi meus thronus: о dormi puer bonus.

0  dormi mea falus, dum finit mundus malus.
0  amor, &c.

0  gaudium parentis, folatiumque mentis,
0  nate mi & Pater, о dormi canit Mater. 0  amor &c.

Vis alios cantores, vocabimus Paftores.
His nulli funt priores, & voce caftiores. О amor, <ßc.

Clamabunt о puelle: о Sol orbis ocelle.
0  dormi, dormi, dormi, praefepio informi, 0  amor,

о dulcis, о JESVLE mi.

Nota Dum Virgo vagientem.
JJXultet & laetetur, totusque jucundetur, Mun- 

JOj dus, tuo natali.
0  JESVLE mi, о pupule mi.
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Plaudat die beata, dum coelitus citata, manu fo- 
nant choraules. О JES: &c. (37)

Triftes filete cantus; non vult habere planctus, 
Salvator orbis natus: &c.

Alauda lirlirando, paff er que circitando, Natale 
pangant carmen, о JE: &c.

Dulcos mei fodales, adefte commenfales, Ad nu
ptias regales. О JES: &c.

Eja Angelo credentes, ftellam Ducem fequentes, 
Regem novum quaeramus.

Quid tam diu moramur, Paftoribus jungamur. 
In Bethlehem pergamus.

Praefepe circumdemus. & voculas aptemus, Si- 
mulque cantilemus. &c.

Infantulo, novello, pulchellulo, tenello, Pfallamus 
omnes, omnes, &c.

Pro fafciis, cunisque, ftratis, crepundiisque, Cor 
molle praeparemus. &c.

Sat e ft, fat eft, ce ff emus, dum blandulum vide
mus. Jam fomnulum venire.

Eamus hinc ad clauftra, jam bina nutant aftra, 
Dicamus omnes dormi. О JSVLE, о pupule mi.

Alius.
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$ 1 1 Ш | 1 Ш :Й £ 1 § е е е е е е
*  O mi bcaU ĵ f  up ide, pulchetlej bSVLE,

Amore cor accenditur, о ardens JESVLE, Li- 
quefcit, & diffolvitur amande parvule. R Urit dolor 
in vifcere, urit amor in pectore: Nudum te quando 
video, Matris in gremio. (38)

Quid fecit? ut eligeres pro coelo f tabula; Amo
ris haec audaculi funt stratagemata. R. О Amor, 
о quam fortis es, ut coelo DEVM traheres; Ah fle
ctere gemmeolis parvi lachrymulis.

О Sol, о fpes, о uni cum mentis folatium? Quan
tum amoris patior, tui incendium. R. Non capio tot 
flammulas, queis mihi pectus uftulas; Ardebo dum 
in tenues, diffolvar cineres.

Plus millies te diligo, о blande JESVLE! Mori 
coram praefepio, quam vellem parvule. R. En cor 
plenum amoribus, tuis advolvo pedibus, Tuo mi 
fuavis pufio, include corculo.

Non meus fum, fed tuus fum о dulcis parvule, 
Ego tuum tu cor meum, habes о JESVLE, R. 
Accurre Amor, ultima tibi debetur laurea, Utrum
que cor in unicum liquefcat corculum. Amen.

2 )  ormi f i  U, dormi, MAttr cantat Unigenito. 

Dormi puer, dormi Pater, nato clamat parvulo.
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”  Millies tib i Uudes-CAKitmss, tmäe, mille, m ill us.

Lectum ftravi tibi foli, dormi nate bellule,
Stravi lectum focno molli, dormi mi animule. Mil

lies tibi &c.
Dormi decus, & corona, dormi nectar lacteum. 

Dormi, Mater dabo dona, dabo favum melleum.
Millies tibi &c. (39)

Dormi fapor, & dulcedo, dormi mea gloria, 
Quitquid vis, en tibi cedo, inter haec praefepia.

Millies tibi &c.
Dormi nate mi, mellite, dormi plene zaccaro, 

Dormi vita meae vitae, cafto natus utero. Millies
tibi &c.

Quitquid optas volo dare, dormi parve pupule, 
Dormi fili, dormi carae Matris deliciolae. Millies

tibi etc.
Dormi cor, & meus thronus, dormi Matris jubi-

lum:
Jurium coeleftis fonus, & fuäve fibilum. Millies

tibi &c.
Dormi fili, dulce Mater, dulce melos concinam. 

Dormi nate, fuave Pater, fuave carmen accinam.
Millies &c.

Ne quid defit, fternam rofis, fternam foenum
violis.

Pavimentum Hiacynthis, & praefepe liliis. Millies
tibi &c.

Si vis Muficam, Paftores convocabo protinus, 
Illis nulli funt priores, nemo canit caftius. Millies 
tibi laudes canamus, mille, mille, millies. Amen.
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A liu s .

(40) 0 mi fuävis pufio, Patris cares palatio. 
Amor cares amoribus, privas DEVM coeleftibus.

О JE SV LE gratiofe.
О mi beate parvule, pro me jaces in frigore. 

Amor cares amoribus, privas DEVM caloribus.
О JESVLE gratiofe. 

Da Virgo mihi filium, novum dabo praefepium. 
Amor places amoribus, Chriftum levas doloribus.

О JESVLE gratiofe. 
Te Chrifte claudam pectore, hoc dulcius nil car-

cere.
Amor places amoribus Chriftum foves caloribus.

О JESVLE gratiofe.
Nunc parve dormi pufio, in hoc novo palatio. 

Amor fave praefepio, fотпит fove filentio. О JE
SVLE gratiofe.
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Nota. О gratiofe dec.

Z.E tar e Virgo Ifraöl, qua natus eft Emmanuel, 
i Quae eras ante filia, nunc Matris habes gaudia.

Alleluja, Alleluja.
Laetare dum te Gabriel, falutat florem Ifra'él. 

Foecunda Numen recipis, £ Virgo Chriftum conci
pis. Alleluja, Alleluja.

Laetare dum Bethlemicis, excluderis ab incolis. 
Fers nobis magnum gaudium, dum Virgo paris fi

lium. Alleluja, Alleluja. 
Laetare ad praefepia, tres ducunt magos, fidera. 

Qui fuas opes ingerunt, aurum, thus, myrrham
offerunt. Alleluja, AU. 

Laetare ab exilio, dum ftas in folo patrio. 
Laetare templo perditum, cum natum ducis fub- 
. ..  ditum. Alleluja, Alleluja.

Alius.

‘fixellui nobis rstUus e Ii, ex Virginea MARIA.

(41) AMerni Patris Filius, £ Coelorum fabricator, 
Tenellus fit infantulus, immenfus Imperator; Im-

menfus £c.
Recumbit inter beftias, Maje ftas infinita. 

Tenellas fundit lachrymas, mortalium pro vita:
mortalium £c.

Hanc ergo propter gratiam, laetemur £ exultemus, 
DEOque demus gloriam, £ nunquam finiamus, £

nunquam £c.



58 K a r a c s o n i  É n e k e k .

p\£obú ell n A t ш bedien, de pura Virgine, Rex vitte-

ria, De риг я Virgine Rex Vittorio*

Cui Sol, Luna & Terra, omnia Sydera, vernant 
per tempora. Omnia &c. 

Ideo nos terrigenae, laudemus hodie Regein
potentiae. Laudemus & с. 

Ut dentur nobis praemia, magnaque, gaudia in 
Coeli curia. Magnaque &c. 

Ob hoc nunc pangamus ei, omnes, <£ finguli in
voce chorali. Omnes &c.

Laudemus noftrum Dominum, MARIAE filium,
Regem Angelorum: 

Salus illi, cß gloria, atque victoria, per cuncta
faecula. Atque: Amen.

p i t  portu Chrißt pervia-, Fulget dies, Fulget' diet.

Affert л plena gpatia; fulget dia {fru, Referta&t}



(42) Diei folemnia; fulget dies, &c. Celebrat
Ecclefia, fulget &c. 

Genus fuperni luminis: fulget &c. Proce f fit alvó
Virginis: fül: &c. 

Honor Matris, & gaudium. Fulget &c. Immenfa
fpes credentium. &c. 

Nafcuntur mundo gaudia, fui: &c. ^Fterni Patris
germina, fulg: &c. 

Gloria tibi Domine, fulget &c. Qui natus es de
Virgine, fulget &c. 

Cum Patre, & fancto Sqiritu: fulg: £c. In fempi-
terna faecula fulg: £c.

De nativitate.
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U J E S Z T E N D Ő R E
V a l ó  É n e k e k .

in BtihUhem: unde g&udct'jer и falon.

--------------------------- -----
L tttm yii tff-j Dommo, in hoc Novo /rme.

far тки m híffumí, (frc. Vtdtfiipr&j*

G Yermek [zuleték Bethlehemben, kinn 6rüle 
Jerufalem örvendezzünk, ée vigadgyunk, az 

Uj efztendóben.
Emberi teltet fel-véve. &c. Vide supra föl. (43)

к,
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Nota Secunda.

'Puer natus in Bethlehem. Hoc in Anno, Unde gaudet

•parvulum adoremus,

G Yermek fzuleték Bethlehemben. Az időben, Kin 
őrül a’ Jerufálem. Az új időben miie örven

dezzünk ízületeit ízép JESVSnak.

Nota tertia.

S i l E i l l i l l i l l l l l i i
p u e r  natus in Bethlehem. Hoc in Anno., Unde gaudet 

Jcrufalcm. Hoc in Annogratuleaiur, Genitrici col!atemur dulci

-----------------
--------о-—

JP5:
jubilo ,Chrißum Regem veneremur novo cantico. V iderelf.
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(44)

G Yermek fzuleték Bethlehemben, Az időben.
Kinn örül a’ Jerufálem. Az udöben mi vigad- 

gyunk, Szűz Anyának Örvendezzünk kedves öröm
mel; Chriftus Királyt mi imádgyuk új énekekkel.

R e g i  É n e k .

I c i l i l i i i l i i i i l l i
~h JS[ékunkfzuictclcmennyei Király,,Szűz Mariлпак

Eötet követé Boldog ízent litván; első Mártyra 
lön Ur Iftennek. Uj EfztendÖben mi vigadgyunk, &c.

Szent János vala válafztott, és egyebek között 
fzerelmetefb. Uj efztendöben mi vigadgyunk, fzu- 
letett &c.

Apró Szentek meg-61etének, az Ur kedvéért halált 
Ezenvedének. Uj efztendöben mi vigadgyunk, &c.

Szent Thamás Pűfpők, és Fejedelem: bóldogsá- 
goe fzent Thamáe emlékezeti; Uj efztendöben mi 
vigadgyunk, &c.

Silvefter Pápa hivattaték, és meny-orízágban 
koronáztaték. Uj efztendöben mi vigadgyunk. &c.
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Kis Karácsonnak hivattaték, és üdvösségnek ne- 
vezteték. Uj efztendöben mi vigadgyunk, fzűle- 
tett &c. (45)

Királyok Sábából jövének, Aranyat, temjént, 
mirrhát, hozának. Uj efztendöben mi vigadgyunk, 
lzületett &c.

Dicsirtessék a’ Szent Háromság: Hálá légyen az 
Ur Iftennek. Uj Efztendöben mi vigadgyunk, ízü
leteit JESVSt mi imádgyuk. Amen.

V I Z * K E R E S Z T  N A P J A R A
R e g i  É n e k .

c l i l S i i B l I l l
p c n y c f leg é n -c’ mái napnak; Éneket mondgyunk

Ш * е £ е £ = =
á’ mi Urunknak.Uj Efztendöben mi vigadgyunk.

Dicsösségesen a’ Szűz MARIA, az 6 Izent Fiát 
ízűié világra. Született JESVSt mi imádgyuk.

Angyalok menny égből alá-j Övének: nagy dicsi- 
retet Ők éneklének. Uj Efztendöben mi vigadgyunk.

Dicsöffég mennyégben az Ur Iftennek, békéiig 
légyen földi népeknek. Szülét JESVSt mi imád
gyuk.

Páfztorok juhokat Őriznek vala; Angyalok 
mennyegben vigadnak vala. Uj Efztendöben mi 
vigadgyunk.



Bethlem Városában egy Kiállóban, tétéit JESVS 
egy kis jáfzólyban. Született JESVSt mi imád
gyuk.

Három Királyok csillagot láttak, az Ö fzivekben 
illyet gondoltak. Uj Efztendöben mi vigadgyunk.

Menny ünk-el, s’ kerefsak ha meg-talállyuk, aján
dékokkal 6tet tifztellyük. Született JESVSt mi 
imádgyuk. (46)

Jérufálemben hogy érkezének. Heródes Királytól 
kérdezkedének. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Hol vagyon fzületett Sidók Királlyá: meg-jelent 
nékünk az ö csillaga. Született JESVSt mi imád
gyuk.

Heródes Királytól el-búcsúzának, Betblehem-felé 
ék indulónak. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Bethlem Városában hogy érkezének; a’ gyermek 
előtt földre efenek. Született JESVSt mi imádgyuk.

Gáfpártól tifzta nemes arannyal, ajándékoztaték 
mennyei Király. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Boldifár mutata drága kenetet, igaz embernek 
válván ötét. Születet JESVSt mi imádgyuk.

Menyhárt tifztelé temyén-illattal, 6 Iftenfegét je
lentvén azzal. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

JESVSnak Annya ezeket látá, s’ reá-figyelmezve 
magába tartá. Született JESVSt mi imádgyuk.

Más úton haza el indúlának, mint az Angyaltól 
intve valának. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Heródes Király fel-háborodék, s’ a’ gyermek ellen 
fel-fegyverkezék. Született JESVSt mi imádgyuk.

Sok ezernyi magzatokat, le-vágattata ártatlano
kat. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Azok már vigadnak az Ur JESVSfal, Szűz MA- 
RIAval, és Angyalokkal. Született JESVSt mi 
imádgyuk.

Mi-is fzenvedgyünk az Ur JESVSért, ki magát 
adá mi bűneinkért. Uj efztendöben mi vigadgyunk.

Víz-Kereszt N apiara Való Ének. 63



Azért kérjük a’ Szűz MÁRIÁT, imádgya érettünk, 
az 5 fzent Fiát. Született JESVSt mi imádgyuk.

Diceirteir^k a’ ízent Háromság, kitől reánk ízáll 
minden boldogság. Uj efztend&ben mi vigadgyunk, 
fzuletett JESVSt mi imádgyuk. Amen. (47)
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C a n t  s

Quadragefimaies."
\ NAGY BÖJTRE VALÓ ENEKEK.

^rC:lí-liM i-í$í:-~$fc—
У  uris Sapientiáu>> Veritas eh v i  «л_>, 

^  D£VS Horno captus eft-, hora тл itt ti neu*.

I l l i i i i i l l i i
*1 A notss ehfnpulis ei to dere h itas,

Ш Щ Ё Ш Ё Ш Ш
'A Juehcts trtdstw,venditus, dr efflictus.

Hora prima Dominum, ducunt ad Pilatum, Et a 
falfis teftibus, multum accufatum, Colaphis per
cutiunt, manibus ligatum; Vultum DEI confpuunt, 
lumen coeli gratum.

Crucifige clamitant, hora tertiarum, Illufus indui
tur, vefte purpurarum; Caput ejus pungitur, co
rona fpinarum: Crucem portat humeris ad locum 
poenarum. (48)

I r o d a lm i  R i tk a s á g o k  XXXV. 5
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Hora fexta JESVS eft Cruci conclavatus, Et eft 
cum latronibus, 'pendens deputatus. Prae tormentis 
fitiens, feile faturatus. Agnus crimen diluens, fic 
ludificatus.

Hora nona Dominus JESVS, expiravit. Eli cla
mans, fpiritum Patri commendavit. Latus ejus lan
cea miles perforavit, Terra tunc contremuit, & Sol 
obfcuravit.

De Cruce deponitur hora Vefpertina; Fortitudo 
latuit in mente divina, Talem mortem fubiit, vitae 
medicinae: Heu! Corona gloriae jacuit fupina.

Hora Completorii, datur fepulturae, Corpus 
Chrifti nobile, fpes vitae futurae, Conditur aro
mate: implentur Scripturae. Jugi fit memoriae, 
mors haec mihi curae.

Has horas Canonicas, cum devotione, Tibi Chrifte 
recolo pia ratione: Ut qui pro me paffus es, amo
ris ardore, Sis mihi folatium, mortis in agone.

Patris Sapientia. Nota eadem.

ATyának BÖlcsefege bizony Iftení^ge, Veeser- 
. nyekor fogaték Chriftus Emberf^ge. Az 5 

Tanitványitól hamar el-hagyattaték, Sidóknak árul- 
taték, igen meg-köt6zteték.

Ele5 órán UR JESVS Pilátushoz viteték, Hamis 
tanúságoktól igen bé-vádoltaték: Arczúl s’ nyakon 
vereték, kötözve vifelteték, Eghi világofságnak 
fzent orczáját pőkdös^k.

Harmad órán Ur JESVSt, fefziteni kiálták; Bár
ányban öltöztetvén méltatlanul csúfolák. TÖviffes 
koronával, [zent fejét meg-liggatták, Kereí'zt-fáját 
vifelni, fzent vállára, fel-adák.

Hatod órán vr JESVSt, kerefzt-fára fefziték. 
Kinnya miat fzomjúzék méreggel itattaték. Füg-
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vén a’ tolvajok közt, hozzájok hafonlittaték; Bűn 
el-mofó bárányunk, ekképpen csufoltaték.

Kilencz órán Ur JESVS, e’ világból ki-múlék. 
Szent Attyához kiáltván, lelke kibocsáttaték, Egy 
Vitéz dárdájával, óldala lyuggattaték, Föld ottan 
meg-indúla, a’ nap meg-homályofodék.
, Vecsernyének idején kerefztröl le-véteték, Iften- 
nek nagy (49) ereje, illy módon titkoltaték, Élet
nek orvoísága, illy kínnál Siettetek, Jaj, menynek 
dicsöfÍQge, illy képpen tapodtaték.

Complétának idején, koporfóban téteték, Chrif- 
tufnak nemes telte, s’ gyolcsban bé-takartaték, Ke
nettel meg-keneték. Iráfok bé-telének. Légyen em
lékezete, nálunk e’ Ez.fzenvedéfnek.

Ez ízentl'Qges igéket, nagy ajitatofsággal, Néked 
Chriftus mi mondgyuk, keferves ohajtáffal, Mint, 
ki értünk [zenvedéi, Szeretetnek lángjával. Légy 
balálunk óráján, nékünk vigafztaláffal. A.

P h n c lm  £ . 'Virginis M A R I  Ж.

Dum pen Ti U tu: dum pen dt bat f i  It its.

Cujus animam gementem, contriftantem, & do
lentem,

Pertranfivit gladius. Pertranfivit &c.
О quam triftis, & afflicta, fuit illa benedicta, 

Mater Unigeniti, Mater &c.
5'
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Quae moerebat, & dolebat, Et tremebat cum vide
bat,

Nati poenas inclyti. Nati &c.
Quis eft homo, qui non fleret, Chrifti Matrem fi

videret,
In tanto fupplicio? In tanto &c.

Quis non poffet contriftari. Piam Matrem con
templari,

Dolentem cum Filio? Dolentem &c.
Pro peccatis fuae gentis, Vidit JESVM in tor

mentis,
Et flagellis fubditum. Et flagellis &c. (50)

Vidit fuum dulcem natum, Morientem defolatum, 
Dum emi fit fpiritum. Dum emi fit fpiritum.

E ja Mater fons amoris, Me fentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut tecum &c.

Fac, ut ardeat cor meum, In amando Chriftum
DEVM,

Ut fibi complaceam. Ut fibi &c.
Sancta Mater if tud agas, Crucifixi fige plagas, 

Cordi meo valide. Cordi meo &c.
Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, 

Poenas mecum divide. Poenas &c.
Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere, 

Donec ego vixero. Donec ego &c.
Juxta Crucem tecum ftare. Te libenter fodare, 

In planctu defidero. In planctu &c.
Virgo Virginum praeclara. Mihi jam non fis

amara,
Fac me tecum plangere. Fac me tecum &c.

Fac, ut portem Chrifti mortem. Paffionis ejus
fortem,

Et plagas recolere. Et plagas &c.
Fac me plagis vulnerari. Cruce hac inebriari,

Ab amorem filii. Ob amorem filii.
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Inflammatus, & accenfus, Per te Virgo fim de
fensus,

In die Judicii, In die Judicii.
Fac me Cruce cuftodiri. Morte Chrifti praemu

niri,
Confoveri gratia. Confoveri gratia.

Quando corpus morietur, Fac, ut animae donetur, 
Paradifi gloria. Paradifi gloria,

Stabat Mater dolorofa. Nota eadem.

A Lia a’ keferves Anya, Kereüzt-fánál [iralmába, 
. Midőn fűgne fzent Fia: Midőn fűgne üzent

Fia.
Kinek meg-epedett fzivét. Töredelmes, és bús lel

két,
Hegye9 tör által-járta. Hegyes tör által-járta. (51) 

Oh melly keferedett igyben. Akkor vala gyötre
lemben.

Egygyetlen-egynek Annya. Egygyetlen-egynek
Annya.

Ki íir vala, és kinlódék: Retteg vala, és finlödék; 
Szent Fiának halálán. Szent Fiának &c.

S’ vallyon van-é ki ne íirna, Christus Annyát
hogy ha látná,

Illy nagy keferűsegben. Illy nagy &c.
S’ ki tűrhetné hogy ne fzánná, E’ üzent Anyát,

hogy ha látná,
Fiával iily nagy kínban? Fiával illy &c.

Az ö népének vétkéjért, Látta JESVSnak gyöt
relmét,

Es meg-oftorozását. Es meg-oÜtorozását.
Látta az ő édes Fiát, Hóit üzámban 6 el-hagyását, 

Szent lelke ki-adását. Szent lelke &c.
Oh Szűz üzeretetnek kúttya, Engedd veled edgyfitt

tárcsa,



Szivem [zivednek kinnyát. Szivem szivednek &c. 
Add hogy fzivem fel-gerjedgyen JESVS szerel

métől égjen,
Hogy néki kedveskedgyeni. Hogy néki &c.

0  izent Anya, ezt mivellyed. Meg fefzűltnek be
lém meEfed,

MélyÍQgeíen febeit. Mélységeién febeit.
Meg-l‘ebefitett Fiadnak, Értem tűrni méltóztatnak, 

Kinnyát velem kőzöllyed. Kinnyát velem &c. 
Engedd veled bogy iirhalfak. Fel-fet'zűltön jaj-

gathaffak,
Még nyújtom életemet. Még nyújtom &c.

Kerel'zt alatt veled állyak: Ottan tárful fogad-
gyalak,

Siralmomban, kévánlak. Siralmomban, &c.
Ah Szüzeknek Nemes fzűze. Ne vály itt fovány

izemre.
Add hogy veled ГггкаПак. Add hogy &c.

Chriítus halálának kinnyát. Kin-fzenvedéfének
- íúllyát,

Vifelheffem íebeit. Vifelheffem febeit.
Sebeivel febefics meg. Kerefztével réfzegics-meg. 

Szent Fiadnak kedvéjért. Szent Fiadnak &c. 
Fel-gerjeíztett, és gyulafztott, Szűz általad meg

tartatott,
ítéletkor leheffek. ítéletkor leheffek. (52)

Chriftus Kereszti Őrizzen. Szent halála el-kéfzi-
csen.

Szent malafztya meg-tarcson. Szent malafztya &c. 
Midőn a’ telt, főidé léfzen, Add a’ lélek bé-mehef-

fen.
Paradicsom fényében. Paradicsom fényében.
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Plancius 2 -diu de ß . 'V irgine: per modum D ialogi.

$  1лЬа( juxt л Crucem Chrtßi. Virgo Muter cordc trißi.

IT -.:------ =1 --------------
b „  V

t f c f a d l
L

—  A  5 i H .  _ .
. У_ -S.иг

Suum cernent Fil/uvu,-

Manus faeras elevabat; Et pendentis peroptabat 
Nati, membra tangere.

Dic MARIA quid vidifti, Contemplando Crucem
Chrifti,

Lachrymofis oculis?
Quando Crucem contemplabar Nati, foevo perfora

bar,
Simeonis gladio.

Dic MARIA quid vidifti &c. Verfus if te poft fin-
gulos repetitur.

Vidi vultum pretio f um, Et prae cunctis fpeciofum.
Maculatum fanguine. Dic MARIA &c.

Vidi Manus delicatas, Diris plagis perforatas,
In Crucis patibulo. Dic MARIA &c.

Vidi pedes innocentes, Et culpam nullam habentes, 
Duro fixos ftipite. Dic MARIA &c.

Vidi latus vulneratum, Et Longini perforatum,
Saevientis lancea. Dic MARIA &c. (53)

Vidi crines Agni puros, Palefcentes, & obfcuros, 
Prae livore f anguinis. Dic MARIA &c.

Vidi Natum lachrymantem, Et Parenti fupplican-
tem,

Cum clamore valido. Dic MARIA &c.



Vidi fructum ventris mei, Verbum Summi Patris
DEI,

Emittentem fpiritum.
Dic MARIA quid dixifti, Quando Chriftum con-

fpexifti.
Inclinato capite?

Coepi triftis exlamare. Eheu Nate mihi care?
Cur me folam de feris?

Dic MARIA quid dixifti &c. If te iterum repetitur. 
Moeftas voces eructabam, Et ad fletus concitabam, 

Totam mundi machinam. Dic MARIA &c. 
Coepi nimium plorare, Trifte pectus conturbare. 

Prae moeroris copia.
Dic MARIA quid fecifti. Quando Chriftum perdi-

difti,
Angelorum Dominum?

Ligna Crucis amplectebar, Et manantis ofcidabar;
Sacras guttas f anguinis.

0  MARIA noli flere. Sürget natus tuus vere,
Et te confolabitur.

Confolare Virgo Mater. Supra cunctos Summus
Pater,

Te mortales diligit.
Et te Sponfam confecratam, Margaritis decoratam, 

In excel fis ftatuet.
In excelfa te levabit, Et a dextris collocabit,

Tui Virgo Filii.
Ubi throno fublimata, fuper choros exaltata, 

Imperabis faeculis. Amen. (54)
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Hymnus S . Bernar di ad Chriftum Crucifixum.
Ad pedee.

$ alv* Mundi fdut&rc^j. Salve,,falve J£SV  chare.

Cruci tue me aptare; Fedem vcre, tu fiú quare.

Тйнт mihi d* amerem, tuo fac amare mori.

Acfi praefens fis, accedo, Immo te prae fentem 
credo: О quam nudum hic te cerno! Ecce tibi me 
profterno, Tuum mihi da amorem, &c.

Clavos pedum, plagas duras, Et tam graves im- 
preffuras, Circumplector cum affectu, Tuo pavens 
in afpectu, Tuum mihi da amorem, &c.

Grates tantae charitati Nos agamus vulnerati: 
0 Amator peccatorum, Reparator confractorum, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Quidquid eft in me confractum, Diffipatum, aut 
diftractum, Dulcis JESU totum fana. Tu reftaura, 
tu complana, Tuum mihi da amorem, &c.

Te in tua Cruce quaero, Prout queo, corde mero: 
Me fanabis hic, ut fpero: Sana me, & falvus ero, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Plagas tuas rubicundas, Et fixuras tam profun
das, Cordi meo fac inferibi: Ut configar totus tibi, 
Tuum mihi da amorem, &c.
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Dulcis JESV, pie DEUS, Ad te clamo, licet reus, 
Praebe mihi te benignum: Ne repellas me indi
gnum, Tuum mihi da amorem, &c.

Coram Cruce procumbentem, Hofque pedes com
plectentem, JESV bone non me fpernas: Sed de 
Cruce fanda cernas, Tuum mihi da amorem, &c. 
(55)

In hac Cruce ftans directe, Vide те, о mi Dilecte, 
Ad te totum me converte; Efto fanus, dic aperte, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Ad Genua.
Q A lve JESV Rex Sanctorum, Spes votiva pecca- 

O  torum, Crucis ligno tamquam reus Pendens 
homo verus DEVS, Tuum mihi da amorem, &c.

0  quam pauper! о quam nudus! Qimlis es in 
Cruce ludus? Deriforum jocus factus, Sponte ta
men, non coactus, Tuum mihi da amorem, &c.

Sanguis tuus abundanter Fufus fluit inceffanter, 
Totus lotus in cruore, Stans in maximo ■ dolore, 
Tuum mihi da amorem, &c.

0  Majeftas infinita! 0  egeftas inaudita! Quis pro 
tanta charitate, Quaerit te in veritate, Tuum mihi 
da amorem, &c.

Quid fum tibi refponfurus, Actu vilis, corde du
rus? Quid rependam Amatori, Qui elegit pro me
mori, Tuum mihi da amorem, &c.

Amor tuus, amor fortis, Quem non vincunt jura 
mortis: 0  quam pia me fub cura, Tua foves in 
preffura, Tuum mihi da amorem, &c.

Ecce tuo prae amore, Te complector cum rubore: 
Me coapto diligenter, Tu fcis caufam evidenter; 
Tuum mihi da amorem, &c.

Hoc quod ago, non te gravet, Sed me fanet, & me 
lavet, Inquinatum & aegrotum, Sanguis hic fluens 
per totum, Tuum mihi &c.



A d C r i s t : C r v c i f . 75

In hac Cruce, te cruentum, Te contemptum, & di- 
ftentum, Ut requiram, me impelle: In hac imple 
meum velle, Tuum mihi da &c.

Ut te quaeram mente pura, Sit haec mea prima 
cura: Non eft labor, nec gravabor, Sed fanabor, & 
mundabor, Tuum mihi da &c.

Ad Manus.

SAlve JESV Paftor bone, Fatigatus in agone, 
Qui per lignum es diftractus, Et ad lignum es 

compactus, Tuum mihi da amorem, &c.
Manus fanctae vos avete, Rofis novis adimple

tae; Hos ad ramos dire junctae, Et crudeli ferro 
punctae, Tuum mihi da amorem, &c.

Ecce fluit circumquaque, Manu tua de utraque, 
Sanguis tuus copiose, Rubicundus in f tar Rofae, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Manus clavis perforatas, Et cruore purpuratas, 
Corde premo prae amore, Sitibundo bibens ore, 
Tuum mihi da amorem, &c. (56)

0  quam large te exponis, Promptus malis, atque 
bonis: Trahis pigros, pios vocas, Et in tuis ulnis 
locas, Tuum mihi da amorem, &c.

Ecce tibi me praefento, Vulnerato & cruento. 
Semper agris mifereris: De me ergo ne graveris, 
Tuum da mihi amorem, &c.

In hac Cruce fic extensus, In te meos trahe fen- 
fus, Meum poffe, velle, fcire, Cruci tui fac fervire, 
Tuum mihi da amorem, &c.

In tam lata Charitate, Trahe me in veritate: 
Propter tuam Crucem almam, Trahe me ad Crucis 
palmam, Tuum mihi da amorem, &c.

Manus fandae vos amplector, Et gemendo con
delector: Grates ago plagis tantis, Clavis duris, 
guttis fanetis, Tuum mihi da &c.



ln eruor e tuo lotum, Me commendo tibi tótum: 
Tuae fanctae manus iftae Me defendant, JESV 
Chrifte, Tuum mihi da amorem, &c.

Ad Latus.

SAlve JESU fumme bonus, Ad parcendum nimis 
pronus: Membra tua macilenta, Quam acerbe 

funt di f tenta, Tuum mihi da &c.
Salve Latus Salvatoris, In quo latet mei dulco- 

ris, In quo patet vis amoris, Ex quo fcatet fons 
cruoris, Tuum mihi da amorem, &c.

Ecce tibi appropinquo, Parce JESV, fi delinquo: 
Verecunda quidem fronte, Ad te tamen veni f ponte, 
Tuum mihi da &c.

Salve mitis apertura, De qua manat vena pura, 
Porta patens & profunda, Super rofam rubicunda, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Odor tuus fuper vinum, Virus pellens ferpenti- 
num: Potus tuus potus vitae, Qui fititis, huc venite, 
Tuum mihi &c.

Plaga rubens aperire, Fac cor meum te fitire: 
Sine me in te tranfire, Vellem totus introire, Tuum 
mihi da amorem, &c.

Ore meo te contingo, Et ardenter ad me ftringo, 
In te meum cor intingo, Et ferventi corde lingo, 
Tuum mihi da amorem, &c.

0  quäm dulcis fapor ifte! Qui te guftat JESV 
Chrifte, Tuo victus a dulcore, Mori pof f et pro 
amore, Tuum mihi &c.

In hac foffa me reconde, Infer meum cor pro
funde: Ubi latens incalefcat, Et in pace conquie- 
fcat, Tuum mihi da &c.

76 H y m n u s  S. B e r n a r d .
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Hora mortis meus flatus Intret, JESVS, tuum 
latus; Hinc expirans in te vadat, Ne hunc Leo trux 
invadat, Tuum mihi &c. (57)

Ad Pectus.
Q A lve falus mea DEUS, JESU dulcis Amor 

О  meus; Salve Pectus reverendum, Cum tremore 
Contingendum, Tuum mihi &c.

Ave Thronus Trinitatis, Arca latae Charitatis, 
Firmamentum infirmitatis, Pax & paufa fatigatis, 
Tuum mihi da &c.

Salve JESU reverende, Digne femper inqui
rende: Me prae fentem hic attende, Accedentem me 
fuccende, Tuum mihi &c.

Pectus mihi confer mundum, Ardens, pium, geme
bundum, Voluntatem abnegatam. Tibi femper con
formatam, &c.

JESU dulcis Paftor pie, Fili DEI & MARIAE, 
Lava fonte tui cordis, Foeditatem meae fordis, 
Tuum mihi da amorem, &c.

Ave Splendor & figura, Summi DEI Genitura: 
De Thefauris tuis plenis, fer afflictis & egenis, 
Tuum mihi da &c.

Dulce JESU Christi Pectus, Tuo fiam dono rec
tus, Abfolutus a peccatis, Ardens igne charitatis, 
Tuum mihi da &c.

Tu Abyffus es Sophiae: Angelorum Harmoniae, 
Te collaudant, ex te fluxit, Quod Joannes cubans 
fuxit, Tuum mihi da &c.

Ave fons benignitatis, Plenitudo Deitatis Corpo
ralis in te manet: Vanitatem in me fanet, Tuum 
mihi da &c.

Ave verum Templum DEI, Precor, miferere mei: 
Tu totius Arca boni, Fac Electis me apponi, Tuum 
mihi da &c.
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Ad Cor.

5 Ummi Regis Cor aveto, Te faluto corde laeto, 
Te complectime delectat, Et hoc meum cor 

affectat, Tuum mihi da &c.
Quo amore vincebaris, Quo dolore torquebaris, 

Cum te totum exhaurires, Ut te nobis impertires, 
Tuum mihi da &c.

О Mors illa quam amara, Quam immitis, quam 
avara, Quae per cellam introivit, In qua mundu 
ita vivit, Tuum mihi da &c.

Propter mortem, quam tulifti, Quando pro me 
defecifti, Cordis mei о Cor dilectum, In te meum 
rape affectum, Tuum mihi da &c.

О Cor dulce, praedilectum, Munda meum cor 
illectum, Et in vanis induratum, Pium fac & timo
ratum, Tuum mihi da &c. (58)

Per medullam cordis mei, Peccatoris atque rei, 
Tuus amor transferatur, Quo Cor totum rapiatur, 
Tuum mihi da &c.

Dilatare, aperire, Tanquam Rofa fragrans mire, 
Cordi meo te conjunge, Unge illud, & compunge: 
Tuum mihi da &c.

Quidnam agat, nefcit vere, Nec fe valet cohibere: 
Nullum modum dat amori: Multa morte vellet 
mori, Tuum mihi da &c.

Viva cordis voce clamo, Dulce cor, te namque 
amo: Ad cor meum inclinare, Ut fe poffit appli
care, Tuum mihi da &c.

Tuo vivat in amore, Ne dormitet in torpore: Ad 
te oret, ad te ploret, Te honoret, te adoret, Tuum 
mihi da amorem &c.

Rofa cordis aperire, Cujus odor fragrat mire: Te 
dignare dilatare, Fac cor meum anhelare, Tuum 
mihi da amorem &c.
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Da cor cordi fodari, Tecum JESU vulnerari: 
Nam cor cordi fimilatur, Si cor meum perforatur, 
Tuum mihi da &c.

Infer tuum intra finum Cor, ut tibi fit vicinum 
In dolore gaudiofo, Cum deformi fpeciofo, Tuum 
mihi da &c.

Hic hic paufet, hic moretur, Ecce jam poft te 
movetur, Te ardenter vult fitire: JESU, noli con
traire, Tuum mihi da amorem &c.

Ad Faciem.

SAlve Caput cruentatum, Totum fpinis corona
tum, Conquaffatum, vulneratum, Arundine ver

beratum, Tuum mihi da &c.
Salve, cujus dulcis vultus, Immutatus & incultus, 

Immutavit fuum florem, Totus verfus in pallorem, 
Tuum mihi da &c.

Omnis vigor, atque viror, Hinc receffit; non ad
miror: Mors apparet in afpectu, Totus pendens in 
defectu, Tuum mihi da &c.

Sic affectus, fic defpectus, Propter me fic inter
fectus, Peccatori tam indigno, Cum amoris inter- 
figno, Tuum mihi da &c.

In hac tua Paffione, Me agno fee Paftor bone: 
Cujus fumfi mei ex ore, Hauftum lactis cum dul
core, Tuum mihi da &c.

Non me reum afperneris, Nec indignum dedigne- 
ris: Morte tibi jam vicina, Tuum caput hic reclina, 
Tuum mihi da &c. (59)

Tuae fandae Paffioni Me gauderem interponi, In 
hac Cruce tecum mori, Praefta Crucis Amatori: 
Tuum mihi da amorem &c.

Morti tuae tam amarae, Grates ago JESU chare. 
0 mi clemens, pie DEUS, Fac quod petit tuus reus, 
Tuum mihi da &c.
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Dum me mori eft nece ff e, Noli mihi tunc deeffe: 
In tremenda mortis hora, Veni JESV abfque mora, 
Tuum mihi da &c.

Cum me jubes emigrare, JESV chare, tunc ap
pare: 0  Amator complectende, Temetipfum tunc 
oftende, Tuum mihi da amorem, tuo fac amore 
mori.

Salve mundi falutare. Nota eadem.

V Dvöz-légy Világ váltója; űdvöf fognék meg- 
adoja. Kerei'ztedre fel-hágnia, kévánok: tudod 

mi oka. Add JESVSom fzerelmedet; Ezerelmedért 
meg-hóltomat.

Mint ha itt volnál úgy véEzlek; s6t jelen való
nak hifzlek. Melly mezítelenen nézlek? de igy ke- 
gyelmefz fejemnek. Add JES: &c.

Lábaidnak mély íebeit, és illy kemény liggatá- 
fit. ölelgetem 6 fzegeit, emlegetvén nagy kinnyait. 
Add JESVSom &c.

Hálállyuk-meg illy Ezerelmét mi Eebefek, s’ nagy 
kegyelmét, Bűnösöknek i'zeretöjét, magaíztalván 
éppétöjét. Add &c.

Valami bennünk meg-romlott. El-ofzlatott, s’ 
pufztittatott, Edes JESVS mind azokat, orvoEolván 
fel-állattad. Add &c.

Szent Kerefzteden kereflek, fzomorú fzivel 1‘zem- 
léllek, Mert igy gyógyuláft reménlek. hát moEe- 
meg véredben, s’ élek. Add &c.

Vérben fagyott lábaidat, illy mélyÍQges kátaidat, 
meld Ezivembe, s’ fájdalmidat, veled viEellyem ki- 
nodat. Add &c.

Édes JESVS, kegyes IEten, hozzád kiáltok Ezün- 
telen, Könyörüly rajtam fzegényen, lábadhoz bo
rult vétkeEen. Add &c

A’ Lábaihoz.
e
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Kerelzted előtt fekűvöt, ízent lábaid ölelgetöt, 
Ne utáld JESVS, meg-vetőt; sőt tekincs már hoz
zád térőt. Add &c.

Ez Kerefztröl én reményem, tekincs reám én 
fzerelmem, Éppen térics hozzád engem; mondván. 
Bűnöd meg-engedtem. Add JESVSom fzerel: &c. 
( 60)

A’ Térdeire. 
c

V dvőz-légy fzentek Királlyá, bűnösök fzabaditoja, 
Térden álló áldozattya, kerefztre ment Iften Fia. 

Add JESVSom &e.
Oh melly fzegény, s’ mezitelen, Csúfúl fűgge^z 

kerei'zteden? Latrok nevetnek igyeden, értünk meg- 
taglott tefteden? Add &c.

Szent véred foly bös^gefen. Mi váltságunkért 
fzűntelen, Le-húll fájdalmas telteden, kis rongytól 
fedett réfzeden. Add &c.

Oh meg-mérhetetlen Felség? oh eddig nem tör
tént fzűkf^g, Melly fziv fzeretettöl úgy ég, hogy 
vérért vérrel hincsen-meg:

Néked felelni mit tudok, én meg-átalkodott un 
dók? Ki, hogy Őrökké ne vefznék, meg-halál értem, 
hogy élnék. Add &c.

Szerelmed ereje melly nagy, ki halál foldgyának 
nem hágy, Reám gondod oh melly jó ágy. ki halál
ban einem nem hágy. &c.

Szerelmedért imé én-is, noha piruláffal tellyee, 
Meg-Őlellek rút mételyes, vifely, é9 tifztits, mint 
kegyes. Add &c.

Ne gerjedezz vétkem ellen, sőt véreddel kegyel- 
meffen, Illy mocskos beteget hiven, mofs meg, s’ 
bűntől űrefs léfzen. Add &c.

Ez kerefzteden tégedet, kit minden el-hagyott, s’ 
vetett. Hogy kereftelek mivellyed, itt kedvem telni 
engedgyed. Add &c.

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 6



Ez lefz nékem leg-föbb gondom, téged keretietek: 
tudom. Ekkor fzűnik fáradságom, midőn meg
foglak JESVSom. Add &c.

A’ Kezeire. 
e

V dvŐz-légy JESVS jó Páfztor, harczon el-fára- 
dott bátor. Kinek rofz kezeit, fok pór, kerefzten 

liggatta, s’ lator. Add &c.
AldalCatok ó [zent kezek, piros [zinekkel tellye- 

eek, Vaffal kerefzthez fzegefztek, csorgó vértól éke
sítitek. Add &c.

lm foly véred böfegefen kezeidből nagy febeffen, 
Vagy öltözve rófa fzinben, űdvöf legünknek béré
ben. Add &c.

Lyuggattatott kezeidet, kiket piros véred feltett, 
Lángozó Izivel öröme[t csokolom, [ziván véredet. 
Add JESVSom &c.

Oh melly bővön magad ofztod, jóknak, s’ gono- 
fzoknak adod, Mindeneknek fzivét vonfzod, s’ igyen 
rá jók javad ontod! Add &c. (61)

Magam mutatom feízíiltnek, és érettem [ebesűlt- 
nek: Mert tégedet fzeretöknek, vagy Attyok és 
keresőknek. Add &c.

Ez kerefztre végy engemet, s’ minden érzékeny- 
ségimet Szándékomat, értelmemet, karjaid közzé 
tettemet. Add &c.

Engem illy nagy [zerelmedból, végy hozzád igaí- 
ságodból; Vegyek erőt kere[ztedbŐl, és végy búcsút 
bűneimtől. Add &c.

Siránkozván ó fzent kezek, gyönyörködöm ti 
bennetek. Csókolgatlak ó [zent [ebek, kemény íze
gek, fzent vér cseppek &c.

Ajánlom néked magamat, véredtől tifztúlt fzól- 
gádat, Erezzem JESVS karodat, igyeimben oltal
madat. Add &c.
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Az Oldalára. 
e

V dvöz-légy JESVS minden jó, irgalmafságra haj
landó, Tagaidban nagy kint látó, kereüzt gyalá- 

zattyát valló. Add &e.
üdvőz-légy JESVS óldala. Minden édeffeg tár

háza. Igaz [zeretet forrála, fzivek tiCztitó folyáfa. 
Add JESVSom &c.

JESVSom im hozzád jöttem; Meg bocsá9 hogy 
ha vétettem. Pirúlok, magam nem mentem. De 
azért fzabadon jöttem. Ad &e.

üdvöz-légy JESVS nyilt febe, MellybÖl foly lel
künk élete, kapu vagy kinn az életre, lelkűnknek 
vagyon menéfe. Add &c.

Gyönyörű a’ te illatod, kivel, kigyó mérgét ron
tod; Elet itala, italod, kire lelkeinket hivod. Add &c.

Oh nyillyál fel piros forrás, mert tőlem nagy 
rád a’ vágyás! Engem magaddá változtafs, s’ ka
pud nékem légyen tágas. Add &e.

Téged édeffen csókollak, s’ égvén magamhoz fzo- 
ritlak, Szivemmel hozzám kapcsollak, s’ többé el-is 
nem bocsátlak. &c.

Azoknak melly édes izek, kiknek JESVS benned 
réfzek? Edeflegedtől gyözeinek, azért halni érted 
kéfzek. Add &c.

Ez hafadékban engemet, rejcs-el mélyen, s’ én 
fzivemet, Hol-ott végyen melegfeget, és állandó 
békefeget. Add &c.

Mikor* én lelkem ki-mégyen, óldalodban helye 
légyen, Hogy kigyó hozzá ne férjen, hanem veled 
menyben éllyen. Add &c. (62)

Ä  Melly éré.
e

V dvöz légy én űdvöffegem, Édes JESVS én fze- 
relmem, űdvőz-légy izent méllyé nékem, kibe 

vagyon rejtve kincsem. Add &c.
6
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Szent Háromságnak Zeezele, üdv6z-légy fzeretet 
fzéke, Erőtlenek erőssége, és fáradtak enyhétöje. 
Add &c.

űdvőz-légy JESVSom méllyé, ki méltó vagy ke- 
refQÍre, Tekéncs itt álló bűnösre, és grejefz-fel fze- 
relmedre. Add &c.

Adgy énnékem tifzta fzivet, zokogót, kegyeit, 
gerjedtett. Veled edgyet értő elmét, minden jóra 
vonó lelket. Add &c.

Edes JESVS Itten Fia, MARIAnak ízent mag- 
zattya. Te [zivednek bő forráfa, bűneimet mofo- 
gafía. Add &e.

Menyből le-fzállott fényeffeg, Atyától fzármazott 
Felség, Kincsedet kit vár fzegényseg, ofztogaffad 
öli nagy bőfeg. Add &c.

Édes JESVSomnak méllyé, áldáfod fzivem vi- 
[ellye, Bűneimtől űreficse, malaíztyával ékeficse. 
Add &c.

Te vagy bolcsefeg Örvénye, kiből fzent. János 
merite, Téged Angyalok zengéíe dicsir, s’ Szentek 
énekléfe. Add &c.

Nem vefzendő jóknak ere, Iftenfegnek tellyeff^ge, 
El-rejtett titkos mélyf^ge, kösd irodát febeimre. 
Add &c.

Oh igaz Itteni Templom, íirván kérlek légy gyá- 
molom, Minden jóra igazgatóm, dicső ült Szentek
hez útom. Add &c.

Ä  Szívre.
Oh én Királyomnak fzive, Téged köszönt fzól 

gád [zive, Siet őlelgetéfedre, hogy ízóllyak int 
méréfzfegre. Add &c.

Téged győzött mély fzerelem, kenfzeritett mély 
Terelem, Hogy magad adnád érettem, haláltól ment 
vén életem. Add &c.
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Oh melly fzőrnyü. halál volt az, ki téged meg-lött 
mint vadáfz, Tőrben fogott mint madaráfz, s’ he
vétett mint forralt viaíz. &c.

Ez keferves halálodért, mellyet fel-vettél életért, 
Vedd fzivemet mind ezekért, meg-érdemlett jutal
madért. Add &c.

Oh édes szív fzivem czéllya; Legyek tőled meg- 
tifztitva, Ki valék meg-általkodva, gerjeíztvén 
elébbi jókra. Add &c. (63)

Te fzerelmed ez bőnöfnek, fzivét gyújcea el-vefzet- 
nek, Hogy éppen veled élheffek, vévén tüzét, fzerel- 
mednek. Add &c.

Jövel, jövel lelkem árra, ízivemet éltető róla, Ke- 
negefs lelkem orvofa, s’ melly nagy leíz fzivemnek 
lángja! Add &c.

Oh melly nagy fzerelmed tüze, ha kinek ebben 
van réíze! Mérték-nélkül fzerelmedre, gerjed, s’ fút 
őleléíedre. Add &c.

Édes fziv hozzád kiáltok, mivel tüzedtöl lángolok. 
Veled egygyé lenni vágy ok; jöj hozzám, s’ kéfz 
fzállás vagyok. Add &c.

Szivem fzerelmedben éllyen, túnyaságtól távoly 
légyen, Te ízólgálatodban légyen, hogy veled örökké 
éllyen. Add &c.

Nyilly fel édes fziv rósája, jó illatú violája. Hogy 
lehelten maradála, ízivemnek benned s’ lakáfa. 
Add &c.

Kőid őízve fzivem fziveddel, Édes JESUS tőltvén 
febbel, S’ én fzivem-is ha foly vérrel, egygyezni fog 
te fziveddel. Add &c.

Szivem kebeledben légyen, hogy tőled távóly ne 
mennyen, Jókkal tellyes febeidben, hogy nagy vi- 
gasággal légyen. Add &c.

Itt, itt lakjék e’ jáczodozzék; mert már veled járni 
teczik. Téged buzgón igyekezik, ízólgálni, s’ meg 
lem csökkenik. Add &c.



Az Orczára.
e

V dvöz-légy fő kit vér fogott, kegyes tövis koro
názott, Veretett, oftoroztatott, torhákkal undo- 

kittatott. Add &c.
üdvöz légy gyönyörű orcza, virágoknak fzép vi

rága: Honnét orczád fárgasága, kit imád meny 
fokasága? Add &c.

Erőd, s’ fzepÍQged, távozott, nem csudálom. fzin 
el hagyott; Mert a’ halál igy fonnyafztott, s’ mint 
cserepet meg fzáraztott. &c.

Mind ezeket én érettem, vetted fel ó én életem, 
Hogy már vig orczád nézhetem, engedd édes re- 
ménfcgem. Add &c.

Ez te nagy kin-ízenvedéfed, mutattya te kegyef- 
fcged; Melyből fzedek lépes mézet, s’ maradandó 
édeffcget. Add &c.

Engem bunöft kérlek ne hadgy; s’ halál rabját 
kinra ne adgy. Sőt midőn a’ halálra mégy, karjaim 
közt nyugodván légy. Add &c. (64)

Kévánnék veled ízenvedni, s’ te kerefzteden meg
halni. Hát ki kerefzted fzereti, ő árnyékában 
múllyék ki. Add &c.

Illy keferves halálodért, JESVS áldafsál kíno
dért, Kegyes Hten mind ezekért, veled legyek jutal
madért. Add &c.

Amaz rettenetes óra, életem végső határa. Mikor 
léi'zen ne álly hátra, JESVS életem óltára. Add &c.

Hanem mikor ki-fzólitafz, kővetet hozzám bo- 
csátafz, Akkor ott légy, s’ reám vigyázz, hogy ha
lálom ne légyen gyáCz. Add JEful'om fzerelmedet, 
fzerelmedért meg-hóltomat. Amen.

86 Sz.  B e r n . H y m n v s a .
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Hymnus de S. Cruce pro Dominica Pafsionis.

g u iv i t*  mortem per tu Itt, &  топе Ф г г а т  prp fuftf»

Quae vulnerata, lanceae, mucrone diro, criminum: 
Ut nos lavaret [ordibus, manavit unda, & [anguine.

Impleta [unt, quae concinit, David fideli carmine. 
Dicendo nationibus regnavit a ligno DEUS.

Arbor decora, & fulgida, ornata Regis purpura, 
Electa digno [tipite, tam [ancta membra tangere.

Beata cujus brachiis, pretium pependit faeculi. 
Statera facta corporis, tulitque praedam tartari.

0  Crux ave [pes unica, hoc Paffionis tempore, 
Piis adauge gratiam, reisque dele crimina.

Te fons [alutis Trinitas, collaudet omnis fpiritus, 
Quibus Crucis victoriam largiris, adde praemium.

Amen. (65)
Vexilla Regis. Nota eadem.

K irályi Záfzlók lobognak, fénlik titka Kerefzt-
fának,

Kinn az élet meg-öletett, s’ halálával életet
nyert.

Kit meg-Iebe[itett vala, a’ bűnnek éles dárdája, 
Lelkűnk [zennyét hogy le-mofnád, vérrel, e’ vizzel,

folyt oldalad.
Bé-tellyefedett iráfa, Dávid királynak mondáfa: 

Népeknek ekképpen ízólván. Uralkodott Iften a’ fán.
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О áldott fa e’ tekintetes, Királyi bárfonnyal ékes: 
Válafztattál bőcsaltetni, s’ illy fzent tagokat illetni.

Áldott a’ kinek ágára, fuggefztetett világ árra. 
Lél fzent teltének merője, s’ az Pokloknak meg

győzője.
О fzent Kerefzt reménf^gőnk: üdvőz-légy mi

békeÍQgűnk,
Nevelly bennünk igafságot, meg-rontván a’ gonof-

ságot.
Elő kút-fő fzent Háromság, téged áldunk minden

jóság.
Szent Kerefztnek győződelmét, közöld velőnk 6 ér

demét. Amen.

Hymnus pro Dominica Palmarum.

(jU  n  au, Uta, & ho nor tt bi fit, Rex Chriße Bedfmpttr.

Cut puenlc_j dtcuf, p rom fit Houttmo-, pium.

Ifivel- et tk  Вех, D#i*dú> &  ivclptxprolet.

Homine, epii in Dómini„ Вех benedifle venu, Glenn

(66) Coetus in excellis, te laudat coelitus omnis, 
Et mortalis Homo, cuncta creata fimul.

Gloria laus &c.
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Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit.
Cum prece, voto, hymnis ad fumus ecce tibi.

Gloria laus &c.
Hi tibi paffuro, folvebant munia laudis,

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
Gloria laus &c.

Hi placu'ére tibi, placeat devotio noftra.
Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.

Gloria &c.
Gloria Laus, et honor etc. Nota eadem.

D Icsöffejg, és dicsiret tenéked Meg-váltó Ki
rályunk.

Kinek gyermeki fzép íereg, mond édeíf^ges
éneket.

Izraélnek te vagy Királlyá, s’ Dávidnak te Ne
mes magzattya.

Ki az Urnák nevében, jöíz hozzánk dicsöfÍQgedben.
Dicsöf. &c.

Mennyei feregek minnyájan tégedet dicsirnek. 
Dicsir emberi fzózat, és minden teremtett állat.

Dicsof. &c.
Sidóknak üerege pálmákkal jövének elődbe.

Mi-is könyörgéfekkel, jöttünk hozzád s’ énekekkel.
Dics. &c.

Idején [zenvedéíednek, im ezek téged dicsirtenek, 
Mert midőn menyben lakói, mi elménk énekkel

hódol. Dics.
Teczf^k Sidóknak éneke, im tefftjk mi nyelvünk

zengéfe.
Ki vagy kegyelmes Király, ki minden jót kedveíen

hall.
D icsőiig , és dicsiret, te-néked Meg-váltó Kirá

lyunk.
Kinek gyermeki ízép íereg mond édel'ÍQges éneket.

Amen. (67)
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B o l d o g  S z ű z  M A R I A  S i r a l m a .
' .Nagy Péntekié.

p m i i S S ü É ü
y \h !a h ! ih  jaj nékem fzom órának! Ah jaj nekemu ^

^kcfcrves Anyának. Immárme^gyck.s’hoválegyek,bána- 
-/ГЧ-4-------- n-

Ш iiÜlii— ----
timban_ kit rcménylyek.Eznappnibúnapon,kin napon.^

^L á tv án  hogTiamn3gykinban,in<JtacIaiÍúlfuggkcrcfzt-fán.

piiiiliiiilllii
^ О me'hcmagzattya, Angyalok Királlyá? mindenektől cl.

~  +  -  -  -t—  t - f — X j

hagyat tat tál, éslatrokhozhafonimarrál. Bűnösöknek

p l f i l É  Ш М
Я lél csúfja, ki vagy világnak Ura.-.

(68) Oh! oh én drágalátos fz (lőttem1? Mi okért 
aláztattál illy-képpeftl Szenvedíz iízfzonyú kínokat, 
Sidóktúl, és nagy átkokat. Ez napon, bú napon, kin
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napon. Oh fzivem vigafztaloja! lelkemnek bátorí
tó ja! Oh egy gy etlen egy gyem, én minden örömem! 
Vigafztald fzomorú Anyádat, adván nékem biiztató 
[zódat, hogy meg ne Cebefedgyem, háláltál keíer- 
vefen.

Oh fájdalmimnak ifzfzonyúsága! Oh bánátimnak 
fZfÖrnyű. órája! Oh napok teli méreggel! Oh órák 
rakvák epével! Ez napon, bú napon, kin napon. lm  
l'zivem meg [ebefedett, fok firáftúl meg-epedett; én 
Fiam éretted; azért azt cselekedd, Hogy világból 
veled ki-múllyak. El-ne hadgy tőled engem, ez vilá
gon finlödnöm.

Oh Iftennek minden alkotmányi, kivált-képpen 
Adámnak fiai! Fejenként íiránkozzatok, s’ velem 
egygyütt bánkodgyatok. Ez napon, bú napon, kin 
napon. Anyák [Írjatok fiamon: Gyenge Szüzek Mát
kátokon, Férfiak, Afzfzonyok ti-is ó Angyalok; 
öltözzetek fzomorú gyázban, Egek, Hóid, Csillagok 
s’ bánatban, Nap ne világoskodgyék, mert ma fiam 
kinzatik.

Ti is minden teremtett állatok; valahol e’ fzéles 
földön vattok. En velem ízomorkodgyatok, és illy 
nagy dolgon íiránkozzatok. Ez napon, bú napon, 
kin napon. Bánkodgyatok fene-vadak: örvények
ben lakó halak: röpöső madarak: csúfzó, máfzó 
csudák. Hegyek, völgyek meg indullyatok: csörgő 
vizek ti ne follyatok. Szakadgyatok kö-fziklák, mert 
ma fiamat kinzák.

Térjetek meg azért bűnös népek. Kevély, és meg 
keményedéit fzivek. Csekkennyetek kegyetlenek, 
illy fájdalmán Iítenteknek. Ez napon, bú napon, 
kin napon. Mellyet a’ mi válságunkért [zenvedett, 
s’ űdveff^gűnkért. Tifzta fzeretetböl, s’ jó akarattyá- 
ból: magát érettünk meg-áldozván, és keferves ha
lálra adván. Folyamodgyunk már hozzá, hogy bű
nünk meg-bocsáffa.



Oh JESVS Iftennek áldott Fia? bűnösöknek ke
gyes meg-vál- (69) tója. Emlékezzél kinaidról, és a’ 
nagy epeí^gedröl. Ez napon, bú napon, kin napon. 
Kiket fzenvedél Emberért, magad áldozván vét
kéért, Azért kőnyőrgéífel, ёэ efedezéfüel; engefz- 
tellyed te ízent Atyádat, hogy ne nézze bűnös vol
tunkat; De vegyen malaíztyába, ne juffunk kár
hozatra.

Siránkozzunk azért mi minnyájan, illy keserves 
Urunknak halálán. Emlékezzünk kinnyairól, és az 
ö nagy fájdalmáról. Ez napon, bú napon, kin napon. 
Nézzünk keíergö Annyára, s’ kerefztfán függő 
fiára: mennyei Királyra, Szüzek virágára; Hogy 

boldogságában juthaffunk, midőn e’ világból 
ki-múlunk. Légyen fzólzollónk mennyben 

fzent Attya előtt.
AMEN.  (70)

92 B o l d o g  A s z s z o n y  S i r a l m a .
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ÍIIII

Mortem qui paffus pridie. All. Miferrimo pro ho
mine. All.

Mulieres ad tumulum. All. Dona ferunt aroma
tum. All.

Album cernentes Angelum. AU, Annuntiantem 
gaudium. AU.

Mulieres о tremulae. All. In Galileam pergite. Ali.

C A N  T V  S
DE R E S V R R E C T I O -  

N E D O M I N E
Hufvéti Énekek.



Difcipulis hoc dicite, All. Quod [urrexit Вех glo
riae. All.
Apparuit primo Matri, All. Poft Magdalenae do
lenti. All.

Petro de-hinc, £ caeteris, All. Apparuit Apó [to
lis. All.

In hoc Pafchali gaudio, All. Benedicamus Do
mino. All.

Laudetur Sancta Trinitas, All. DEO dicamus 
gratias. AU. Laus £ c. (71)

Surrexit Chriftus hodie. Nota eadem.

FEl-támadt Chriftus ez napon. Alleluja. Hálá 
légyen az Iftennek.

Hogy az Ember vigadozzon. Alleluja. Hálá le
gyen &c.

Szörnyű halált ki Czenvedett; All. Váltván bűnös 
embereket.

Sz. Aízfzonyok koporfóhoz. All. Vifznek- kenetet 
Chriftushoz.

Fényes Angyalt ok látának: All. Vig örömet is 
haliénak. All.

Félelmes Afzfzony emberek, All. Galileában men
nyetek. All.

Tanítványoknak hirdetvén, All. Urunk hogy él 
diceöífsgben.

Meg-jelenék fzent Annyának, All. Es keferves 
Magdolnának.

Az után jelent Péternek: All. S’ több Apóitól 
hiveinek. All.

Ez Húfvéti vig örömben, All. Dicsirjűk Iftent 
lelkűnkben.

Diosoff^g Sz. Háromságnak, Allel. Hálát adgyunk 
mi Urunknak. Alleluja, Hálá légyen az Iftennek.

Amen.

94 H v s v E T i  É n e k e k .
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95

■f~ (^ H rif tu s  fel-támada^, mi bűnünket el-mosá.

Mindenható Ur Iften, halottaiból fel-támada: 
Ma-is Ötét dicsirjuk, vigaeágos énekekkel. Ur Iíten

meg: (72)
Szálla-alá poklokra, jókat ízabaditani,

Gonofzokat ott hadni, nagy kinokat vallani Ur
Iíten:

Koporíóban feküvék harmincz-hat óráiglan,
Az után fel-támada, kit fel-költe [zent Attya. Ur

Iften &e.
Chriftus fel-támada, nékünk példát úgy hagya: 

Hogy mi-ie fel-támadgyunk, véle öfzve vigadgyunk.
Ur Iíten:

О kegyes Szűz MARIA, te mennyei fzép rófa; 
Kérjed te [zent Fiadat, üdvözicse lelkünket. Ur 
Iften meg-váltá mind e’ világot, fzent halálával.

Amen.

Es kiket őfzerete, menyorfzágba fel-vi v o .

Ш Iftcn mcg-váltá mind ez Világot Sz:halálávaC,
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Azon EnekneLMáfbdik nótája.

(^h r ía u s fe l - tám a d a , Irgalmaz minekünk,

Щ Й Ш
Mi bűnünket cl-mosá. Dicsíret Iftcnnck. űd voz lég Mari л.

Es kiket 6 ízerete, Irgalmazz mi-nékünk, 
Meny-or[zágban fel-vivé. Dicsiret Iftennek, udvöz

légy &c.
Mindenható Ur Itten &c. (73)

Harmadik nótája. ProceíTiókorra való.

(^hriftus fcl-timadajj, mi bűnünket cl-mosá.

Kyrio eleden, Kytitclcifont énekcllyűnk. Jesvs1

Chriftuft mi imádgyuk. űdvőz légy Szia Mar  ja.

Es kiket 5 fzerete, Meny-orfzágban fel-vive. К. E. 
Mindenható Ur Itten halottaiból fel-támada. К. E. 
Ma-is ötét dicsirjuk &c.
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Negyedik nótája.

(^ h rif tu s  fcl-támada, mi bűnünket cí raosá, Es kiket.

■ *o  "ficretc.M enyorfzi^blFel.vivő. KyriclcjjfonAllcJu/a,

Mindenható Ur Iíten &c. (7í)

M a s  R e g i  É n e k .

b  C h r if tu s  fel-tituada, igafságunkr»,

-ГГ*** — a------1 ----------------- f ----^
:i = :E iE t£ f4 E i : = E S : f e i

Utat fzerze Mcnyorfzágra őrök boldogságra.

Az első Atyánkban mind bűnben esénk;
Az Iftennek jó kedvéből ottan el ki esénk.

De a’ ChriCtus JESVS kedvében ejte,
Emberré lön, és a’ bűnnek ottan véget vete, 

Mind e’ világ terhét vállára vévé,
A’ hatalmas Atya Iftent, értünk meg-követé.

EŐrdögnek hatalma vala mi rajtunk.
Mert mind az első emberrel, az almában ettünk.

Mind az alma miatt fogunk meg-vál'^k;
Reánk fzálla a’ nagy bűnért minden keferűs^g.

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 7
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GyűlőlÍQg, irigy f^g, minden kevélyfeg, 
Fáradságos nagy Гок munka, és minden beteging.

De lám ezt nem érti a’ háládatlanság,
Emberekre honnan ízállott ennyi nyomorúság.

Azért nem fogadgya Iften befzédét,
Jóra int6 üzent igéjét Chriftus űdvőff^gét.

Chriítus fel-támada, igen kiáltyuk;
De a’ bűnnek undokságát, mi meg nem utállyuk.

Tudván a’ bűnben élűnk, femmit nem félünk: 
Azért a Chriftus halála, nem hafznál mi-nékűnk.

Támadgyunk fel azért undok bűnünkből;
Ki miatt ki rekefztettűnk Örök dicsÖff(jgbŐl.

Vegyük nagy jó kedvel, Chriftus jó voltát, 
Atya Itten előtt való, kedves áldozattyát.

DiesÖffQg Iftennek magas mennyegben.
Atya. Fiú, Szent Léleknek mind őrökké. Amen.

(75)
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M a s  R e g i  É n e k .

Ife iÉ s iiillS íip s
f^cl.támadt az mi élesünk: Vígan méltó énekelnünk,

E’ fzent napon is áldanunki Az Angyalokkal imádnunk,

Ur Chriftuftdicsirníink. цг. .Énekelvén bűneinket köi> 
mint Urunkatfélnunk.

nyebbitenunk, éso benne bíznunk.

A’ földben minden gyökerek, fáknak bimbói ter
jednek, mezők meg-zöldűlnek. Égi madarak zenge
nek, fákon vigan énekelnek, fzárnyokon röpdofnek. 
R. Minden füvek illatozván gyönyörködtetnek, di- 
csiretre intnek.

Moft azért kerefztyén lélek, Örvendezz a’ nagy 
Iftennek, édes Teremtődnek. (Mert nem vagy rabja 
a’ bűnnek, köteliben álnok teltnek, e’ a’ csalárd 
ördögnek.) R. Kit dicsirnek a’ nap, és hóid, égi 
feregek, a’ mennyei Szentek. (76)

Fel-támadt mert Ö igazán. Angyalát к Udé el 
nyilván, *ul Iftennek jóbján. Tanitványival vigad
ván, meg-jelent Galileában, Pétert vigafztalván. R. 
Eörvendezz ha voltál bűnért fokfzor ürásban, aláza- 
tofságban.

Dicsiret légyen Iftennek, életet ki nyert népének, 
s’ az bűnös embernek. Részeltette az egekkel, min
den lakó helyeivel, s’ gyönyörűiéivel. R. Jóvaival 
látogatta, s’ gazdagította, téréÍQt kévánnya, Amen.

1*
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M a s  R e g i  É n e k .

-f :!:=a-e^L:S : ± : l £ i 2 ^
”  Ez vijág vigad örömmel. O rd ít/ jjökol tfftcgcöcJ.

Mert a’ Chriütus fel-támadván. Halál ereit meg
rontván,

Pokol torkát meg-tapodta, a’ foglyokat el ki-hozta.
Koporfóban temetteték. Vitézektől őrizteték;

De Attyától fel-kőlteték, s’ halál tőle meg-gyözeték.
Meg-mentet minket pokoltúl, és a’lelki ellenf^gtöl, 

Mert fel-támadt a’ halálból; mint meg-mondatott
Angyaltól.

Meg hóit vala bűneinkért; fel-támadt igaíságun-
kért;

Hogy mi is véle támadgyunk, s’ az örök életrö
juí'funk.

Ez Huüvéti Innepekben, dicsirjűk Iftent lelkűnk
ben,

Mert a’ Chriítus nagy örömben, fel-támadt dicső ilt
tettben.

Chriítus ki vagy mi Királyunk, hozzád kívánko
zik fzivűnk.

Hogy néked buzgó éneket, mondhaffunk és dicsi-
retet. (77)

Hálákat adunk te-néked, ki poklot, s’ halált meg
gy Őzé d,

Uralkodói üzent Atyáddal, egygyűtt, s’ az Vigasz-
talóval. Amen.MAGVAS

tusok aves 
a k a d é mi a
KÖNYVIARA
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i oi

Ш Ф Halált meg g y o i^ ’Sitáot meg-kőrőzé,

р Щ Ш э i
Poklokat el-puíatita, Atyákat ízabadita-,.

Chriftus mcg-be'kéltetcrt,áldott Atya Iftcnncb

i l i S É p i
magát értűnk áldozván. Kyrie eleifon, Alleluja.

Szintén pirofs hajnalban Ifteni méltóságban, 
Fel-kele mint Orofzlán, poklok kapuit rontván.

Már &c.
A’ Szomorú Máriák, keneteket hozának,

Az Angyal meg-jelenté, hogy JESVS él hirdete.
Már &c. (78)

Magdolna meg-találá, lábaihoz borúja,
Azokat nem engedé, hogy Mária illetné. Már mi &c. 

Tanitványimnak mond-meg, hogy im élek je-
lencs-meg.

к



Galilaeában menvén meg-látnak dicsői regben.
Már &c.

Teremt5 fzent Atyának, és Meg-váltó Fiúnak, 
Dicsöffeg fzent Léleknek az egy 6rŐk Iftennek.

Már mi &e.
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<jffrfűrgcnie Domino, Jubilemus,- ex ni итш,

z : z ± . z ~ __ z z__:
Jgui pependit in ligno,, Juhi le mas, exult ermsf ..

Si non refurexiffet, 
Mortis ejus praemia, 
Ejus Refurrectio, 
Inferni vaftatio, 
Ergo cum tripudio, 
Gloria fit aeterno, 
Simul, ac Paraclyto,

g.
Reus homo man [iff et, §. 
Sunt noftra folatia. S 
Eft mortis deftr'uctio, |  
Eft poli apertio. ^
Plaudat omnis Cantio, a 
Patri, atque Filio.  ̂
DEO uni, & Trino.

ReJurgente Domino. Nota ut jupra.

V Knak fel-támadásán, E örvendezzünk, és vigad-
gyunk.

Ki meg-hala Kerefzt-fán. EŐrvendezzunk és vi-
gadgyunk.

Ha fel nem támadt volna, Őrv: Mi mind el-vefz-
tfink volna, orv:

Halálának érdeme, 6rv: L6n népének öröme. Örv:

4go-
s -1a<>>gCc

Xs
S'
§gJe



Az 5 fel támadáfa, 6rv: Lön vétkünknek romláfa,
örv:

A’ pokol el-rontaték, 6rv: Menyorfzág meg-nyitta-
ték, örv: (79)

Vigan énekellyetek, örv: Nagyok, és kiosindedek,
örven:

Áldott légy Atya Itten, Örv: Szent Fiaddal men
ny egben, örv:

Egygyűtt a’ fzent Lélekkel, 6r: Mindörökkön Örök
ké. Ör: Amen.
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Antiphona Pafchalis ad В. V.

cJ^egin* Cteli Ltarcj, Allelujя, Allclujf—-.-

~ z z z z _ is
JVtuä quem Kertiiflt portire. ^Alleluja, Alleluja,

:z:zzzz^ k$:^z *l?^£^zzzzzz:;;

Refurrexit ficut dixit. Alleluja, Alleluja. 
Ora pro nobis DEVM. Alleluja, Alleluja.

Regina Coeli. Nota. О gloriofa Virginum.

MEnynek Királyné Afzfzonya, örűly szép Száz.
Alleluja.

Mert, kit méhedben hordozni méltó voltál.
Alleluja.

A’ mint meg-mondotta vala, fel-támadott.
Alleluja.

Jmádgy Iítent hogy le-moífa bűneinket. Alleluja.
(80)
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ooooooooo oooooooo oooooooooooo oooooooo oooooo

C A  N  T  V  S
DE ASCENSIONE DOMINI

Vr Menybe meneteli napjára.

pendít Chriflus hodie. y^dlléUijt, AHeluji.

-------------------------------------------------- • —

^  Safer Calos Re,x gier let. Alle lují^.

Apoftolis cernentibus.
Et Angelis dicentibus.
Viri quid admiramini? 
Coelumque contemplamini? 
Hic qui afcendit coelitus, 
Sic defcendet humanitus. 
Captivitatem captivam,
Ad coeli duxit patriam. 
Praeparavit nobis viam, 
Dum afcendit ad gloriam. 
Galilaei afpicite.
Et in Domino plaudite. 
Ergo nunc cum tripudio, 
Benedicamus Domino. 
Laudetur Sancta Trinitas, 
DEO dicamus gratias.

s
a



Afcendit Chrijtus. Nóta ut fupra.

A’Chrfitus Menybe fel-méne. Alleluja, Alleluja.
. A’ Mennyei dicsőff^gre. Alleluja, Alleluja. 

Láttokra Apoítoloknak, All:
Kiknek Angyalok mondának. Al:

Férfiak mit csudálkoztok? All: 
s’ Égbe nézvén álmélkodtokl All:

Ez a’ mint Menybe fel-mene, All:
Úgy j6 iímét Ítéletre All:

Fogva vivé a’ fogságot, All:
Adván néki boldogságot. All:

Minékfink is útat [zerze, All;
Teftbe menvén dicsöfÍQgre. All:

Már az Urban örvengyetek, All:
Ti Galilaea-béliek. All:

Ezen mi-is örvendezzünk, All:
Es Iftennek énekellyünk. All:

Dicső ff Qg fz. Háromságnak, Al: 
s’ Menybe ment Király Urunknak: (81)

U r Menybe Menetele N apiara. 105
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C A  N  T  V  S
d e
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Spin n# Sa» £li gratia, Apoßolo rum-> pe Sora,

' A

Replevit fűd §: gratia; donans linguarum §: genera,

linguarum g t  ne ret-».

Mifit per mundi clymata, fari verbi potentia.
Ut praedicarent nuntium gratiae, variis linguis

omnis creaturae, &c.
Dicens eis. Accipite Spiritum Sanctum hodie.

Qui vos docebit omnia, futura, atque praesen
tia &c.

Dicens eis. Quando fteteritis, coram Regibus, &
Dynaftis.

Nihil fitis foliciti, quomodo, aut quid loquamini, &c.
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Dabitur vobis in illa hora, DEI virtus, & fapientia. 
Qua replebit veftra defideria, fua virtute §. divina,

&c. (82)
Spiritum Sanctum mifit hodie, ab aetheris Rex

gloriae.
Huic canamus melos laetitiae, plaudat, & omne de

cus harmoniae &c.
Ergo nunc cum tripudio, Benedicamus Domino. 

Laudetur Sancta Trinitas, DEO dicamus gra
tias &c. Amen.

Spiritus S. Gratia. Nota eadem.

A’Sz. Léleknek kegyelme, Apoítolokat bé-tőlte.
, Az 6 mennyei kegyelmeí'fegével, áldván Őket 

kulőmb-féle nyelvekkel. Külőmb-féle nyelvekkel.
Kiildé őket e’ fzéles világra, Ö Ifteni hatalmaü- 

sága. Hirdetésre Evangéliumnak, s’ tanítására 
Emberi állatnak. Emberi ál: &c.

Monda nékik. Imé vegyétek, e’ mái napon a’ Szent 
Lelket. A’ ki mindent meg-jelent ti-néktek; az el
múlt dolgokat, és jövendőket; &c.

Mondván nékik: Midőn vitettek, Királyokhoz, és 
Fejedelmekhez. Akkor ne legyetek Tzorgalmatolok; 
miképpen, avagy mit kellyen fzólnotok, mit &c.

Mert ugyan azon órában, az én Mennyei Szent 
Atyámtól, Adatik Sz. Lélek bőlcseÍQge, kit meg nem 
győzhet, emberi efzeffeg. &c.

Azért néki nagy lelki örömmel; Adgyunk hálát 
vig énekekkel. Dicsirteffgk a’ dicső Szent Három
ság, kinél vagyon amaz örök boldogság. &c.Amen.

°§ § § § 0 § § § § o
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T/ym nuí de Spiritu San f f  о.

‘(J  em Creator Spintus, mentes tuorum vifit/Lj■, 

Imple fuperni gratia, qua tu creqjlipeeler*_>*

(83) Qui diceris Paraclytus, Altiffimi donum DEI: 
Fons vivus, ignis, charitas, & fpiritalis unctio.

Tu feptiformis munere, digitus paternae dexterae; 
Tu rite promiffum Patris, fer mone ditans guttura. 

Accende lumen fenfibus; Infunde amorem cor
dibus,

Infirma noftri corporis, virtute firmans perpeti. 
Döftem repellas longius, Pacemque dones pro-

- tinus.
Ductore fic te praevio, vitemus omne noxium.

Per te fciamus da Patrem; Nofcamus atque Fi
lium,

Teque utriusque Spiritum, credamus omni tempore.
DEO Patri fit gloria, & Filio qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclyto, in faeculorum faecula.
Amen.

Veni Creator Spiritus. Nota eadem.

JÖj-el Szent Lélek Iftenünk, látogaíd-meg f^rűtt
lelkűnk.

Malafztoddal tftlcs-bé fzivunk, kiket teremtél, e’
légy bennünk.

Te vagy mi vigafztaláfunk, Ifteni nagy ajándé
kunk,
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Eló kút, tűz, fzeretetünk, lelkünk febére kenetünk.
Te két féle adománya, vagy Iften jóbjának úja, 

Atyától meg-igért javunk, vagy, s’ torkunkban ékes
fzavunk.

Sötét érzékenységünket, világoficsd-meg fzivün-
ket,

Gerjezd-fel fzeretetünket, erofficsd gyengeségünket, 
űzd mefzfze ellenfegünket, és add meg békeségün-

ket.
Hogy te lévén mi vezérünk, minden bántól mentek

legyünk.
Te általad a’ fzent Atyát tudhattuk, s’ az 6 fzent

Fiát:
Téged azok lehelléfet, hidgyünk, s’ menyből el-kül-

défqt.
Dicsirteffel Atya Iften, fel-támadott Fiú Itten.

Te is Szent Lélek ITr Iften, moft, és mind Őrökké
amen (8í)

Нутпил z-dui de Spiritu SanEfo.

r(Jeni Sáncle Spiritus, &  em itter cce litta,

— —

Lucti tux radium^.

Veni Pater pauperum, Veni dator munerum; Veni 
lumen cordium.

Confolator optime; Dulcis hofpes animae: dulce 
refrigerium.

In labore requies; in aeftu temperies; in fletu 
[olatium.
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О Lux beatiffima, reple cordis intima, tuorum 
fidelium,

Sine tuo numine, nihil eft in homine, nihil eft 
innoxium.

Lava quod eft fordidum, riga quod eft aridum, 
fana quod eft faucium.

Flecte quod eft rigidum; fove quod eft frigidum; 
rege quod eft devium.

Da tuis fidelibus, in te confidentibus, f aerum 
feptenarium.

Da virtutis meritum. Da f alutis exitum; da per
enne gaudium. Amen.

Veni Sancte Spiritus. Nota eadem.

Iöj-el Szent Lélek Iften, s’ erezd reánk telly efen, 
Menyből fényeffegedet.

Jöj el árvák gyámola; Jöj vak fzivünk orvofa, 
Ozd-ki égi kincsedet.

О kegyes Vigafztalónk, tefti lelki táplálónk; 
Erezzük bÖfegedet.

Fáradságban nyugalmunk; hévben hives árnyé
kunk,

Siráfunkban örömünk.
Oh dicső nap, hiveid fzivök minden réfzeit.

Világoficsd légy velünk. (85)
Nincsen Iftenünk kivül, femmi jó ember körül, 

Mert vétkezten-vétkezünk.
Bűnünk mocskát tifztogafd, fzárazságunk áztogafd- 

Gyogyicfd a’ febhetteket.
Bones kemény nyakunk agyát. Lágyogafd fzivünk

fagyát.
s’ téricsd tévelyedteket.

Engedd hű fzólgaidnak, kik csak téged ohajtnak, 
Hétfzeres kegyelmedet.

Add jó tétünk érdemét, bóldogicsd éltünk végét, 
Add az örök életet. Amen.
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Hymnus 3-us de Spiritu S.

Sanft i Spiritui grati a fit elit a-, De qua Virgo Virginum

ipililiilllilillii
fuit obumbrat л, Ситper Sanci um Angelum ,fuit falut at il 

^  VER В LI At CARO faftum ell. Virga fccundatn-j.

Be MARIA Virgine, Chriftus fuit natus. Cruci
fixus, mortuus, atque tumulatus. Repurgem difei- 
pulis fuit demonftratus, Et ipfis cernentibus in 
Coelos levatus.

Suum Sanctum Spiritum, DEUS delegavit; In 
die Pentecoftes fuos confortavit. Et de linguis 
igneis, ipfos inflammavit, Relinquere orphanos eos 
denegavit. (86)

Septiformem gratiam, omnes acceperunt: Quare 
idiomata cuncta cognoverunt, Ad diverfa clymata 
mundi, recef ferunt, Fidemque Catholicam deprae- 
dicaverunt.

Spiritus Paraclytus fuit appellatus, Donum DEI, 
Charitas, fons vivificatus. Spiritalis unctio, ignis 
inflammatus, Septiformis gratia, Charifта vocatus.

Dextrae DEI digitus, virtus fpiritalis, Nos de
fendat, eruat, ab omnibus malis, Ut nobis non no
ceat. Daemon infernalis, Protegat, & nutriat foveat 
fub alis.
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Spiritus Par aditus nos velit juvare, Greff us 
noftros regere, & illuminare, Ut cum DEUS vene
rit, omnes judicare, Nos velit ad dexteram fuam 
collocare.

Has Horas Canonicas cum devotione, Tibi Sancte 
Spiritus pia ratione, Dicimus, ut vi fites infpira- 
tione, Et fruamur jugiter coeli regione. Amen.

Nobis Sancti Spiritus♦ Nota eadem,

M I-nékünk adattaff^k Szent Lélek malafztya, 
Mellyröl árnyékoztatott, a’ Szüzek Virága; Mi

dőn 6tet Gábriel űdvőzléffel áldgya, e’ Teftbe öltö
zött Igét, méhébe fogadgya.

Szűz Anyától fzuleték Chriftus iftállóban, Kint, 
és halált fzenvedvén, fekvék koporíóban, Es magát 
meg-jelentvén fel-támadásában, Tanitványi láttára 
méné meny-orfzágban.

Pűnköft napján Szent Lelkét Iften el-köldötte, 
Az Apoftolok fzivét meg-eröffitette. TTizes nyelvek
kel őket fel-is gerjefztette. s’ Hogy árván marad- 
gyanak, azt meg nem engedte.

Hét-féle ajándékot akkoron vévének, Azért min
den nyelveket által-érthetének, Világnak kűlőmb 
kűlömb réfzére ménének, s’ Egy kőzönfeges Hitet 
akkor hirdetőnek.

Hivatott Vigafztaló dicső fzent Léleknek, Iften 
ajándékának, kút fő s’ fzeretetnek, Drága lelki ke
netnek, meg-gyúladott tűznek, Hétfzere9 adomány
nak, s’ nemes fzerelemnek. (87)

Iften jób keze úja ereje légiesén, Minden-némű 
gonofztól kegyeffen meg-mencsen, s’ Hogy a’ ke
gyetlen ördög, minket meg ne ÍQrcsen, Táplállyon, 
oltalmazzon, s’ fzárnya alá rejcsen.

Vigafztaló Szent Lélek minket gyámolicson, 
Utunkat vezérellye, s’ meg-világoficson; Hogy min-
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két ítéletkor az Iften meg-fzánnyon, Ee az 5 jóbja 
felé kedvefen fzóliceon.

Ez el-rendelt órákat ajitatofsággal, Néked mond- 
gyuk Szent Lélek, lelki buzgósággal. Hogy minket 
meg-látogafs lelki fugalláffal, s’ Mind 5r6kké él- 
hefsünk Menyben vigasággal. Amen.

I N  S O  L E M  N I  TA  T S  
C O R P O R I S  C H R I S T I  
VR NAPI PROCESSIORA.

Hymnus D. Thomae Aquinatis,

fffange lingua glori о ft, Corporis т у ß e  пит.

ÍÍM
Пит-луFrüchts ventris generofi, Ke к effudit gen

(88)
Irodalmi Ritkaságok XXXV. 8



(88) Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, 
Et in mundo converfatus, fparfo Verbi femine, Sui 
moras incolatus, miro claufit ordine.

In fupremae nocte coenae, recumbens cum fratri
bus, Obfervata lege plene, cibis in legalibus, Cibum 
turbae duodenae, fe dat fuis manibus.

Verbum Caro, panem verum, verbo carnem effi
cit, Fitque Sanguis Chrifti, merum; etfi fenfus de
ficit, Ad firmandum cor fincerum, fola fides fufficit,

Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui, 
Et antiquum documentum, novo cedat ritui, Prae- 
ftet fides fupplementum, fenfuum defectui.

Genitori, Genitoque, laus, £ jubilatio: Salus, ho
nor, virtus quoque fit, & benedictio, Procedenti ab 
'utroque compar fit laudatio. Amen.

Pange lingua gloriofi. Nota eadem.

Z Engjed nyelvem dic-s0II$ge9 Ur Teltének Izent-
f<?gét,

Szent Vérének böcsulletes árrát, mellyet Világért, 
Nemes Virág, Szűznek tifztes magva, Királyunk le

tett.
Nékírnk ízületeit, s’ adatott, tifzta Szűznek mé-

héböl.
E’ világon nyájaskodott, adván magát Melterül. 
Lakásának véget ízabott, csudálatos rendéből.

Vég-Vacsorának idein, Tanitványival évén, 
s’ Törvény dolgát véghez vivén, törvénybéli ételben, 
Maga magát eledelben adá, kenyér, s’ Bor ízűiben.

A’ Telt Ige, kényért Telté igével változtatta.
A’ bort pedig Izent Vérévé. Érzékenység eztet

hogy-ha
Meg nem fogja, elég erre Hitnek vaítagitáCa.
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Azért ez illy nagy ízentf^get, le-borulván imád-
gyuk,

Es a’ régi jelenf^get, Uj törvénnyé, nevellyük, 
s’ Gyarló érzékenségünket, Hitünk alá holdicsuk.

A’ Nemzőnek, s’ Nemzettetnek, dicsiret. és tiíz-
teff^g,

Â ldás, öröm mind kettőnek, áldomás, és dicsőiig. 
Mind kettőiül eredőnek, egyenlő tifzteletf^g. Amen.

(89)
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HP rof я D. Thom# Ауит. de SS. Sacramento.
\~psJ~pps.

f^audt Sion Salvatorem, Lauda Ducem,& Paßorem,

^  In Hymnis, &  Canticis.

Quantum potes, tantum aude, quia major omni
laude;

Nec laudare fufficis.
Laudis thema fpecialis, Panis vivus, & vitalis, 

Hodie proponitur.
Quem in ‘Sacrae menfae Coenae, turbae Fratrum

duodenae,
Datum non ambigitur.

Sit laus plena, fit fonora, fit jucunda, & decora, 
Mentis jubilatio.

Dies enim folemnis agitur. In qua menfae primo
recolitur,

Hujus inftitutio.
8*



In hac menfa novi Regis; Novum Pafeha, Novae
Legis:

Phafe vetus terminat.
Vetuftatem novitas; Vmbram fugat Veritas. 

Noctem Lux eliminat.
Quod in Coena Chriftus geffit, faciendum hoc

expreffit,
In fui memoriam.

Docti facris inftitutis. Panem, Vinum, in falutis, 
Confecramus Hoftiam.

Dogma datur Chriftianis. Quod in Carnem tranfit
Panis,

Et Vinum, in Sanguinem. (90)
Quod non capis, quod non vides, Animo f a firmat

Fides,
Praeter rerum ordinem.

Sub diverfis fpeciebus, signis tantum, c6 non rebus, 
Latent res eximiae.

Caro cibus, Sanguis potus. Manet tamen Chriftus
totus,

Sub utraque fpecie.
A f umente, non concifus, non confractus, non divifus, 

Integer accipitur.
Sumit unus, fumunt mille. Quantum ifti tantum ille, 

Nec fumptus confumitur.
Sumunt boni, fumunt mali. Sorte tamen inaequali, 

Vitae, vel interitus.
Mors eft malis, vita bonis.- Vide paris fumptionis, 

Quam fit difpar exitus.
Fracto demum Sacramento. Ne vacilles fed me

mento.
Tantum effc fub fragmento; quantum toto te

gitur.
Nulla rei fit fciffura. Signi tantum fit fractura, 

Qua nec ftatus, nec f tat ura, fignati minuitur.

и б  U r N a p i  P r o c e s s i o r a .
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Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorum, 
Vere panis filiorum, non mittendus canibus.

In figuris praefignatur. Cum Ifaac immolatur; 
Agnus Pafchae deputatur; Datur Manna Pa

tribus.
Bone Paftor panis vere, JESV noftri miferere.
\Tu nos pafce nos tuere; Tu nos bona fac videre.

In terra viventium. 
Tu qui cuncta fcis, & vales. Qui nos pafcis hic

mortales.
Tuos ibi commenfales, cohaeredes, & fodales, Fac 

Sanctorum civium. Arnen.

Lauda Sion Salvatorem. Nota eadem.

DIcsird Sion Meg-váltódat, Vezéredet, Páfztoro-
dat,

Vig fzivel, és ízózattal.
A’ mint lehet, úgy tifztellyed; Mert csekélyebb min

den ügyed,
Ennek tifzteletinél. (91)

Ez áldásban fel-tött czélunk, Első, s’ éltető kenye
rünk,

Ez napon helyheztetik.
Mellyet Vég-Vacsorán évén, Tanitványinak tördel

vén,
Adott Urunk, el-hittük.

Tellyes légyen, hangos légyen; Vig, és tifzteletes
légyen,

Lelki örvendezésünk.
Mert e’ nap, nagy Innep napja. Melly első napját

állattya,
E’ Szentíeg fzerzetinek.

Ez afztalnál, új Királynak, új Húfvéttya. О tar-
táfnak.

Husvéttyát, el-fogyattya.



A’ régiséget az újság; Az árnyékot; az igafság, 
Az éjt, nap el-oízlattya.

A’ mit Urunk cselekedett; mi is cselekedgyuk intet, 
Szent emlekezetire.

Szent ízérzetből meg-tanulván, kenyeret, és bort
meg-áldván,

Vegyük üdvei ingűnkre;
Az Hi veknek Hit adatik; Hogy a’ Kenyér Telté

válik,
s’ a’ Bor, Chriftus vérévé.

A’ mit nem lácz, s’ meg nem foghacz, erős hit azt
gyámolicsa,

Terméízetnek főlőtte.
Kulőmb-féle ízinek alatt; Jelek, s’nem állatok alatt, 

Drága dolgok rejtetnek.
A’ Telt étel, a’ Vér ital; De a’ Chriftus épf^gben

áll,
Mind egy, s’ mind két fzin alatt.

Az evőktől fzegetetlen, ofzlatatian, tőretetlen, 
Vétettetik egéfzfzen.

Vefzi egy, és vefzi ezer. De annyit egy, mennyit
ezer:

Az évés sem fogyattya.
Mind jók; s’ mind gonofzok éfzik. De ellenző forsát

véfzik,
Eltekre vagy vefztekre.

Amott élet; imitt halál. Nézd melly ellenző forfban
áll,

Azon ételnek vége. (92)
Meg-tŐretvén a’ fzent Oftya, Ne tántorogj a’ Hit

tartya,
Hogy annyi van egy morsában, mennyi egéfz

épfQgben,
Allattyában törhetetlen Tördelés van csak a’ fzin-

ben,
Mellyel fzin alatt lévőben, nem efik fogyatkozás.
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Imé Angyalok kenyere; Embereknek l5n étele, 
Bizony flaknak étele; Ebeknek nem vetendő. 

Példáztatott ó példákban, Isáknak áldozattyában, 
Es az Húívéti Bárányban, e’ égből fzállott Manná

ban.
Te jó Páfztor bizony étkünk. JESVS légy kegyel-

meffeg'ünk,
' Fel-nevelőnk, meg örizönk; minden jókat meg-

adandónk
Az élőknek főidében.

Te ki mindent tudcz, s’ mivelliecz; ki minket e’ fői
dőn éltec».

Menyben afztalodhoz ultefe, s’ örökös tárfokká
tétefs.

Szentid között konyörgünk. Amen. Alleluja.
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DE SANCTISSIMO EVCHA= 
RISTIAE SACRAMENTO.

A ’ fzent Oltári Szentségről.
Hymnus D. Thomae Aquin. Adoro te devote 

latens ócc.

Jmádlak tcgcd cl rcjrctt lftcnfijg, Ez fzinck slate

jelen levő fviájg. Ег Гипск alatt jcl*n lévő felfog.
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(93) lm fzivem néked adgya magát rabúl,
Melly rólad elmélkedvén, majd el-ájúl. Melly rólad

&c.
Szem, ízáj, iz, illetés, itt meg-csalatnak.

Bátran hifzem a’ mit füleim halnak. Bátran hifzem
&c.

Hifzem, a’ miket az Iften Fia mond;
Mert egyedül, csak ez Ige, fzól bizont. Mert egyed.

&c.
Mind-az-által, mind kettőt hifzem, s’ vallom,

Es a’ mit kért, a’ jo Lator, kévánom. Es a’ mit &c. 
• Sebeidet, mint Tamás nem fzemlélem;
De IftenÍQgedet hirdetem, s’ félem. De Iftenf^gedet

&c.
Add hogy ennél-is inkáb hiheffelek,

S’ téged reménlvén, inkább fzereffelek. S’ téged &c.
Ur halálának emlékeztetője,

Elő kenyér, éh ember éltetője. Elő kenyér &c.
Engedd hogy lelkem belőled élheffen,

S’ Edefftjget csak benned érezheffen. Edeffqget &c.
О kegyes Pelikán, drága JESVSom,

Szent Véreddel mofd-el fertelmes mocskom. Szent
&c.

Mellyből egy csőp elég el-moeására,
E’ világ bűnének, s’ meg-váltására. E’ világ &c.

Oh JESVS, kit moft fedél alatt nézek, 
Réfzesultefs abban, a’ mit éhezek. Réfzesültefs &c.

Hogy én fzinről fzinre láffalak téged;
S örökkön Őrökké áldgyam fzent neved.
S’ örökkön Őrökké áldgyam fzent neved. Ámen. (94)

0 (§§§§§§§§§§§§)°
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Idem. Adoro te.

Ad Elevationem S. Hoftiae.

^  |rnájjlak tégedet* láthatatlan; Iítenájg,.

^  Kcnyér.fzine. alatt; cl-rcjtctctt embcrfeg,,

Г. Noha itt.létedet megnéiapafztalljai emberi.érzékcnfeg..

Ifteni erődet el-rejted a’ Kereízt-fán;
Teíti gyarlóságnak homályával bé-fogván,
Itt-is Szent Teltedet el-rejted, kenyérnek ízine alatt

mutatván.
Noha izent Tantállal febed helyét nem látom, 

Uram, igaz hittel, jelen létedet vallom.
Tarcs-meg e’ vallóiban, és te Íz. fzinedet, add ból-

dogúl meg-látnom. 
Ad Elevationem Sacri Calicis. 

Vált9ágomnak árra ízáratt ízivem ereje,
En bűnös lelkemnek meg tiíztitó főrdoje.
Szomjú, s’ fáradt lelkem meg-vigaíztaloja, üdvel-

í'egem záloga.
Eélzegics-meg engem, Uram tzent Poliároddal. 

Olcsd-el én ízivemnek gonoíz lángját boroddal,
Sz. Véred pecsétét (miként ^Egyiptomban) veid 

Izivem ajtajára. A. (95)
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у dvőzJégy Sz. Teftj.Szuztői ki ízületéi,

Kcrcfzt-fa'n értűqk ki halált ízen vedé!,.

Atyáddal-is minkcrmcg-békéltetél, Imádunk téged.

üdvőz-légy JESVS Chriftufnak fzent Vére.
Ki bűneinknek lél el-t6rl6 bére.
Es mi lelkűnknek bűfeges érdeme. Imádunk téged.

Itt jelen vagyon, az Iítennek Fia.
Itt jelen vagyon, Emberek Váltója.
Itt jelen vagyon, igaz Iften volta. A’ Chriftus JE

SVS,
Itt jelen vagyon, mi édes Teremtónk.

Itt jelen vagyon, mi hiú Közbe-járónk.
Itt jelen vagyon, lelki vigasztalónk. A’ Chriltus

JESVS.
Itt jelen vagyon, élet, út, igaíság.

Itt jelen vagyon, fényes világofság.
Itt jelen vagyon, mennyei Uraság. A’ Chriftus JE

SVS.
Itt jelen vagyon, váltságrtnknak napja,

Itt jelen vagyon, bűnnek meg-rontója,
Itt jelen vagyon fzeretetnek lángja. A’ Chriftus

JESVS.
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Itt jelen vagyon, a’ mi vigaságunk.
Itt jelen vagyon, ŐrizŐnk, s’ oltalmunk.
Itt jelen vagyon, mi lelki Pálztorunk. A’ Chriítus

JESVS. (96)
Adgya mi-nékünk, az 6 ízent Orízágát,

Hogy meg-láthaf íuk ízentf(jges lakását.
Angyali karból nézhefsük orczáját; Es 6 ízent At-

tyát. Amen.

—.fa. y—
:B " —E " z r„___

Quo me D£VSamor<_j~, tíltro compleberis. 5г. 
^ Indignum mcfavore quantoprofequeris.

У«-

£х  tua^ quando menfa. О Cherit as immenfal

p S i i S i l i : !
Mart dibits impenfa^, te das, drfumeris.

Non tauros, neque boves, nec das altilia, Non 
coturnices, oves, nec volatilia, R Lactucas nec agre- 
ftes; fed epulas coeleftes, Amoris tui teftes, donas 
in copia.

Sub pane te latentem DEVM profiteor: Hic JESV 
te praefentem, colo, confiteor. R In hoc te Sacra
mento, fub hoc te velamento, Ceu tectum vefti
mento, adoro, veneror.

Valete jam regales luxus Affiriae, Lautitiae car
nales, ollaeque ЖдурИае. R Ad Agni tendo coe- 
nam, deliciarum plenam, Ad falientem venam, fon
temque gratiae.



Non filiqnis me pafci, volo, fed corpore, Non ca
pior Damafci undis, cß nectare. R 0 quis det e ci- 
fterna, Bethlehem fuperna, Quem virtus ut falerna, 
det mihi bibere. (97)

De vineis Engaddi, ah botrum fitio, Huic Manna 
fupeaaddi coelefte cupio. R. О tritici medulla, fua- 
vior quam ulla, Te vilis homo bulla, о quam desi
dero!

Electum о frumentum, о quando venies! О cor
dis firmamentum me quando munies? R* Cor meum 
tibi, pando, о quando JESV quando! Illud inhabi
tando, me tibi unies.

О didcis JESV veni, in cordis lectulum, In quo 
nil fit obfeoeni, fac habitaculum. R. Virtutibus or
natum, & charitate ftratum, Me tibi praeparatum 
fac tabernaculum. Amen.

-f'
Te edo Domine, tectum velamine, Sacra Euch лгiß  i  e,

Natum de Virgine Corpus, cum Sanguine, fuppli-
citer adoro.

О latens Deitas, aeterna veritas, te venerans im
ploro.

Sub panis fpecie, fub vini latice, adoro Chriftum
totum.

Ejus praefentiae, ejus clementiae, cor offero devo
tum.

A’ Sz. O l t a r i  S z e n t s é g r ő l .



Ave Rex gloriae, dulcis memoriae, aveto JESV
Ckrifte.

Te mundi pretium, coelefte praemium, figurae ve
lant iftae.

Ave flos Virginum, о Sponfe fanguinum, ave
caro Salvatoris.

Tya dulcedine, totum me detine, perennis fons amo
ris.

Grande myfterium, о defiderium mei cordis ac
cende.

Coeli delitias, veras divitias, hic mi JESV oftende. 
О mundi victima, te fitit anima, te quaerit pie

JESV.
JESV fpes unica, huic te communica, f aeratae car

nis efu. (98)
О mira bonitas! о fumma charitas! En Domini

majeftas.
Sub hoc umbraculo, fe donat famxdo. Quid JESV

mihi praeftas?
In hoc te faeculo, videbo fpecido. Poft vitam ter

minatam.
Da mentis aciem, videre faciem, JESV defidera-

tam. Amen.

Hymnus SS. Ambrofij &. Auguftini.
Te DEVM laudamus dec.

Pro Solemnitatibus majoribus.

TEged Iften dicsirunk: téged Urunk vallunk. 
Téged бгбк Atya litent, minden földi állat 

tifztel.
Néked minnyájan az Angyalok, néked az egek, és 

minden hatalmafeágok.
Néked a’ Cherubin, és Serafin Angyalok, fz Intelen 

fzóval énekelnek. Szent, Szent, Szent a’ Seregek
nek Ura Iftene.
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Telly esek a’ föld, és az egek: Felf^gednek dics 5f in
gével.

Téged az Apoftoloknak dűcsőff^ges karok.
Téged a’ Prófétáknak dicsiretes fzámok.
Téged a’ Mártyroknak fényes feregi dicsirnek.
Téged fzéles e’ világon, vall, és dicsir az Anya- 

fzentegyház.
Végtelen felfegű Atya Iftent.
A’ te tifzteletes, igaz, és egygyetlen-egy Fiadat.
A’ Vigafztaló fzent Lelket-is.
Te dicsöffegnek Királlyá Chriftus.
Te az Atya Iftennek 6r6kké való Fia vagy.
Te a’ meg-fzabaditáf^rt fel-vévén az emberi termé- 

fzetet: nem ifzonyodtál a’ Szűznek méhétöl.
Te meg-gyózvén a’ halál fúlákját: meg-nyitád hí

veidnek Menyorfzágot.
Te az Iftennek jóbján űlfz: Atyádnak diceoff^gé- 

ben.
E’ világra jövendő birónak, hifzűnk téged lenni.
Téged azért kérünk légy fegitÍQge a te fzólgaid-
nak: kiket fzent Véreddel meg-váltottál. (99)
Engedd hogy az örök boldogságban, a’ te Szenteid- 

del egygyűtt meg-ajándékoztaffunk.
üdvözicsed Uram a’ te népedet, és áld-meg a’ te 

örökf Rgedet.
Igazgafd Őket: és fel-magafztallyad moft, és mind 

Őrökké.
Minden napokon áldunk tégedet.
Es dicsirjűk a’ te nevedet örökké, és mind örökkön 

örökké.
Méltóztafsál Uram e’ mái-napon, minden bűntől 

minket meg-őrizni. Könyörülj rajtunk Ur Iften:
Könyörűly mi rajtunk. Légyen a’ te irgalmad 

Uram mi rajtunk, a’ mint te benned bíztunk.
Te benned biztam Uram; őrökké meg nem fzégye- 

nűlök. Amen.
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Jubilus S. Bernardi De Nomine JESV.

^ E  S ti  Mulriwemeri*, CDahs vera cordi« gaudia^,

| p g = g ^ a -ir ^ 5* ä ü
Stdjfupermtl, -&,ет m «и,, (t  jut ; dulcis frú fin tn .

Nihil canitur fuavius; Auditur nil jucundius.
Nil cogitatur dulcius, Quam JESVS DEI Filius.

JESV fpes poenitentibus; Quam pius es petenti
bus,

Quam bonus te quaerentibus; Sed qui invenienti
bus?

JESV dulcedo cordium. Fons vivus, lumen men
tium.

Excedens omne gaudium. Et omne dcfiderium.
Nec lingua valet dicere, Nec Utera exprimere,

Expertus pote ft credere, Quid fit JESVM diligere.
( 100)

JESVM quaeram in lectulo, Clauso cordis cubi
culo,

Privatim,, ár in publico, Quaeram amore fedulo.
Cum MARIA diluculo, JESVM quaeram in tu

mulo,
Clamore cordis quaerulo, Mente quaeram, non oculo.

Tumbam perfundam fletibus; Locum replens ge
mitibus,

JESV provolvar pedibus, Strictis haerens amplexi
bus.



JESV Rex admirabilis, Et triumphator Nobilis, 
Dulcedo ineffabilis, Totus defiderabilis.

Mane nobifcum Domine, Et nos illuftra lumine, 
Pulfa noctis caligine, Mentem replens dulcedine. 

Quando cor noftrum vifitas, Tunc lucet ei veri
tas:

Mundi vilefcit vanitas, Et intus fervet Charitas.
Amor JESV dulciffimus, Et vere fuaviffimus, 

Plus millies gratiffimus, Quam dicere fufficimus.
Hoc probat ejus paffio: Hoc fanguinis effusio; 

Per quam nobis Redemptio, Datur, & DEI vifio.
JESVM omnes cogno feite, Amorem ejus pof cite. 

JESVM ardenter quaerite, Quaerendo inar de feite, 
Sic amantem diligite, Amoris vicem reddite,

In hunc odorem currite, Et vota votis reddite.

Pars Secunda.

J ESU mi bone fentiam, Amoris tui copiam,
Da mihi per praefentiam, Tuam videre gloriam. 

Cum digne loqui nequeam, De te tamen ne fileam, 
Amor facit ut audeam, Cum de te folo gaudeam, 

Tua JESV dilectio, Grata mentis refectio, 
Replens fine faftidio, Dans famem defiderio.

Qui te guftant, efuriunt, Qui bibunt adhuc f itiunt, 
Defiderare nefeiunt. Nifi JESVM quem diligunt. 

Quem tuus amor ebriat, Novit quid JESVS fa-
piat,

Quam foelix eft, quem fatiat. Non eft ultra quod
cupiat,

JESV decus Angelicum, In aure dulce canticum. 
In ore mei mirificum, In corde nectar Coelicum.

( 101)

Defidero te millies, Mi JESV quando venies? 
Me laetum quando facies, Ut tuo vultu faties. 

Amor tuus continuus, Mihi languor affiduus,

128 Sz.  B e r n a r d  S z i v e
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Mihi JESVS mellifluus, Fructus vitae perpetuus.
JE SV fumma benignitas, Mihi cordis jucunditas, 

ln comprehenfa bonitas, Tua me ftringat Charitas.
Bonum mihi diligere JESVM, nil ultra quaerere, 

Mihi prorfus deficere, Ut illi queam vivere.
0  JESV mi dulciffime? Spes fufpirantis animae, 

Te quaerunt piae lachrimae; Te clamor mentis in
timae.

Quocunque loco fuero, Месит JESVM de fidero, 
Quam laetus cum invenero; Quam foelix cum te

nuero.
Tunc amplexus, tunc of cula, Quae vincunt mellis

pocula;
Sed in his parva monda, JESVM fequar per fae

cula.
Jam quod quae f ivi, video, Quod concupivi teneo: 

Amore JESV langueo, Et corde totus ardeo. 
JESVS cum fic diligitur, Hic amor non extin-

guitur,
Non tepefcit, nec moritur; Plus crefcit, & accenditur.

Hic amor ardet jugiter, Dulcefcit mirabiliter, 
Sápit delectabiliter, & Delectat foeliciter.

Tertia Pars.

Я 1с amor miffus coelitus, Haeret mihi medulli
tus,

Mentem accendit penitus, Hoc delectatur fpiritus. 
О beatum incendium! Et ardens defiderium,

0 dulce refrigerium! Amare DEI Filium.
JESV flos Matris Virginis, Amor noftrae dulce

dinis;
Tibi laus, honor, Numinis, Regnum beatitudinis.

Veni, veni Rex optime, Pater immenfae gloriae. 
Affulge menti clarius, Jam expectatus foepius.

JESVS Sole ferenior, Et bal farno fuavior,
Omni dulcore dulcior, Prae cunctis amabilior. (102)

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 9
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Cujus guftus fic afficit, Cujus odor fic reficit, 
In quo mens mea deficit, Solus amanti fufficit, 

Tu mentis delectatio, Amoris confummatio.
Tu mea gloriatio, JESV mundi falvatio.

Dilecte mi revertere; C on fors 'paternae dexterae; 
Hoftem vicifti profpere, Jam coeli regno fruere, 

Sequar quocunque ieris, Mihi tolli non poteris, 
Cum meum cor abftuleris, JESV laus nostri ge

neris.
Coeli Cives occurrite, Portas veftras attollite, 

Triumphatori dicite, Ave JESV Rex inclyte.
Rex virtutum, Rex gloriae, Rex infignis victoriae. 

JESV largitor gratiae, Honor coeleftis curiae,
Tu fons mifer icor diae, Tu verae lumen patriae: 

Pelle nubem triftitiae, Dans nobis lumen gloriae: 
Te coeli chorus praedicat, Et tuas laudes replicat, 

JESVS orbem laetificat, Et nos DEO pacificat. 
JESVS in pace imperat; Quae omnem fenfum

fuperat,
Hanc mea mens de fiderat, Et illa frui properat.

JESV ad Patrem redijt. Coeleste regnum fubijt: 
Cor meum a me tranfiit, Simul poft JESVM abijt. 

Quem profequamur laudibus, Hymnis, votis, &
precibus,

Ut nos donet coele ftibus, Secum per frui fedibus.
Amen.

JESV dulcis &c. Sz. Bernárd fzive 5r6me tápláláfa. 
Nota, ut fupra fol. 99.

JESVS édes emlekezet, Adván ízivnek nagy 6rŐ- 
met, De mézet, és minden izet, Jelen volta meg
előzhet.
Nincsen ékeííeb éneklés, Nincsen kedveltebb fül 

zengés, Nincsen édeffebb fziv érzés, Mint, Édes 
JESVS, nevezés.

JESVS meg-térők reménye; Hozzád kiáltóknak
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fzive, Téged keresőknek kincse; Meg-találóknak 
mindene. (103)

JESVS fzivnek édeff^ge, Elő kúta, s’ fényeíÍQge. 
Minden kincsinek fzekrénye; Kévánságának jó végb.
. Sem nyelv azt meg nem mondhattya, Sem bötü 
fel nem irhattya, Csak ki próbálta tudhattya, IVIi 
jégyen JESVS-nak lángja.

JESVST ágyamban kerefem; Szivem bé-zárva 
kérdezem, Rejtekben, s’ nyilván fzemlélem; Szorgal- 
matofon kerefem.

Máriákkal jó hajnalban, Kerefem a’ koporfóban, 
Keferves óhajtáfomban, Kedvel, nem ízemmel, ma
gamban.

A’ firt könyvemmel áfztatom; Zokogáfokkal bé- 
tőltöm, A’ JESVS lábát csokolom, Magam hozzája 
kulcsolom.

JESVS, csuda Király fzéked, Nemes diadalmas 
kezed. Meg-mondhatatlan jó kedved. Tökélletes 
minden ügyed.

Uram JESVS maradgy nálunk. Légy lelkűnkben 
fényes napunk, Ofzlatván homályofságunk: Vigafz- 
tally oh vigaságunk.

Meg-látogatván bennünket, Megvidámitod fzivűn- 
ket, Meg-vettetvén földieket, Égbe emeled kedvűn
ket.

Edes a’ JESVS fzerelme. Bizony édeffeges elme, 
Ezerfzer édeffebb kedve, Hogy fém meg-foghat az 
elme.

Meg-probálta ezt fzent kinnya, Drága Vérének 
ontáfa, Melly bűnünknek el-mosáfa, Honnan van 
fzine látása.

JESVST minnyájan ifmérjűk, Szent fzeretetit 
ohajcsuk; Gerjedezéffel kerefsűk. Es, kerefvén ger- 
jedezzűnk.

így fzeretőnket fzerefsűk. Es fzeretettel f ize fsunk, 
Illattya után fiefsűnk, Kedvéért, kedvet téricsűnk.

131
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JESVS malafztnak kezdője, örömnek fel-gerjeíz- 
töje, Uj kegyelemnek reménye, Minden jóknak meg- 
fzerzöje.

Máfodik Réfz.

O H JESVS adgyad érzenem, Szerelmednek láng
ját bennem; Engedd nyilván ízemlélhetnem, Sz. 
izined, s’ veled egy lennem.

Méltán rólad nem fzólhatok, De még-is nem hal- 
gathatok, Mert ízerelmedtöl gyuladok, s’ csak te 
benned vigadhatok. (104)

JESVS a’ te izereteted, Mellyel elmém legelteted, 
Bé-toltvén nem émelygettet; Eheztetvén nem gyöt- 
rettet.

Kik téged éíznek, éheznek. A’ kik ifznak, fzomjú 
hoznak, Kévánni íemmit nem tudnak, Hanem 
JESVST kit fohajtnak.

Szerelmed kit meg-réizegit, Tudgya, JESVS mint 
melegit, S’ melly boldog kit meg-elégét, Nincsen 
mit kévánnyon megént.

JESVS Angyali ék eiig: Fülben ízép zengő ked
v e iig :  Szájban méz izá éd eíig ; Szivben vig őr- 
vendetefÍQg.

JESVS ezerízer kévánlak. S’ mikor léfzen hogy 
láííalak. Mikor mondod. lm hivatlak, Es ízivemnél 
meg nyúgotlak?

A’ te ízuntelen fzerelmed, Szerez nékem vig gyöt
relmet, Méznél édeííebb értelmet, Örök életre ke
gyelmet,

JESVS f e lig es  kegyeiig . Szivbéli nagy gyö
nyörűig, Meg-foghatatlan kedveiig, ölely-meg, ó 
szerelmeiig.

Jó nékem JESVST ízeretnem, Kivüle máit nem 
kedvelnem: Magamtól főttig el einem, ö néki ízfin- 
telen élnem.
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Oh én fzerelmes JESVSom, Minden ügyemben 
óltalmom, Téged óhajt könyhulláfom, Szivbéli mély 
kiáltáfom.

Akar hol legyek óhajtlak, JESVS mellettem ké- 
vánlak, Boldog léfzek ha meg-foglak, S’ boldogabb 
ha meg-tarthatlak.

K)tt csokolás, ölelgetés; Méznél édefb befzélgetés, 
Melly boldog az illy egygyezés, De rövid ez ked
veskedés.

Már látom a’ kit kedveltem; Meg-leltem, a’ kit 
kereftem; О JESVS édes fzerelmem, Szerettedre 
fel-gerjedtem.

Ha JESVS igy fzerettetik, Ez fzerelem el nem 
múlik. El nem fogy, el nem alufzik, Inkább gyulád, 
s’ gyarapodik.

Illy álhatato9 fzeretet, Szerez fzivben csuda izet, 
Nemz csuda gyönyörűséget, Es bóldogságos örö
met.

Harmadik Réfz.

E Z fzeretet Menyből fzállott, Csontom veleiéig 
hatott, Fel-gyúlafztott, e’ el-bádgyafztott, Forral 

vemben nagy hasznot. (105)
Oh bóldogságos gyúladás? Oh búzgoságos forr7', 
dás? Oh csendefz édes nyúgovás, A’ JESVSfal nyá
jaskodás.

JESVS, Sz'iz Anya Virága. Szerelmünknek ked
ves tárgya, Menybéli dicsiret áldgya Neved; üdvef- 
fég bírája.

Jöj-el oh Szentek Királlyá; Diosöffegnek koro
nája; Derüly-fel oh lelkünk napja, Már néped fé
nyedet várja.

JESVS nap fénynél fényefebb; Balfam illatnál 
kedveifebb; Méz édefÍQgnél édefebb; Mindeneknél 
fzerelmefebb.



Kinek ízerelme úgy meg hatt, Tüze bennem úgy 
meg-gyúlatt, Hogy már ízivem majd el-lankatt, 
Er6 bennem alig maratt.

Oh ízivnek gyönyörűibe? Szerelemnek tellyef- 
íege? Lelkemnek oh diesoffege, JESVS Világ űd- 
vöffege,

No már ízerelmem menny haza, Atya Iílennek 
jób karja, Meg-hóldult kezed bajnokja, Légy Orfzá- 
godnak Királlyá.

Követlek mindenütt téged; Senki tőled el nem 
vehet, Ha nálad tartod ízivemet, .TESVS, el nem 
hadíz engemet.

Eleibe ízent Angyalok, Emelteíí^k-fel kaputok, 
Nyertes Királyt fogadgyátok; űdvözlyétek, mert 
Uratok.

Dicsőííegnek vagy Királlyá, Eröfs harcznak nagy 
bajnakja, JESVS malafztnak adója, őrök jóknak 
alkotója.

Te vagy bizony hazánk fénye, Te érdemünknek 
fzekrénye, Te bánatunk enyhítője, Te boldogságnak 
fzerzöje.

Tégedet áldnak menny égben; Magafztalnak di- 
csöffegben. JESVS vigafztaly éltünkben, Juttafe 
Atyádnak kedvében.

Békefegben van Orfzágod; Minden jóbúi áll jó- 
fzágod, JESVS e’ fzép gazdagságod, Gazdagicson- 
meg, s áldáfod.

JESVS Attyához fel-hatott, örökfegébe bé-fzál- 
lott; Szivem tőlem el-fzakadott, JESVS után ra
gadtatott.

Kit kövefsűnk dicsirettel. Jó akarattal, vig ked
vel, Hogy mi is a’ ízent Lélekkel, Lehefsünk egy- 
gyütt Iftennel.

JESVS, légy menyben örömünk, ki voltál földön 
érdemünk, Benned minden dicsöfÍQgünk; Mig élfz, 
és léfzefz Iftenünk. Amen. (106)

134 Sz. Bernard Szive Sr6me Taplalasa.
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M lllllllilililill
' / ' ' ’А п2 Я 1оЬ11а̂  Nagyságos Aízfzonya; Ur jESVsnak

dicsofTegcs Annya. McnyorfzágnakKirályné Afzízonya;

= = = = =

Paradicsomnak meg nyitott kapuja.,.

Reád néznek árváknak Izéméi, özvegyeknek ke- 
lerves Izivei, Szegényeknek nyomorúlt ügyei, Bű
nösöknek óhajtó lelkei.

Néked fzóllunk Szüzeknek Virága; Pátriárchák- 
nak nemes unokája. Apoítolok tifzteletee Annya: 
Minden Szentek édes vigasága.

Afzfzonyoknak vagy tilzta táköre, Férfiaknak 
b a j  v í v ó  fegyvere, Királyoknak oktató Meftere, 
Magyar Orfzágnak válafztot Vezére. (107)

Gyönyörködöl Angyali fzékedben, Serafimoknak 
vig fzeretetiben, Cherubimoknak, nagy bölcselté
ben. Sz. Karoknak rendes feregiben.

•ы
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Áldott vagy te JESVSnak dajkája, Atya literi
nek izépiéges Leánya. Szent Léleknek ízerelmes 
Mátkája, Szent Háromságnak leg ízebb alkotmánya.

Emlékezzél Angyali Karokról. Emlékezzél Adám 
Fiairól, Emlékezzél bűnös fzólgaidról, Nagy óhajtva 
hozzád kiáltókról.

Rettenetes a’ mi baj-vivásunk. Mert kegyetlen a’ 
mi elleníégűnk, Rettenetes végső ki-múláíunk, 
Hogy-ha ízent Szűz nem lefz iegitíégünk.

Dicsirteffel dicső Sz. Háromság, Kitol árad reánk 
minden jóízág. Dicsirtffel Nagyságos Aizizonyság, 
Ki által ízáll reánk az gazdagság. Ámen.

M a s  R egi  É n e k .
Nagy Boldog Afzízony napjára.

F ' i  -vitetett magas Mcnyorfzágban, Angyali fze’pőr- 

vendetcs házban,Eznapa Szuz.nag’Meny-Afzfzonyságban.

Az iíicnnek drága Hajle'kában,

(108) A Vó-Legény 6 fzerelmefivel, Szeplőtelen 
drága Jegyeiével, Kit el-jegyzett arany gyűrőjével, 
Vigadoz ma íok ezer Szentivel.

A’ ízép Fiú ízerelmes Annyával. Kinek ízopta 
ízűz tejét ízájával; Egygyűtt beizéll ez nap ö ma
gával, Kedveskedik néki iok jóvával.
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Szent Attyának fényes Udvarában. Felső Sión 
drága Városában. Dicső ff eges ízép Palotájában; 
Már bé-vifzi, nagy vigaságában:

Az életnek belső rekefziben: Szeretetnek édes ke- 
beliben, Nagy gyönyörűinek böfcgiben, Maga 
mellé ülteti fzékiben.

Bé-telik itt a’ Dávid Sóltára, Kit éneklett Világ 
hallattára, A’ Királyné, Királynak jobjára, állapo
dik örök táríaságra.

Fel-Őltözött vont arany fzoknyában. Külőmb 
fzinő drága ízép formában, Angyali kar főlőtt mél
tóságban, Emeltetett-fel nagy Afzfzonyságban.

Ez a’ Salamontól meg-mondatott. Ezer fzépek kőz- 
zül válafztatott; Ki fényeién, mint nap, fel-táma- 
dott, Dicsőffcggel meg-koronáztatott.

Ez ama’ fzép Iftennek áldotta, Kinek méhét fzent 
Lélek fzállotta, Szűz tejével fiát fel-tartotta, Ki a’ 
mennyet, és földet alkotta.

Ez a’ Szentek fénlő tifztasága. Gyenge Szüzek 
ékes gyöngy virága. Mártyromoknak arany pálma 
ága. Confefforok édes vigasága.

Afzfzonyi rend nemes boldogsága, Férfiaknak 
buzgó kévánsága: Angyaloknak őröm vigasága, Az 
Iftennél minden fölött drága.

Sokan voltak Nemes Afzfzony népek; Dicsiretes 
tudománnyal fzépek. Tifztaságok virágában éppek; 
De ennek csak nyomában fém léptek.

Sok Leányok kincset gyöjtöttenek. Sok Afzfzo- 
nyok gazdaggá lőttének. Sokan nagy hirt nevet 
vifeltenek De mind ettől meg-elöztettenek.

A’ leg-jobbik réfzt el-válafztotta. A’ bölcseiig 
titkait meg-fog- (109) ta. A’ gyors fútáft által úton 
tudta: Mert mindenek rendit mefzfze hadta.

A’ hol más a’ kincset el-végezte. Ez ott fzedni 
elsőben kezdette, Tálentomit meddig terjefztette; 
Senki, foha, csak meg fém nézhette.
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Nagy a’ mi Afzfzonyunk Nemeffsgel, Dicsőffe- 
ges Királyi felfsgel. Mindeneket fel-haliad fzép- 
fsg e l, Mint Nap, Csillagokat fényefftjggel.

Méltó bizony ez a’ dicsiretre; Érdemes a’ nagy 
tifzteletekre. Hogy Nemzetisekről Nemzetisekre, 
Terjefzfzűk-ki fok ezer izekre.

Oh te ékes Angyali boldogság. Menyorfzágból 
földre fzállott újság. Emberek közt tündöklő gaz
dagság, Iften előtt fénlő világofság.

О fzépfeges lelki világofság, Szűz Leányi drága 
fzent Anyaság. Téged illet bizony a’ méltóság. Te- 
kéntetes Nagyságos Afzfzonyság.

Téged illet Menyben a’ tifztelet, Angyali fzép 
fényes karok felett. Fiad után végy máfodik he
lyet, Mert nincs hozzád ki hafonló lehet.

Vigadgy azért fzép dicsöffsefen, Iften fzine előtt 
nagy kedvefen. Es mi reánk tekincs kegyelmefen; 
Kik kiáltunk hozzád kefervefen.

Imádkozzál értünk fzülöttödnek, Nyerj kegyel
met tőle népeidnek, Kik általad kegyelmet- keret
nek, Es előtte firván efedeznek. Amen. (110)

°§§§§§o§§§§§o
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c i i l i i i i i l l i l í í i É
'p 'e ldám adt az új orom  napfénye. El jött az Ur

válafzfott edénye* őrök élct-kincsinck fzckrényc*

Kiben állott aa Iftennek nagy titok törvénye*

El-érkezett e’ nap, e’ világra, Az üdvöff^g kin
csének Sáfára. Ki fzent Fiát hozta e’ világra, 
Hogy a’ firalmas foglyokat vigye fzabadságra.

Ez nap fzületett nagy vigaságra. Az Iftennek 
Annya e’ világra. Kit Iften emelt nagy méltóságra. 
Minden teremtett állatok fölött Afzfzonyságra.

A’ fzent Angyalok már Afzfzonyollyák, Kik 
Paradicsom kapuit állyák. Haragos fegyvereket le
rakják; Es ö fzép lakó helyekben örömmel fogad- 
gyák.

Tellyes az ég új dicsiretekkel, Zeng az egéfz föld 
vig énekekkel. A’ fzent Angyalok nagy feregekkel, 
Hirdetnek már békeÍQget, fzép ígéretekkel.

Ez, életnek végben hordozója, Békefegnek jó út 
mutatója, üdvöffognék, új öröm mondója; Es An
gyali barátságnak helyére hozója.

Ez Évának útát nem követte. Fiait halálban nem 
ejtette. Sőt (111) a’ halálból életre vitte. Hogy az 
Iftennek fzent Fiát, e’ világra fzülte.



Évának rút engedetlenfege, L5n az ember életé
nek vége. MARIA fzép engedelmeííege. Lön életre 
jövéfenek első nyerefege.

Oh kegyelem drága Izép hajléka. Lelki nyugoda
lom zöld árnyéka. Régi Szentek édes maradéka, 
Benned bizony Istennek gazdag ajándéka.

Te vagy a’ ízent élet új formája, A’ fzent Lélek 
drága irtoványa, Lelki édes gyümölcs óltoványa, 
Kiben legel az Iftennek ártatlan Báránya.

Te vagy a’ tifztaság term5 fája. Szemérmeteffeg- 
nek fzép rófája. A’ fzelidfeg ékes gyöngy virágja. 
Kinek már mind e’ világon, el-hatott illattya.

Oh te drága fzép Nemes Afzfzonyság, Menyből 
a’ földre fzállott boldogság. SetétÍQgben fénlő vilá- 
gofság; Te vagy az emberi teltben, öltözött Án
gy alság.

Sőt te ki az If tent bé-fogadtad. Tifztaságos öled
ben nyúgottad. A’ dicsőffeg Urát fel-tartottad, Evei 
mind az Angyalokat mefzfze fel-halladtad. -

Oh Szüzeffeg fzép eleven képe, Ezer közzűl ki- 
válafztott fzépe. Kivel nem ér az ég fényeff^ge. 
Mert álmélkodva jár hozzá, annak követf^ge.

Te vagy a’ fzent Lélek fzép Temploma, BŐlcse- 
fegnek drága tálentoma. Lelki élet új Paradicsoma. 
Kiben nem volt foha bűnnek femmi mocskos 
nyoma.

Tifzta vagy te minden makulától, Épp vagy a’ 
bűn mérges fúlánkjától. Tifztán fogantattál fzent 
Anyádtól. Tífztaságban tartattál-meg az Iften Fiá
tól.

Nem fzületett világra olly kellő. Sem ki olly fzent 
élettel tündöklő: Kit meg nem fzoritott a’ bűn 
gyeplő. Csak téged nem illetett-meg femmi homály 
fzeplö.

1 4 0  B Ó L D O G S A G O S
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Mert egyedül csak te találtattál, A’ ki méhedben 
fzüzen fogadtál. Szülőiedben fzüzen meg-maradtál. 
A’ hol máfok meg-tőrődtek te ott virágzottál. (112)

Ha ki meg-fofztánd téged ezektol, Az Angyali 
tifzta fzentfegektöl, Melly adatott néked az Iften- 
töl. Bizony a’ pokol rút fzele fú azon kerefztől.

De mi téged fzüzek Virága, üdvőf Rgünknek fzép 
arany ága. Kitől adatott lelkünk váltsága. Magafz- 
tallyuk még fenn marad lelkünk fzabadsága.

Dicsirteff^k menyben az IftenÍQg. A’ három fze- 
mólyben az egygyeffeg. Kit illet a’ véghetetlen fel
ség. Főidőn, mennyen, mind örökké adaffrjk tifz- 
teffeg. Amen.

141

M a s  R e g i  É n e k .

о Dicsőult fzép kincs,kibcr, gyarlóság nincs,

“ s’ncm.is férhet sö té tig . Jeflc tőrsőkéből kelvén,

p S IS S lIS ilI l
”  s' kebeléből,lévél boldog fiényefl^g. Ekcscsiilagokkal,

" - í í h i ü I í;• t  *  *  t  •
Nappal, és a Hóldal tekénretes dicsőűeg
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(113) Te fzép Liliom fzál,kiből kegyelem fzáll,minden 
teltre e’ földön. S’ kinek drága kerte, Önte világ 
fzerte drága illatot, midőn; Minden nagy átokban, 
fzálna kárhozatban, a’ vefzedelmes időn.

Te Menyorlzág úttya, s’ Paradicsom kúttya ki 
reánk kegyelmet öntött. S’ kinek tifzta méllyé 
drágalátos teje, nevele fzép virágot. Ki minden bű- 
nöktftl, ördögnek kezéből meg-váltá e’ világot.

Te fzép Hajnal csillag, ki mindenkor viliág, Nap
támadása előtt. S’ ki ártatlanságban, fénlél e’ vi
lágban, az Iften fzeme előtt. Te méhedben fzálla, 
a’ ki nagy kint valla, s’ rni-nékűnk váltságunk lőtt.

Te csudálatos fzin, kire nézve bűn, s’ kin, csen
desül kegyelmedből. S’ kinek oltalmával az ördög 
távuly áll, s’ erőtlen kéfertésből. Kötözd meg mert 
kerül, tör hányáffal kéfzűl, el-vonni fzerelmedtől.

Tefti gyarlóságom, oh én boldogságom meg ne 
győzze lelkemet. Rút fzemtelenÍQgre, ne gyújcsa 
vétkekre Őrdög az én fzivemet. Igazgaffa kedved, 
és foha ne fzenvedd tévelyegni éltemet.

Efedezzél értem, hogy a’ bűnre tértem ne tör- 
ténnyék 9’ fertelmem. Nyújcs-ki fzent kezedet, el 
ne vedd fzemedet vigyázlak értelemmel. Taros-meg 
kegyelmedben, mindenkor éltemben, s’ áldlak buzgó 
örömmel. Amen.

e
Salve Regina. Nóta : Vdvőzitönknek. föl. 114.

MEny-orfzágnak Királynéja, Irgalmafságnak
fzent Annya,

Elet, édeff^g, reménf^g. űdvoz-légy fzép Szűz
MARIA.

Évának árva fiai, fzám-ki-vetett maradéki. 
Siralminak örökőfi, fok nyavalyáknak hajléki.

E’ firalomnak völgyében, kik nyavalygunk nagy
Ínségben.



Hozzád óhajtunk mennyeghen, ki vagy 6rók dicsőf-
fegben.

Azért Szófzóllonk fzemedet, fordics hozzánk ke
gyelmedet,

Es a’ te bűnös népedet, oltalmazzad hiveidet. (Ili) 
Oh édes Szűz irgalmadat, mutafd-meg kegyes

voltodat,
Hóltunk után fzent Fiadat, mutafd-meg s’ boldog

ságodat. Amen.
e

Ave Marisftella. Nóta. Vdvőzitőnknek fzent Annya.

TEngernek fényes Csillaga, űdvöz-légy Chriftus
fzent Annya,

Szüzeknek fzép Szűz virágja, Mennyeknek meg
nyílt kapuja.

Ki menyből küldött követtől, üdvözlettől Gábriel
től,

Oltalmazz ellenfQginktűl, Évától vőtt firalomtul. 
Bűnünknek óld-meg kötelit: Vakoknak nyifd-meg

izéméit;
Vedd-el nyavalyánk terheit, nyerjed Iftennek javait. 

Mutafd Anyánknak magadat; Engefztellyed fzent
Fiadat,

Hallya-meg imádságodat, ki nem utálta méhedet. 
Kegyes és válafztott fzép Szűz, Kinek lelkében

nincsen bűz.
A’ bűnt melly éget mint a’ tűz, olcsd és tőlünk tá

vul el-űzd.
Nyerj nékűnk tifzta életet. Mennyégben bátran

menetet,
Hogy JESVSnak láffuk fzinét, koftolhaffuk nagy

Őrömét.
Hálát adgyunk az Iftennek, Atya, Fiú, fzent Lé

leknek.
Egyenlő bárom 1‘zemélynek, egy állatú IftenÍQgnek.

Amen.
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ffym n iu  de Ъ. 'U. Ad.

:6

<$_A Ю  мегиßtÜAj D € l  M uer
■V>---
tlmo-j,

fimper Virgo. Felix cceli por ta.

(115) Sumens illud Ave, Gabrielis ore,
Funda nos in pace, Mutans Evae nomen.

Solve vincla reis, Profer lumen coecis,
Mala noftra pelle, bona cuncta pofce.

Monftra te effe Matrem, Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus. Tulit effe tuus.

Virgo fingularis, Inter omnes mitis:
Nos culpis folutos, Mites fac, & caftos.

Vitam praefta puram Iter para tutum:
Ut videntes JESUM, Semper collaetemur.

Sit laus DEO Patri, Summo Chrifto decus, 
Spiritui Sancto, Tribus honor unus. Arnen.

Ave maris Jtella. Nota eadem.
e

VDvSz-légy МАША, Tengernek Csillaga.
Mindenkor ízíz Anya, Iítennek, s’ meny zárja. 

Kit Gábriel menyből, üdvözle Iítentől.
ESrizz háborútól, Évától vett jajtól.

Old bűnünk békoját, Add ízeműnk világát, 
Mofd-el lelkünk mocskát, kérjed jónk áldását 

Mutafd Anyaságod, Vegye imádságod,
A’ ki értünk magod, Akart lenni s’ árrod.

Oh Szüzek Nemeffe, s’ ízelidek jeleífe,
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Ne legyünk bünöüüe, Tégy fzenté, s’ kegyefsé;
Éltünk tifzta voltát, Nyerjed, s’ bátor úttyát. 

Hogy látván Urunkat, Mondgyunk vig hálákat.
DicsőüÜQg irtennek, Atya, Fiú, üzent Léleknek, 

Három Üzent Üzemélynek, Allattyában egynek.
Amen. (116)

Нутпм,

Q  Gloriofi_> Virginum, fuhlimű inter fydera->.

— £»~
<%uinereavitptrvulum.Lífante nutris uberta.

---- v - w s r s " ' -----ä -

Quod Eva triftis abftulit, tu reddis alma germine, 
Intrent, ut aftra flebiles, Coeli recludes cardines.

Tu Regis alti janua, & aula lucis fulgida,
Vitam datam per Virginem, gentes redemptae plau

dite.
MARIA Mater gratiae, Mater mi fer icor diae,

Tu nos ab hofte protege, Et hora mortis fufpice.
JESU tibi fit gloria, quinatus es de Virgine, 

Cum Pater, <fi almo Spiritu, in fempiterna faecula.
Amen.

О Gloriofa Virginum. Nota eadem ut fupra.

OH dicső Szűz ki üzüzeket, felly ül múlod, э az 
egeket, Szent emlőddel teremptődet, gyermek

korában neveléd.
A’ mit el-vett tőlünk Éva, meg-térité méhed 

magva, Hogy menybe búból vigadva, mehetnénk, 
lél meny kapuja.

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 10
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Te vagy a Nagy Ur ajtaja, s’ fényeíl<?gnek palo
tája. örüly váltott nép mert Annya, 16n életünknek 
МАША.

Malaüztnak Annya Maria, Irgalmaíságnak al’z- 
fzonya, Légy lelkünk óltalmazója, e’ vég-órán bé- 
fogadója.

TESVSnak légyen d icsőiig , Szűztől a’ ki fzület- 
teték, Atyának, és Tzent Léleknek, fzent Háromság 
egy Iftennek. Amen. (117)

I46

0  ‘JM AR! A, Virgo pit, magni* mór toli urn patrona. Pp, 
Титл deem,quamvis coccus,&pulchr* culi cernit dona.

^  Tibt fupplex adit tern, canitprxconitts fjr.ccras.

О MARIA, nos in via, & tu in patria triumphas, 
Nos extrema torquent mala, & tu in gloria exultas.p,. 
Ne nos pupillos relinque, fed in periculis defende.

0  MARIA Mater pia, & afflictorum confolatrix, 
Inter luctus, tuos vultus, fpectamus magna Impera

trix. R.
Pectus fufpirat, & dolor, ad Matrem currit gemens

amor.
Coeli Princeps, & Regina, reple nos gratia divina. 

Orci diras, pelle hydras, о mundi grandis Heroina. R. 
Sub tuis fignis pugnamus, tua virtute militamus.

О MARIA, Mater pia, te votis pfallimus finceris; 
0 Aurora, fine mora, noftris precamur fulge ter

ris. R.
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Tua lux femper ferena, de Coelo gaudia fert plena.
0  Corona vitae bona, rara voluptas Angelorum, 

Coeli rofa, & formofa, grandes delitiae coelorum. R. 
Tuo trahamur decore, tuo nos recrea fulgore.

0  MARIA per te via, patet errantibus ad vitam, 
Habent Ducem, habent lucem, qui quaerunt patriam

Coeleftem. R.
Qui fcit a Matre amari, nequit a Filio damnari.

Ergo pia, lux MARIA, vetus Patrona Ungarorum, 
Nobis fave, tuum ave, dum canit turba pupillorum. R. 
Tuo erefeamus favore, tuo flagrabimus amore.

Amen. (118)

О Maria Virgo pia. Nota eadem.

SZüz MARIA, Chriftus Annya, emberi nemzet
nek ótalma, Szentlégedet, s’ fzépf^gedet, meny, 

s’ fűid álmélkodva csudálya. R. Néked fzolgálnak 
az egek, dicsirnek Angyali feregek.

О MARIA, diosöffíjgbűl, tekincs földi hiveidre. 
Lég’ fzófzóllonk, s’ gyámolitónk, kik itt nyavaly- 
gunk ez életbe, R. Oltalmazz vefzedelemtÖl, kik 
oftromoltatunk a’ bűntől.

О MARIA, kegyes Anya, s’ nyomorultak vigafz- 
taloja, Bűnösöknek, 9’ el-efteknek, légy kegyelmes 
gyámolitója, Minnyájan hozzád fietűnk, és tőled 
fegitÍQget várunk.

О MARIA, nagy Ur Annya, és menynek Királyné 
Afzfzonya. Baj-vivóknak biztatója, és ellenü^gűnk- 
nek rontoja. Záfzlód alatt vitézkedünk, ne hadgy 
híveidet el-vefznűnk.

О MARIA, kegyes Anya, téged tifztelűnk vig 
énekkel, Téged áldunk, fzent Afzfzonyunk. zenge- 
dezö dicsiretekkel. A’ te fzent emlekezeted, gerjefzt 
fzivűnkben nagy űrömet.

10'
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О Életnek koronája, Angyali karok ékeff^ge, Égi 
róía, és viola, földi emberek reménfQge, Utánnad 
fiet mi fzivank, és téged áhit a’ mi lelkünk.

О МАША, az életre vagy lelkűnknek kalaiiza, 
Kik kerefik menyorfzágot, azoknak vagy fényes 
lámpáfa. A’ kik tőled fzerettetnek, fzent Fiadtól 
meg nem vettetnek.

Azért о fzent Szűz MARIA, régi Magyarok Pátró- 
nája, Orfzágodra s’ kis nyájadra, tekincs, s’ légy 
hiú óltalmazója, Nöjön bennünk fzent fzerelmed. 
és tőlünk áldaff^k fz. neved. Am. (119)

~f~ <j^E S U. Sálvttor, munJt tm tler. Tu es fler um flos.

О J E  SU  f i t ,  F ili CM A R I e j t  tud t nes.

Conditor rerum, Chrifte Rex Regum. Tu es florum
flos.

DEI Genitrix, Haerefum victrix. Tu es florum flos. 
О Moter pia, Virgo MARIA, ora pro nobis. 

Inviolata, intemerata,
О vitae vena, gratia plena,
Surgcns aurora. tota decora.
О maris ftella, Jeff e puella.
О veneranda, & praedicanda.
Mystica rofa, tota formofa.
Columba una, pulchra ut luna.
Tota dilecta, ut Sol electa.
Conclufus hortus, falutis portus.

е Ч -g •s л№
^  о Sсю о» ers i-
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Rofa divina, (fi fine fpina.
Ignara fellis, favus es mellis.
0  gloriofa, о Coeli rofa.
Jn Sion colle, amicta Sole.
О coronata, ftellis ornata.
Midier fortis, devictrix mortis.
О fons fi gnatus, quo DEUS natus.
О Noe iris, (fi irae finis.
0  Cades palma, о Mater alma.
Tu Gedeonis, es concha roris.
0  Advocata, immaculata. (120) 
Templum pudoris, & vas honoris.
Hera Coelorum, & Angelorum. 
Patriarcharum, Lux Prophetarum. 
Apo ft olorum, Doctrix Doctorum. 
Martyrum gemma, Virginum ftemma.

' о

Sit tibi Chrifte, modulus if te. Tu es florum flos. 
О JESU pie fili MARIAE, eja audi nos.

Et tibi Mater, alma ter quater. Tu es florum flos. 
0 Mater pia Virgo MARIA, ora pro nobis. Amen.

JESUS Salvator. Nota eadem.

JESVS fzerelműnk, és űdvöffegűnk. Te vagy virág
szál:

0  kegyes JESVS, kit MARIA ízűit, halgafs-meg
minket.

Teremtő Iften, kinél jobb nincsen. Te vagy virág
fzál. &c.

Iftennek Annya, bűnnek rontója. Te vagy virág
fzál:

Ö kegyes Anya, fzép Szűz MARIA, könyörögj
értűnk.
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О fzeplötelen, s’ meg-fedhetetlen.
Életünk feje, malafztal tellyes:
Tündöklő Hajnal, kit nem fog homály. 
Jeffe Leánya, s’ tenger csillagja.
0  tifztelendö, és dicsirendö.
Te titkos rófa, fzépfeg tárháza. 
Galambnál kedvefbb, hóidnál is tellyefbb 
Éppen fzerelmes, mint nap olly fényes. 
Bé-zárlott kert vagy, életre part vagy. 
Mennyei rófa, égnek fzép háza.
Édes lépes méz; kit epe nem néz.
Sionnak hegyén, fel-tetczett nap fény. 
Csillagok fénye, koronák fzine.
Afzfzony vagy eröfs, ki halált meg-gyoz. 
Meg-jedzett kút-f6, kiből Iften -jő. (121) 
Noénak jegye, haragnak vége.
Kedves pálma-fa vagy, Iften Annya. 
Gedeon gyapja, s’ égnek harmattya.
0  mi fzófzóllonk, és bátoritónk.
Iften Leánya, malafztnak Annya. 
SzuzeffQg helye, Iften edénye.
Királyné Afzfzony, vagy Angyalokon. 
Pátriárchákon, és Profétákon. 
Apoftolokon, ée Doctorokon.
Mártyrok gyöngye, Százek fzép jegye.
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Légyen ez néked Chriftus éneked. Te vagy virág
fzál.

0  kegyes JESVS, kit MARIA fzult, halgafs-meg
minket.

Néked is Anyánk, kit magafztalánk. Te vagy vi
rág fzál:

Ó kegyes Anya, fzép Száz MARIA, könyörögj ér
tünk. Amen.
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p i i i i l i i l i i
Saníhjjtma^,, §: Mater DEL

vMve fulgent, §: Regina Carit.

Salve clara ftella maris, Qíia proce! fit lux folaris.
О MARIA flos Virginum, Velut rofa, vel lilium. 
Funde preces ad filium, Pro falute fidelium.
Feras opem labentibus, Ne frangamur tott cafibus. 
Per te Mater, peccatorum, Rcmiffio fit cunctorum. 
Imperatrix Angelorum, Efto memor fragilium. 
Praebe tuis auxilium, Sis afflictis folatium.
Cum venerit mortis dies. Nobis detur aeterna quies.

Amen. (122)

Sanctifsima. Notat ut fupra.

OSzentfQges Szűz МАША, Menyorfzágnak
Királynéja.

Tengereknek fzép csillaga, ki által jött nap világa. 
Oh ALARIA ékes róla, Szűzeff^gnek fzép virága. 
Efedezzél füveidért, fzent Fiadnál, s’ b'inősőkért. 
El-efteknek légy gyámola, s’ fáradtaknak nyugo

dalma.
Te általad ChriTtus Annya, törMteTf^k bűnünk

fóldgya.
Angyaloknak Királynéja, Légy népednek fzófzólloja. 
Légy betegek orvofsága, Szomorúak vigasága. 
Midőn el-jő végső napunk, Halálunkor légy oltal

munk. Amen.
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Cantus alij L a tin i  de B. *U. «Л/A R I A E .

sve^sruítns rofk\, Virgo f i t  его fa j .
JESV Chrißt Mater, tu es graiicft, jyt

N i ultrix peccatorum, fis formidoloft_ ,;

Su tntcrventnxnofira,utevidamuifortem, mimici Jertem.

Salve ardens rubus, nihil concrematus; Per quem 
Rex Coelorum, eft in orbem natus. R. Te [ibi prae- 
elegit Sponfam virtuofam, Dominam Angelorum, 
coeleftium polorum omnium regnorum. (123)

E ja Virga Jeff e virens, & florida; Munda corda 
noftra, nimium arida. R. Ne finas nos perire, mor
temque adire. Ut crimen evadentes, gloriam tibi 
demus in coelis canentes.

Ave Imperatrix, noftra Advocatrix, Virtutum 
amatrix, & munerum datrix. R. Aurea ulna fplen- 
dens, porta es reclufa. Per fpiritum aperta, facta 
fuifti certa, nuntio reperta.

In extrema hora advoca Filium, Cum maxima 
turba Sanctorum omnium. R. Subvenito pro nobis, 
tuis piis donis. Ut per tuum juvamen, evadamus 
examen, faxis Virgo, Arnen.

I
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*AÍUu de 2?. fij. гЯ /.

q y f  ve Stella mat at ina, peccatorum medicina,

------------------$■— — r
Mundi et Princeps, Princeps Regina, An gelor um j{ Вт in а-*

Sola Virgo digna dici contra tela inimici, Infurge 
mami, manu victrici corde precamur fupplici.

Clypeum pone falutis, Tu es Titulus virtutis, Nos 
firmans locis, locis in tutis, hoftibus cunctis devictis.

0  Sponfa DEI electa, efto nobis via recta, Ubi e ft 
vita, vita perfecta, ad aeterna duc gaudia.

О decus Apoftolorum, Martyrum, & Confefforum. 
Pro nobis ora, mortis in hora, о Mater clementif- 
fima.

Per tuum Virgo Filium, per Patrem, ac Par a d y 
tum, Adfis ad noftrum, noftrum obitum, & da foe- 
licem exitum. Amen. (124)

§§( 0)§§§§§co
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de Ъ. U .  «Л/‘

( t y f  ve mundi Jpes MARlAy.^ívc mitú azrê j fia^\

i_yívt chsritítr j>Iena~>, Virgo dulcis, &  foren/Uj,.

Sancta parens JESU Chrifti, electa fota fuifti, 
Eff e Matrem fine viro, á: lactare more miro.

Angelorum Imperatrix, peccatorum confolatrix, 
Confolare me lugentem, in peccatis jam foetentem.

Precor te Regina Coeli, Corde pleno, & fideli.
Me habeto exeufatum, apud Chriftum tuum natum.

Amen.
In Aurora de B.V.M. Nota Ave Mater JESV. fol. 8.

Fella maris, о MARIA, expers paris, parens pia, 
Plebem tuam refpice.

Vitam portans, vitae porta, nos fupportans nos con- 
N osque fortes effice. forta,

Tu Matrona fandae fpei, Mater bona, Mater DEI, 
Virgo vena veniae.

Tu fuavis, delicata, coeli clavis, fabricata,
Manu fapientiae.

Spes f alutis, pacis portus, Vas virtutis, florens 
Liliorum area. hortus,

Tu ferena Sole pleno, Cella plena vino mero, 
Granum fine palea. (125)

Pietatis fons amoenus, Charitatis calix plenus, 
Hofpites inebrians.

Tu devotis das virtutem. Tu aegrotis das falutem, 
Reos reconcilians.
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О benigna Virgo gaude, fűmmé digna fumma laude, 
Summe venerabilis.

Gaude rofa pura, decens, fpeciofa femper recens, 
Flos immár ce fcibilis.

Styrps beata fac placatum. Patrem nata, parens 
Nobis peccatoribus. natum,

Ut te duce fervi tui, poffint vera luce frui,
Choris in cocleftibus. Amen.

Pium Ojanna de Immaculata Conceptione 
B. V. M.

О  Ancta Meffiae Genitrix, MARIA, Millies falve, 
toties triumpha, Millies gaude, mi ferum patrona, 
Ave MARIA.

Audiat nafcens, moriensque Phoebus, Audiat 
coeli, Cherubina virtus. Virgini Matri moduletur 
una, Ave MARIA.

Nata, fupremi Patris, es MARIA, Füg Mater, 
pariterque Nata, Spiritus Sancti veneranda Sponfa. 
Ave MARIA.

Aula, facratea Triados MARIA, Montibus fanetis 
fupcr excitata, Anna concepit fine labe pura, Ave 
MARIA.

Tu fupra cunctas benedicta Matres, Caftitas lau
des tua vincit omnes, Virgo nam Mater paris, о 
pudica, Ave MARIA.

Lacte nutrifti proprio Parentem, Tota fovifti 
gremio Tonantem. Cafta Jofepho fociata Sponfa. 
Ave MARIA.

Te fuam Coelum Dominam celebrat, Te fuam 
tellus Dominam falutat, Dum tuis fubdunt fua 
fceptra diva, Ave MARIA.

Pulchrior Coeli facibus refulgens, Clarior Phoebi 
radys renitens, Sic & auroram fuperas decora. Ave 
MARIA. (126)
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Splendicas inftar fpeculi MARIA, Mente formofa 
radias juventa, Nulla quam labes macidat, venufta. 
Ave MARIA.

Tu favus ftillans, Cypriusque botrus, Balfamum 
fragrans thimiama nardus. Melle, vel mufto melior 
fapore. Ave MARIA.

Tu voluptatis paradifus orbi, Arborem vitae ge
neras cadenti, Gratiae nutrix Genitrixque c la ra . 
Ave MARIA.

0  parens Virgo fer opem mifellis, Da jubar cae
cis medicamen aegris, Sis falus cunctis, bona fis 
Patrona. Ave MARIA. Amen.

оЛГпи de ß . V .  M . temporepeß is.

\)irg o  M»ter exttrpivit, qm U äavit Demiftum,

Mortis peflem, quam pUnUvitprimus Parens hominum. •

Ipfa Virgo nunc dignetur, fydera compe feere, 
Quorum bella, plebem cedunt, diro mortis vulnere, 

Medicina Chriftiana, fanos ferva, aegros fana. 
Quod non valet vis humana fit in tuo nomine.

Gloriofa ftella maris, fummis digna laudibus,
Nos a pefte tuearis, & a mundi fraudibus.

Audi nos nam te filius nihil negans honorat. 
Salva nos JESV, pro quibus, Virgo Mater, te orat.

Amen. (127)

1 5 6  B Ó L D O G S A G O S  S z ű z  M Á R I Á R Ó L .
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Нутпш.
S. Caßmn i , de Ъсаеа Virgine UM ARI A. 

Qmni di(-j, dic MARIM, mea laudes anima-,

Contemplare, & mirare, ejus celfitudinem:
Dic foelicem Genitricem, dic Beatam Virginem.

Ipfam cole, ut de mole criminum, te liberet.
Hanc appella, ne procella, vitiorum fuperet.

Haec perfona, nobis dona, contulit coeleftia:
Haec Regina, nos divina illuftravit gratia.

Lingua mea, dic trophaea, Virginis puerperae; 
Quae inflictum maledictum miro transfert germine.

Sine fine, dic Reginae, mundi laudum caniica: 
Ejus bona, femper fona, femper illa praedica.

Omnes mei fenfus, ei, perfonate gloriam: 
Frequentate, tam beatae Virginis memoriam.

Nullus certe, tam difertae extat eloquentiae 
Qui, condignos promat hymnos, ejus excellentiae. 

Omnes laudent, unde gaudent, Matrem DEI Vir- 
. ginem,

Nullus fingat, quod attingat, ejus celfitudinem.
Sed neceffe, (quod prodeff e, piis conf tat mentibus) 

Ut intendam, quod impendam me ipfius laudibus. 
Quamvis fciam, quod MARIAM nemo digne

praedicet:
Tamen vanus & infanus eft, qui illam reticet. (128) 

Cujus vita, erudita, difciplina coelica,
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Argumenta, & figmenta deftruxit haeretica.
Hujus mores, tanquam flores, exornant Ecclefiam: 

Actiones, & fermones, miram praeftant gratiam.
Evae crimen, nobis limen par adi fi clau ferat. 

Haec dum credit, & obedit, coeli clauftra referat.
Propter Evam, homo faevam, accepit fententiam, 

Per MAPI AM, habet viam, quae ducit ad patriam.
Haec amanda, & laudanda cunctis fpecialiter: 

Venerari, praedicari, eam decet jugiter.
Ipfa donet, ut, quod monet Natus ejus faciam: 

Ut finita carnis vita; laetus hunc afpiciam.

Cunctarum foeminarum, decus, atque gloria; 
Quam electam, & evectam, f cimus fuper omnia. 
Clemens audi, tuae laudi, quos inftantes coni picis; 

Munda reos, <£ fac eos, donis dignos coelicis.
Virga Jeff e, fpes oppreffae mentis & refugium; 

Decus mundi, lux profundi, Domini f aerarium.
Vitae forma, morum norma, plenitudo gratiae; 

Dei templum, & exemplum, totius juftitiae.
Virgo falve, per quam valvae coeli, patent miferis: 

Quam non flexit, nec allexit, fraus, ferpentis veteris.
Genero f a, & formofa, David Regis filia;

Quam elegit Rex, qui regit, & creavit omnia.
Gemma decens, rofa recens, caftitatis lilium: 

Caftum chorum, ad polorum, quae perducis gau-

Actionis, & fermonis, facultatem tribue 
Ut tuorum meritorum, laudes canam ftrenue.

Opto nimis, ut imprimis des mihi memoriam:
Ut decenter, <6 frequenter, tuam cantem gloriam.

Quamvis muta, & polluta, mea fciam labia:

Secunda Pars.

dium.

(1 2 9 )



Praefumendum, nec filendum eft, de tua gloria.
Virgo gaude, omni laude digna, & praeconio. 

Quae damnatis, libertatis, facta es occa fio.
Semper munda, & foecunda Virgo tu puerpera; 

Mater alma, velut palma, florens, & fructifera.
Ejus flore, <£ odore, recreari cupimus,

Cujus fructu, nos, a luctu, liberari credimus.
Pulchra tota, fine nota, cujuscunque maculae: 

Fac nos mundos, & jucundos, te laudare fedule.
О beata, per quam data, nova mundo gaudia:

Et aperta fide certa, regna fant coeleftia.
Per te mundus, laetabundus, novo fulget lumine, 

Antiquarum tenebrarum exutus caligine.
Nunc potentes funt egentes, ficut olim dixeras: 

Et egeni, fiunt pleni, ut tu prophetaveras.
Per te morum nunc pravorum, relinquuntur devia: 

Doctrinarum perver farum, pul fa funt praeftigia.
Mundi luxus, atque fluxus docuifti fpernere. 

Deum quaeri: carnem teri, vitiis refiftere.
Mentis cur fum, tendi fur f um, pietatis f ludio: 

Corpus angi, motus frangi, pro coelefti praemio.
Tu porta ft i, inter cafti ventris clauftra Dominum, 

Redemptorem, ad honorem, nos reformans prifti
num.

Mater facta, fed intacta, genuifti filium,
Regem regum, atque rerum Creatorem omnium.

Benedicta, per quam victa, mortis eft verfutia: 
Deftitutis; fpe falutis, datur indulgentia.

Benedictus Rex invictus, cujus mater crederis: 
Qui creatus, ex te natus, noftri falus generis. (130)
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Tertia Pars.
T~}Eparatrix, confolatrix, defperantis animae:

XV A preffura, quae ventura, malis eft nos redime.
Pro me pete, ut quiete fempiterna perfruar:

Ne tormentis, comburentis ftagni mifer óbruar.
Quod requiro, quod fufpiro, mea fana vulnera, 

Et da menti, te pofcenti, gratiarum munera:
Ut fim caftus, & modeftus, dulcis, blandus, fobrius; 

Pius, rectus, circum f pectus, fimultatis ne f cius.
Eruditus, & munitus, divinis eloquiis;

Timoratus, ár ornatus, f acris exercititiis.
C on f tans, gravis, & fuavis, benignus amabilis. 

Simplex, purus, & maturus, patiens, & humilis.
Corde prudens, ore ftudens, veritatem dicere. 

Malum nolens, DEVM colens, pio femper opere.
Efto tutrix, & adjutrix, Chriftiani populi:

Pacem praefta, ne molefta nos perturbent faeculi.
Salutaris ftella maris: fummis digna laudibus. 

Qua praecellis cunctis ftellis, atque luminaribus.
Tua dulci prece, fidei fupplices, & refove: 

Quidquid gravat, vel depravat mentes noftras
remove

Virgo gaude, quod de fraude daemonum, nos li
beras.

Dum in vera, & fincera DEVM carne generas.
Illibata, & dotata, coelefti progenie.

Gravidata, nec privata, flore dudicitiae,
Nam quod eras perfeveras, dum intacta generas. 

Illum tractans, atque lactans per quem facta fueras.
Commendare me dignare, Chrifto tuo filio.

Ut non cadam, fed evadam, de mundi naufragio.
Fac me mitem: pelle litem, conpefce lafciviam, 

Contra crimen, da munimen, & mentis conftantiam.
(131)

Non me liget, nec fatiget faeculi cupiditas;
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Nunquam ira, nunquam dira, me vincat elatio, 
Quae multorum, fit maior um,faepius occafio.

Ora DEVM, ut cor meum fua fervet gratia:
Ne antiquus inimicus feminet zizania.

Da levamen, & juvamen tuum, illis jugiter.
Tua fefta, five gefta, qui colunt alacriter.

Azon Sz. Cafimirus Hymnufa Magyaról.

MOndgy naponként, és óránként, lelkem dicsire- 
teket, Máriának, Szűz Anyának, ully vigan 

innepeket.
Gondolkodgyál, s’ álmélkodgyál, felí'egén Afzfzo- 

nyodnak. Mond boldognak, és áldotnak, mond inte
nünk Annyának.

Engefztellyed, és tiíztellyed, hogy a’ bűntől meg- 
mencsen: Éhez forduly, s’ arczal boruly, hogy ördög 
meg ne ejcsen.

Erre fzerulély, mert e’ fzemély égi gyümölcsöt 
hozott, Nékünk, menyből, fzent méhéböl, irgalmaf- 
ságot adott.

GyŐzedelmét, és védelmét nyelvem ennek énekeld. 
EkeíÍQgét, dicsőffegét, tellyes erőddel neveld.

Mert átkától s’ rút árkától a’ pokolnak meg-men- 
tett: Menyorfzág közt, s’ ez világ közt állandó fri
gyet vetett.

Mondgy vég-nélkül, vig-énekiil, néki fzép dicsire- 
tet, Szentségéről, e’ kegyelméről, tégy vig emléke
zetet.

Minden izem; tagom, s’ réfzem, fzent Szüzet di- 
csirjétek. Énekekkel, és vertekkel gyakran emleget
tetek.

Nincs olly elme, ki értelme fzent Szüzet fel-ér- 
hetfe, Ertékivel, s’ bölcs nyelvével, ezt méltán di
csérhette.

Irodalmi Ritkaságok XXXV. 11
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Minden vallya, s’ magafztallya mint fzűléjét If- 
tennek, De ne véllye, hogy fel-érje, fenki felÍQgét 
ennek.

Mind az-által, alázattal, illik hozzája mennünk. 
Sok irgalmu, s’ nagy hatalmú Szűz oltalmát keref- 
n ink. (132)

Tudom fenki, olly nincsen, ki Szüzet méltán tifz- 
telné. De meg-kábúlt, «’ efze fordult, ki ezt nem 
énekelné.

Kinek fénlő, s’ ég érdemlő élete meg—áldatott: 
Rút kevélység, e’ eretnekség általa meg-rontatott.

E’ rósával mint fáklyával Iften nyája tűndéklik. 
Életében, «’ befzédében, Iften malafztya fénlik.

Éva vétke, s’ tiltott étke az eget bé-zárlotta. Ez 
épÍQge, és hiúfege, vifzontag fel-nyitotta.

Éva térbe ejté, s’ bűnbe az emberi nemzetet: 
E’ Sz Íz által, ki malafztal tellyes, nyertünk életet.

Nem fzolgállya, s’ prédikállya, fenki ezt képtele
nül. Éneidéire, s’ dicsiretre, mert méltó végeden űl.

E’ Szűz adgya (a’ mint hadgya Fia) hogy fzólgál- 
haffam. Vig orczáját, б’ kegyes Fiát, fzinröl fzinre 
láthaffam.

Máfodik Réfze.

OH nagy nemű s’ gyézédelmű Afzfzonyok dicsöf- 
fege. Kit Annyának, e’ Afzfzonyának, vall a’ 

föld kerekf^ge.
Nézd kegyeffen, s’ fzerelmeffen, a’ te tifztelöidet, 

Tedd méltókká, s’ állandókká, a’ jóban hiveidet.
Jeffe ága, s’ fzép virága, epett fziv orvofsága. 

Föld épfege, s’ég fzépsége, és Iftennek titkofa.
Elet fája, vagy példája, minden fzent erkölcsök

nek. Palotája, és formája égi kegyeff^geknek.
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üdvözléffel, s’ dicsiréffel kitol ég fel-nyittatott: 
A’ kit amaz, régi ravafz kígyó meg nem csalhatott.

Tekintetes, s’ nevezetes Dávid Király leánya. Az 
válafztott, ki alkotott téged, egek Afzfzonya.

Gyémánt fénya, s’ rófa fzinű, tifztaság lilioma; 
Kivel épp il, vigad, fzépül, menyorfzág birodalma.

Égi jókkal, s’ ékes fzókkal kérlek engem neme- 
fics, Hogy te kedved fzeréat, neved dicsirheffem, 
bátorics. (133)

Leg-elsőben, add fzivemben, a’ te fzeretetedet: 
Hogy terjefzi'ze, és gerjefzfze lelkem tifzteletedet.

Noha bánna nyelvem, s’ néma, ajakim fertelmefek; 
De fzentÍQged, s’ dicsőffcged, én nálam fzerelmefek.

örülly, vigadgy, és hálát adgy, mint méltó dicsi- 
retre: Mert te hittél, s’ igy ok lőttél, nékűnk az új 
életre.

Tifztasággal, s’ igafsággal, bővolkődő drága Szűz: 
Mint virágra, s’ pálma ágra Iften rád gyümölcsöt 
fűz.

Jóságoddal, s’ jófzágoddal, boldogulni akarunk. 
Kinek magva, jókkal rakva, s’ nékűnk fzerelmes 
Urunk.

Oh fzépfcges Szűz, és kegyes, ki vagy makula 
nélkül. Tégy tifztákká, s’ igazakká minket-is, s’ 
vétek-nélkűl.

Boldog emlő, s’ nagy érdemlő melly fzoptatott 
gyermeket. Ki meg-nyitá, s’ meg-újitá minékűnk az 
egeket. -

Uj világgal, és virággal, általad föld tfindöklik, 
SŐtétÍQge, s bűdóff^ge, régi kődnek el-ofzlik.

Gazdag dúfok. moft kóldufok, miként te meg
mondottad. S’ kik éheztek, moft bé-tőltek, a’ mint 
meg-profétáltad.

Meg-fordulnak, és újulnak általad rofz fzokáfok, 
Meg-pirúlnak, s’ el-borulnak a’ fok hamis valláfok.

11*
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Tanítottál, s’ példát adtál világ: útálására; Dél- 
czeg tettnek, s’ rofz erkölcsnek meg-zabolázására.

Szemeinket, s’ elméinket hogy menyben igazgat
tuk: Tagainknak, s’ fzokáfinknak indulatit fog
hattuk.

Táplálgattad, s’ apolgattad a’ mi üdvözítőnket. 
Szűz méhedben, s’ kebeledben hordoztad életűnket.

Annya lőttél, s’ fzűzen fzültél fiat mi váltsá- 
gunkra: DicsŐffcgnek, e’ fényeffcgnek Urát viga- 
ságunkra.

Áldott fzemély, kitől kevély halál meg-tapodta- 
tott: S’ bűnös ágnak, Menyorfzágnak kapuja meg
nyittatott.

Áldott légyen, s’ velünk tégyen jót, kit Anyánk
nak hifzűnk. Mert ízületeit, ki teremtett minket, 
tőled fzép fzűzünk. (134)

Harmadik Réíz.

E LefztÖje, s’ ébrefztője, ki vagy kétes ízivünk
nek: Légy vefztöje, s’ fillyefztője, a mi ellenfc- 

ginknek.
A’ mint kértem, imádgy értem, s’ végy Abrahám 

keblében. Hogy ne ettem, s’ ne vitettem, a’ kárhozat 
tűzében.

lm dicsirlek, s’ azon kérlek, hogy meg-gyogyicsd 
febemet. Érdemedből, s’ kegyelmedből tőrőld-el fok 
vétkemet.

Hogy bizony Szűz, mint a’ fzép tűz lehettek, s’ 
mértékletes, Igaz, elmés, és kegyelmes, irgalmas, 
fzerelmetes.

Nagy fzerelmű, s’ gyors értelmű, az égi tudo
mányban, Itten félő, s’ fzentűl élő, mennyei hagyo
mányban.

Ajétatos, s’ álhatatos, fzelid és kellemetes. Józan, 
tűrő, fok jót tévő, nyájas, kegyes, értelmes.



Igaz mondó, s’ a’ romlandó világon alázatos. Telt 
gyűlölő, bűn kerülő, e’ a’ jóban fzorgalmatos.

Te őrzőjük, s’ fegitőjők légy a’ kerefztyéneknek: 
űdvöffeget, s’ békeíeget, nyerj az igaz hiveknek.

Oh Egeknek, s’ tengereknek tündöklő fzép csillaga. 
Ki mind Hóidnál, s’ mind a’ Napnál fényesebben 
villoga.

Szent érdemed, és kegyelmed által fzivem támo- 
gafd. A’ mi fárafzt, s’ bűnt meg-árafzt, rólunk azt 
le-rázogafd.

őrdög kézből, s’ örök tűzből, az embert meg-men- 
tetted. Igaz teltben, s’ terméfzetben midőn Iftent 
nemzetted.

TiTztaságban, s’ igafságban noha fiat fogadtál, 
Ekeffegtől, e’ fzűzeffegtöl de te meg nem fofztattál.

Mert Szűz voltál, fzűz maradtál, midőn tőled 
ízületeit; Azt fzoptatván, ápolgatván, a’ ki téged 
teremtett.

Uj magzattal, s’ áldozattal fénlö Iften edénye. 
Fiat hoztál, s’ meg nem nyíltál fzűzeffegnek fzek- 
rénye.

Méltoztafsál, fzent áldáffal, Fiadnak ajánlani. 
Fejem tűzre, e’ örök bűzre hogy ne kezdgyen fzál- 
lani. (135)

Lágy fzivüjé, s’ egyűgyűvé, engemet tégy véget- 
len. A’ bűn ellen, s’ ördög ellen, őrizz kérlek fz In
telen.

Meg ne ejcsen, s’ fzégyenicsen e’ világnak fze- 
relme. El-ámittya, s’ meg-vakittya kit meg-csalhat 
Öröme.

Hogy dőlyfőff^g, és gyűlölfég, elmém meg ne 
foghatta. Pokol mérge, s’ undok férge, fzivemet ne 
rághatta.

Reménkedgyél, s’ törekedgyél, Fiad előtt érettem; 
Hogy tekincsen rám, s’ meg ménesén kíntól, kit 
érdemlettem.
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Légy óltalmok, ti’ diadalmok kik üllik Innepedet. 
Vig vertekkel, e’ énekekkel tifztelik üzent nevedet. 
Amen.

Chriftuft nekünk.
(136) Zokognak árvák üzivei. Sírnak özvegyek 

lelkei: kiáltván te hozzád, Szűz Anya ne utáld, 
kiáltáfink, s’ ohajtáfink, kegyelmefen fogadd hozzád.

Ekés mennyei virág fzál: ki méhedben meg-virág- 
zál. Mutafd-meg fzinedet, fegéld-meg népedet, e fe
dezvén. s’ engefztelvén, add meg látnunk fzűlöttedet.

Kofa fzinü fzép gyenge Szűz; kinek lelkében nin
csen bűz. Ellenf^ged roncs-meg, fiaidat tarcs-meg, 
légy oltalma, a’ bűn halma, ne nyomja-meg, légy 
paifa.

Eredendő vétek-nélkűh fogantattál fzeplö-nélkűl, 
Tifzta mindeneitől lelked, minden bűntől. О drága 
Szűz! о kegyes Szűz! mofogafs-meg vétkeinktől.

Más, Boldog Szűz MÁRIÁRÓL.

leánya: Szent Lelek Jegy efe, Chriftufnak kedveié»

i
lmádgy értőnk, téged kérőnk,cngefztellyed



Szűz  Má r i á r ó l .

Dicsiretre méltó Szűz vagy. KegyefÍQged mert 
igen nagy. Könyörögj népedért, a’ te íeregedért. 
Imádgy Iftent, nyerhecz mindent, JESVST engefz- 
teled mihent.

Iftentől válafztott edény: kér ink hozzánk ne légy 
kemény. Szűz oltalmad alá, fogadgy ízárnyad alá: 
mert a’ Sátán e’ föld hátán, el-veízteni minket 
kéván.

Mutáld Anyánknak magadat: mivel foha nem 
hallatott, hogy el-hagyattatott, a’ ki benned bizott. 
Azért ne hadgy, minden jót adgy, halálunkor hoz
zád fogadgy.

Áldott fzent Anya gyümölcse. Adgyad hogy né
ped erkölcse, fzent ül s’ tifztán éllyen, minden b űn
től féllyen; Légyen igaz, rút mocsok s’ gaz, féfzket 
ne verjen leik mkben.

Régi Próféták iráfa, bé-tellyefedett mondála. 
Hogy az Iften Fia, tőled Szűz MARIA, ízületik 6’ 
meg töretik pokolnak minden kapuja.

Te azért Iften fzülö Szűz. Adgyad hogy a’ meny- 
nyei tűz, fzivünkben gerjedgyen, leik mkben ter- 
jedgyen: fzentfil éllyűnk, bűntől féllyünk, hogy igy 
veled menyben legyünk. (137)

Oltalmazz-meg ellenÍQgtöl. Őrizz-meg eretnekfeg- 
töl; De az igaz hitben, tarcs-meg mind végiglen. 
О kegyes Szűz! о édee Szűz: efedezzél értünk 
menyben.

Dicsiret légyen Atyának, s’ az 6 Fiának Chriftuf- 
nak, mi vigafztalónknak, a’ fzent Háromságnak, 
légyen áldás, hálá-adá9, az áldott fzüz MARIAnak. 
Amev.
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