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SZÁDOCZKI VERA 

A Jászfényszarui énekeskönyv* 

Az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportban feladataim 
közé tartozik az 1800 előtti magyarországi nyomtatott és kéziratos katolikus 
énekeskönyvek és népénekek bibliográfiájának összeállítása. Amikor a kéziratos 
rész összeállításán dolgoztam, számos bibliográfiát kézbevettem, így Stoll Béla 
A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840) című 
munkáját és a Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai sorozat köteteit 
is. Egy önellenőrzés során szemet szúrt egy olyan azonosság, amely nehezen 
nevezhető véletlennek. A Jászfényszarui énekeskönyv Stoll 1105. tétele, amelynek 
őrzési helyét a bibliográfia összeállítója ugyan nem ismeri, de megadja, hogy 
mikrofilmen olvasható az Országos Széchényi Könyvtárban,1 továbbá ismeri a 
keletkezési évét: 1788. A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusában a 337. 
tételben a 219.337 jelzetű kéziratról ez áll: „Molnár László kántor énekesköny-
ve. Jászfényszaru, 18. század vége (gerincen: 1788).”2 A mikrofilmet és a váci 
kántorkönyvet összehasonlítva megállapítható, hogy a két kézirat egy és 
ugyanaz, tehát a Jászfényszarui énekeskönyv mai őrzési helye a Váci Egyházmegyei 
Könyvtár. Mivel a kézirat hozzáférhető, a szakirodalomban és bibliográfiákban 
szereplő számos ellentmondásosnak tűnő tényt tisztázni lehet. 

Az 1966-ban készült mikrofilmen jól látszik, hogy egy széttört, szakado-
zott kötetet fényképeztek le. Ez ma már másképp van, mivel a váci könyvtár 
2008-ban restauráltatta a kéziratot.3 Ekkor ceruzával újra megszámozták a 
lapokat, ezért ma dupla lapszámozású a kötet. A restaurálási lap szerint a kötet 
gerince elveszett, ma töredékesen ennyi olvasható rajta: „[…] Ladisl[…] Mol-
nar Cantoris […]én[…] anno 1788”. A könyvben, a kötésen vagy a gerincen 
sehol nem olvasható a Jászfényszaru szó, de amikor a helységet meghatározták, 
                                                      
* A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tagja. 
1 STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840), Bp., 

Balassi, 2002 [a továbbiakban: STOLL], nr. 1105; OSZK FM 1/2196. 
2 TÓTH Béla, A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa, Bp., OSZK, 1999 (Magyarországi 

Egyházi Könyvtárak Kéziratkatalógusai, 11), 56. 
3 A restaurálási lap a kötetbe illesztve megtalálható. 
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a gerincen még látható volt a település neve, amelyből ma csak az „én” töredék 
olvasható. A mikrofilmfelvétel egy katalóguscédulával kezdődik, amelynek 
tanúsága szerint a kötet tulajdonosa Petróci Sándor. Bár erre semmi nem utal a 
köteten belül, az állítás helyességét több forrás is alátámasztja. Egyrészt Petró-
cinak Holl Bélához írt levele 1970-ből.4 Ebben a levélben Petróci leírja, hogyan 
került hozzá a kötet, illetve ő miket írt, publikált belőle. Ő még ki tudta olvasni 
az elmosódott, bepiszkolódott írást a gerincen: „Cantionale Ladislai Molnár 
Cantoris Jászfénszaruiensis 1788.” A kötetet 1944 tavaszán kapta az akkor 
Veresegyházán működő Mácsay nevű kántortól, akinek a nagyapja Majsán volt 
kántor, és a kötet az ő tulajdonát képezte. Miután Petróci gondosabban átvizs-
gálta a könyvet, felfedezte az „Eccl. Sz. Lőr. Katensis 1843” szövegű bejegy-
zést, amelyet írásjellege szerint egykorú papírszeleten lehetett olvasni. (Ez a 
papírszelet ma már nincs a kéziratban.) Ezek alapján a kötet útja: Jászfény-
szaru–Szentlőrinckáta–Kiskunmajsa–Veresegyház–Eger–Vác. 

Petróci Sándor világi papként működött az egri és váci egyházmegyében.5 
1963–1986 között teológiatanár volt Egerben, ezért jelöli meg a mikrofilm 
katalóguscédulája és Holl Béla az RMKT XVII/7. kötetében, hogy 1974-ben 
Eger a lelőhely.6 Petrócit 1986-ban Vácra helyezték, ahol ő lett az egyházme-
gyei könyvtár és levéltár igazgatója. Nyilván magával vitte a könyveit is, így 
került Vácra az énekeskönyv. Holl Béla 1992-ben az RMKT XVII/15. köteté-
ben már Vácot adja meg lelőhelyként.7 Nyilván figyelemmel kísérte barátja8 
pályafutásának alakulását, és tudta, hogy könyveit is vitte magával. Így Holl 
Béla részéről nem következetlenség, hogy az egyik kötetben az egyik, a másik-
ban a másik várost adja meg. Ezek az információk azonban már nem állhattak 
Stoll Béla rendelkezésére, mivel bibliográfiája összeállításakor mind Egert, 
                                                      
4 Holl Béla hagyatéka, Bp., Piarista Levéltár, IV. 229. 
5 Petróci Sándor = Magyar katolikus lexikon, főszerk. DIÓS István, X, Bp., Szent István Társulat, 

2005, 917; Váci egyházmegyei almanach: Szent István milléneum évében, szerk. BÁNK József, Vác, 
1970, 341.  

6 Régi magyar költők tára XVII. század, 7: Katolikus egyházi énekek (1607–1651), s. a. r. HOLL Béla, 
Bp., Akadémiai, 1974 [a továbbiakban: RMKT XVII/7], 695. 

7 Régi magyar költők tára XVII. század, 15/B: Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek): 
Jegyzetek, írta HOLL Béla, Bp., Akadémiai, Argumentum, 1992 [a továbbiakban: RMKT 
XVII/15/B], 541. 

8 Petróci és Holl baráti viszonyára a fentebb említett levél következő fordulatai utalnak: „Kedves 
Bélám! […] A felhasználás, publikálás stb. tekintetében a kézirat átadásakor is teljes szabadsá-
got adtam. Tettem ezt személyed iránt való barátságból, de a tudomány szeretetéből is […].” 
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mind Vácot feltüntette a következő megjegyzéssel: „A kézirat leírásának helyét 
és idejét Holl Béla határozta meg előttünk ismeretlen adatok vagy forrás 
alapján. (A mikrofilmen sem helynév, sem évszám nem látszik.) Ugyanő az 
RMKT XVII/7. kötetében Egert, 15. kötetében Vácot adja meg lelőhelyként, s 
tulajdonosként dr. Petróci Sándort.”9 Petróci 1998-ban tért örök nyugalomra, a 
kötet pedig Vácott maradt. 

A mikrofilmen és a kötetben is megmaradt az a cédula, amelyen a buda-
pesti Egyetemi Könyvtár jelzete látható. „A 267” számon sorolták be egykor a 
kéziratot a könyvtár állományába, mivel a második világháború alatt a tulajdo-
nos átadta féltett könyveit megőrzésre. Ez a jelzet az Egyetemi Könyvtár kéz-
irat-katalógusának pótkötetében10 üres számként van feltüntetve, utána meg-
jegyzéssel: EK–8653–83/1955 számon a tulajdonos visszakapta. Az Egyetemi 
Levéltár megőrizte az átvételi elismervényt, amely igazolja, hogy Petróci Sándor 
három kéziratot (az A 266, 267, 268 jelzetűeket11) átvett 1955. július 14-én, és 
ennek értelmében ezt a három tételt törölték a könyvtári nyilvántartásból. 
Azóta a kötetek sorsáról, hollétéről, tulajdonosáról a könyvtárban nem tudnak.  

A 24 cm gerincmagasságú kötet 313 lapja közel ötszáz katolikus népéne-
ket tartalmaz, nagyrészt korabeli szöveget, részben pedig utólag beírt énekeket. 
Stoll Béla leírása helytálló,12 miszerint a kötet első huszonnégy számozatlan 
lapján vegyes vallásos énekek szerepelnek, majd három számozatlan lapon az 
Első könyv mutatótáblája következik. Ezek után eredeti lapszámozással követ-
keznek az egyházi év rendjében a közönséges időre való énekek, végül három 
lakodalmas háznál mondandó ének. A kézirat sok helyen hiányos, sok az utólag 
bekötött számozatlan levél. A hiányzó és betoldott részek megegyeznek a 
mikrofilmen és a kötetben, egyetlen levelet leszámítva. A mikrofilmen még 
látható az a Szent Annáról szóló éneket tartalmazó, a kötet elejére illesztett lap, 
amely ma nincs a kéziratban. A kötet eleje is, vége is csonka. A mutatótábla a 
Nyolcadik rész közepén kezdődik, és a Tizenötödik résszel ér véget, az énekes-

                                                      
9 STOLL, nr. 1105. 
10 KNAPP Éva, Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum Budapestiensis: 

Pótkötet a szakrendbe sorolt kéziratokhoz, Bp., Egyetemi Könyvtár, 2005, 16. 
11 Az A 266 jelzeten: PETRÓCI Sándor, A magyar katolikus egyházi népének a XVIII. században, Vác, 

1948. Gépiratos másolatát a szerző visszaküldte a könyvtárnak. Az A 268 jelzet ma szintén 
üres szám, amelyen egy 19. századi ceglédi kéziratos énekeskönyvet őriztek.  

12 STOLL, nr. 1105.
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könyv maga viszont a Tizenharmadik rész közepén megszakad. A mutatótáb-
lából csak többé-kevésbé következtethetünk a hiányzó énekekre, mivel az nem 
az egyes énekek mutatója, csupán énekcsoportokat sorol fel. Például a Kilence-
dik részben a mutatóban ez áll: Szentháromság vasárnapján, amely lefedi az 
adott vasárnapra való episztola szerint és két evangélium szerint való éneket 
is.13 A kötetből a 12–27, 109–140, 189–194, 211–226, 243–258, 307–322. lapok 
hiányoznak,14 az utolsó eredetileg beírt oldalszám a 338. Nincs meg a Tizenne-
gyedik rész tizenhat témája és a Tizenötödik rész öt témája. A hiányzó részek 
helyén szerepelnek a betoldott, utólag beírt énekek. 

Holl Béla az RMKT XVII/7. és 15. kötetében hét ének esetében a 
Jászfényszarui énekeskönyvet is megadja őrzőkötetként, ezeket emeli ki Stoll is a 
bibliográfiai leírásban, ám több helyen ellentmondásos és téves, vagy csak félig 
igaz adatokat közölnek. Ezeket az adatokat kívánja pontosítani a dolgozat 
további része az énekek RMKT szerinti sorrendjében. 

A kézirat 262–263. lapján a Ki ád vizet én fejemnek kezdetű ének szerepel, 
amelynek kritikai kiadása az RMKT XVII/7. kötetének 61. számú darabja.15 Az 
RMKT-ban szereplő szövegváltozat az Úr megfeszítését verseli meg tizenegy 
háromsoros versszakban. A Jászfényszarui énekeskönyv változata egy bűnbánati 
ének öt ötsoros strófában. A két éneknek tehát csupán az incipitje egyezik meg, 
nem egy ének szövegváltozatairól van szó. 

Az Egy gazdag embernek volt vala sáfára, az RMKT XVII/7. kötetének 137. 
számú éneke a 242. lapon olvasható. Holl itt figyelembe vette, hogy a Jászfény-
szarui énekeskönyv szövegvariánsa nagymértékben eltér a főszövegtől, ezért a 
jegyzetekben teljes egészében közölte azt.16 Alapszövege a Petri András-
énekeskönyvből való. Ebben a változatban a prédikációt kísérő, párbeszédesen 
előadott devóciós ének emlékeként csak négy strófában szólal meg a sáfár, a 
többi tíz versszak elbeszélő jellegű. A Jászfényszarui énekeskönyv 1. és 5. strófája a 
történetet vezeti be és zárja le, keretbe foglalva a párbeszédes 2–4. versszakot.  

                                                      
13 A kézirat evangéliumi énekeiről bővebben: PAPP Ágnes, „Epistola és Evangélium szerinti énekek”: 18. 

századi kéziratos katolikus kántorkönyveink tanúsága, Zenetudományi Dolgozatok, 2011, 151–176. 
14 A lapszámok az eredeti számozásra vonatkoznak, nem a ceruzás utószámozásra. 
15 RMKT XVII/7, 463. 
16 Uo., 604–605. 
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Az Istennek hív szent angyala kezdetű énekkel a legtöbb 18. századi énekes- 
és imakönyvben találkozhatunk, több szövegvariánsa is megmaradt. Az RMKT 
XVII/7. kötete 169. szám alatt17 mindössze egy hatsoros strófát közöl, amely a 
Jászfényszarui énekeskönyv 304. lapján olvasható éneknek az első és második 
strófájával azonos, kisebb változtatásokkal. A Jászfényszarui énekeskönyv változata 
nyolc háromsoros versszak. 

Ugyanilyen nagy számban maradt ránk a Mivel már béestveledett kezdetű 
ének, amelynek az RMKT XVII/7. több változatát közli.18 Ezek közül a 
171/III. esetében utal a Jászfényszarui énekeskönyv 305. lapján szereplő énekre. 
Alapszövegnek a Cantus catholici 1675-ös kiadását veszi. Különösebb eltérés és 
probléma itt nem jelentkezik. 

Hiszünk mi az egy Istenben kezdettel az RMKT XVII/15. kötete 148. 
számmal egy négy versszakos újévi credo-parafrázist közöl az 1674-es Cantus 
catholici alapján.19 A Jászfényszarui énekeskönyv 61. lapján ebből két versszak 
szerepel kisebb eltérésekkel. A zavart itt nem is a szövegvariánsok okozzák, 
hanem Stoll leírása a bibliográfiában, aki a következő adatokat közli: „60. 
[lapon] Üdvöz légy szép szűz Mária… ld. RMKT XVII/15. 148. sz.” Ez több 
szempontból sem állja meg a helyét. Egyrészt ilyen incipittel nem szerepel ének 
sem a Jászfényszarui énekeskönyvben, sem az RMKT-ban. Nyilván a Hiszünk mi az 
egy Istenben kezdetű énekre gondolt, amikor ezt a tételt kiemelte – legalábbis az 
RMKT-szám alapján erre lehet következtetni –, ám az az énekeskönyv 61., 
nem pedig a 60. lapján található. Itt mindenképpen elírásról van szó. 

Ugyanilyen problémás a következő ének is, amelyet Stoll így ad meg: „177. 
[lapon]: Dicsérjük Jézust, az Istennek Fiát, ld. Uo. [RMKT XVII/15.] 279.” 
Ilyen incipittel sincs ének a Jászfényszarui énekeskönyvben. Az RMKT XVII/15. 
kötetének 279. éneke20 az Ó, Szentháromság egy Isten kezdetű, amely azonban 
nincs a Jászfényszarui énekeskönyv 177. lapján, illetve mégis. Ha a kutató elkezdi 
lapozni a kötetet, és a 177. laphoz ér, akkor egészen bizonyosan nem találja 
meg. Ám tovább lapozva feltűnik, hogy a 184. szám után véletlenül a 175. 
következik a 185. helyett, és így folytatódik a lapszámozás, tehát 177 áll 187 

                                                      
17 Uo., 630. 
18 Uo., 630–631. 
19 RMKT XVII/15/B, 254. 
20 Uo., 316. 
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helyett, így 177. lap kétszer szerepel a kötetben. Ám ekkor sem lehet nagyon 
örülni a felfedezésnek, mivel a Jászfényszarui énekeskönyv három és az RMKT 
négy versszakos változata szövegében nem azonos, csak az incipit egyezik meg. 

Ezt a hat éneket emeli ki Stoll Béla, ám az RMKT-k mutatóit végignézve 
még egy énekre találunk utalást, az RMKT XVII/15. kötetben a 388/I-re. A 
388. tételnek azonban nincs I–II. változata, és a jegyzetekben sincs utalás a 
Jászfényszarui énekeskönyvre. A 338-nak ugyanakkor van, és a jegyzeteiben is 
szerepel a Jászfényszarui, tehát elírásról van szó. Bár az I. változatra utal a 
mutató, valójában a II. változat jegyzeteinél szerepel a kézirat.21 Az Ó, véghetetlen 
kegyelmű kezdetű éneknek az RMKT-ban közölt nyolc versszakos alapszövege 
az 1674-es Cantus catholiciből való, míg a Jászfényszarui énekeskönyv változata négy 
strófa. Tulajdonképpen ez utóbbi szöveg egyik változattal sem azonos, sokkal 
inkább tűnik úgy, mintha egy közös latin szöveg különböző fordításairól lenne 
szó.  

Még egy kérdéskört érdemes végigjárni az énekeskönyvvel kapcsolatban. 
Jászfényszaru az egri egyházmegyéhez tartozó település ma is, és a 18. század-
ban is az volt. Eszterházy Károly egri püspök felismerte, hogy szükség lenne 
egy központilag összeállított, nyomtatott énekeskönyvre a kántorok és hívek 
használatára, ezért 1775-ben körlevélben szólította fel a kerületi espereseket, 
hogy kántoraik által gyűjtsék össze az alkalmasnak tűnő énekeket, és kottával 
együtt küldjék be.22 Szentmihályi Mihályt bízta meg a készülő énekeskönyv 
munkálataival. Felmerülhet a gyanú, hogy erre a buzdításra gyűjtötte össze 
Molnár László kántor is az énekeket, bár a kézirat bő egy évtizeddel későbbi. 
Az Egri Főegyházmegyei Levéltárban egy iratcsomóba gyűjtötték a 
Szentmihályi-énekeskönyvhöz kapcsolódó dokumentumokat.23 Ezek között az 
iratok között ma is megtalálható néhány kántor válasza, akik valóban küldtek 
be hangjegyes énekeket Eszterházy felhívására. Több füzetkén szerepel utólag 
ráírva, hogy melyik településről származik, jászfényszarui azonban nincs 
közöttük. Arra sincs adat, hogy az 1770-es években már Molnár László lett 
volna a kántor Jászfényszarun, mivel a kántorokról nem vezettek nyilvántartást 
ebben az időben. Mint tudjuk, Szentmihályi énekeskönyve végül 1797–1798-
                                                      
21 Uo., 343–346. 
22 PAPP, i. m., 155. 
23 Eger, Főegyházmegyei Levéltár, A. V. 914. 
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ban látott napvilágot nyomtatásban. Találomra végignézve vagy félszáz éneket, 
elmondható, hogy a két énekeskönyv anyaga nem azonos, ami benne van az 
egyikben, az a másikból hiányzik, és fordítva. Ha netalán azonos incipittel 
találkozunk, akkor is más szövegváltozat szerepel az egyikben, mint a másik-
ban, elég itt a fentebb tárgyalt Ki ád vizet én fejemnek vagy a Mivel már béesteledett 
kezdetű énekekre gondolni. Az előbbi kezdősorral két ének is szerepel 
Szentmihályinál, ám mindkettő más, bővebb szövegvariáns, mint amit a 
Jászfényszarui énekeskönyvben találhatunk. Az episztola és evangélium szerint való 
énekek esetében is teljesen más sorozatot közöl a két kötet. Ezek alapján 
kizárható, hogy Szentmihályi énekeskönyvéhez készült volna a Jászfényszarui 
énekeskönyv. Sokkal inkább elképzelhető, hogy a kántor – központi énekeskönyv 
hiányában – saját használatra gyűjtötte és rendezte az énekeket kötetbe. 

Végül következzék az énekeskönyv tartalma az énekek sorrendjében. A 
címiratokat és incipiteket mai helyesírás szerint írtam át, megőrizve a nyelvjárá-
si jellegzetességeket. A lapszámok esetében elöl áll a folyamatos, „ceruzás” 
számozás, amelyet a restauráláskor írtak a kötetbe, utána zárójelben következ-
nek az eredeti lapszámok. Szögletes zárójelben szerepelnek azok a fejezetcí-
mek, amelyek csak a mutatótáblából vagy a fejlécből ismertek, mivel az érintett 
lapok hiányoznak a kéziratból. Szögletes zárójelben van minden egyéb meg-
jegyzés is. A címeket kurzív betűtípus különbözteti meg az incipitektől; ha az 
éneknek a kéziratban nincs címe, akkor a mutatóban csak a kezdősor szerepel. 
Helyközzel választottam el a fejezeteken belül az utólag beírt énekeket a 
többitől. Minden esetben jeleztem, ha az ének a hiányzó lapok miatt csonka, 
akár az eleje, akár a vége veszett el. Azon énekek esetében, ahol az első strófák 
hiányoznak, mindig a meglévő első teljes versszak első sorát vettem alapul. Az 
énekeskönyv mutatóját Holl Béla is elkészítette,24 de ő csak az eredeti Mutató-
tábla szerint vette fel a fejezeteket és a témaköröket, nem incipit szerint. Bő 
megjegyzést fűzött mindenhez, és a fejezeteken belül kiemelte a számára 
érdekesnek, fontosnak tűnő énekeket. Megjegyzései szerint az utólag beírt 
szövegek egy része a kézírás alapján szintén 18. századi, az oltáriszentségi 
énekek közt található 19. századi kézírás.  

                                                      
24 Holl Béla hagyatéka, Bp., Piarista Levéltár, IV. 229. 
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A Jászfényszarui énekeskönyv énekei 

p. 3–24. [Karácsonyi énekek] 
3–4. Üdvözlünk tégedet… 
4–5. Az Oltáriszentségrűl. Ó, nagy Szentség, lelki szépség… 
5–6. Az Oltáriszentségrűl. Jézus, köszöntlek téged… 
7–8. Isteni méltóság, lelkem kedves vendége… 
9. Pasztorella. Midőn a szűz bepólyázta gyermekit… 
10. [üres lap] 
11. Nosza juhászok, kik a hegyekben… 
12. [üres lap] 
13. Pasztorella. Aludj, aludj én gyermekem… 
14. [üres lap] 
15. Pasztorella. Pásztortársak, új hírt mondok… 
16. Angyal az pásztoroknak… 
17. Pásztordal. Áldott légy, régen várt szerencsés óra… 
17–18. Más. Az ég s föld már… 
18–19. Más. Hej, víg juhászok, csordások… 
19–20. Más. Az anyja mellette dánol gyermekének… 
21–22. Üdvöz légy, áldott éjszaka… 
23–24. [hiányzó lap] 

 
p. 25–29. Mutató tábla [A Nyolcadik részből öt ének, a Kilencedik résztől a Tizenötödik 

részig. A végén: Vége ezen első könyvnek.] 
p. 30–[41]. (1–12.) Első része. Adventi énekeket foglal magában 

30. (1.) Adventi vasárnapokra Kyrie. Irgalmas szemeidet, Úristen, vesd reánk… 
30. (1.) Credo. Hiszünk mindnyájan mi Teremtőnkben… 
30. (1.) Sanctus. Szent, szent, szent az Atyaisten… 
30–31. (1–2.) Agnus Dei. Jézus, Istennek Báránya… 
31. (2.) Advent első vasárnapja. Az epistola szerént. Rom. 13. v. 11. Üdeje már felserkennünk… 
31–32. (2–3.) Az Evangelium szerént. Luc. 21. v. 25. Advent első vasárnapja… 
32. (3.) Ezen Evang. Nagy félelemmel lesz az utolsó ítéletnek napja… 
32–33. (3–4.) Advent második vasárnapja. Az epistola szerént. Rom. 15. v. 4. Miket régen 

megírtanak… 
33. (4.) Az Evang. szerént. Math. 11. v. 2. Midőn meghallotta János a fogságban… 
33–34. (4–5.) Ezen Evang. Midőn János a fogságban… 
34. (5.) Advent harmadik vasárnapja. Az epistola szerént. Phil. 4. v. 19. Örvendjünk az Úrban…
34. (5.) Az Evang. szerént. Joan. 1. v. 16. Keresztelő Jánoshoz a zsidók papokot küldének… 



A Jászfényszarui énekeskönyv 

 249 

34–35. (5–6.) Ismét ezen Evang. Küldtek papokot és levitákot… 
35. (6.) Advent negyedik vasárnapja. Az epist. szerént Cor. 4. v. 1. Istennek Báránya, ki jöttél e 

világra… 
35–36. (6–7.) Az Evang. szerént. Luc. 3. v. 1. Tiberius császár üdejében…  
36. (7.) Ismét ezen Evang. Annás és Kaifás papi fejedelmeknek… 
36. (7.) Hajnali szentmisék alatt mondandó dicséretek. Rorate caeli de super… 
36–37. (7–8.) Kyrie. Mennyei szent Atyánk, mindenható Isten… 
37. (8.) Gloria. Dicsőség légyen mennyben az Istennek… 
37. (8.) Credo. Hiszünk mindenható Atya Úristenben… 
37–38. (8–9.) Sanctus. Szent az irgalmas Atya Úristen… 
38. (9.) Agnus Dei. Istennek szent Báránya… 
38–39. (9–10.) Prosa Adventualis. Ab arce syderum Gabriel intonuit… [utolsó vsz.: Ó, 

Mária, Isten anyja…] 
39. (10.) Következnek közönséges adventi énekek. Elsőben is az adventi epistola szerént. Isai. 2. v. 

11. Az kegyes Atya immár mutatja hozzánk szeretetét… 
39–40. (10–11.) Következnek az Evang. szerént. Luc. 1. v. 26. Elküldeték Istentől Gábriel 

Názáretben… 
40. (11.) Más. Máriához az Isten elküldé arkangyalát… [csonka, 2 vsz.] 

 
[p. 41–57. (28–44.) Második rész. Karácsonyi énekek] 

41. (28.) Az angyalok mindjárt hirdeték a pásztoroknak… [csonka, az eleje hiányzik] 
41. (28.) Sub communione. Üdvöz légy áldva, régen óhajtott éjszaka… 
42. (29.) Hajnalban lévő sz. mise alatt. Az epist. szerént. Tit. 3. v. 3. Megjelene, hozzánk jöve 

üdvözítő Istenünk… 
42–43. (29–30.) Az Evang. szerént. Luc. 2. v. 15. A pásztorok az ő nyájok mellett hogy 

voltak… 
43–44. (30–31.) Nappali Szentmise alatt. Az epistola szerént Hab. 1. v. 15. Az Úristen régen-

te sokképpen szólva példákkal… 
44. (31.) Az Evang. szerént. Joan. 1. v. 1. Kezdetben volt az Ige… 
44–45. (31–32.) Ezen Eveng. Boldog és szerencsés Betlehem városa… 
45. (32.) Festivalis. Enek ezen napra. Nagy örömmel vigadjunk… 
45–46. (32–33.) Betlehem hordozásakor. Jer, mindnyájan örvendjetek… 
46–47. (33–34.) Tekénts, ember, istállóban… 
47. (34.) Karácsony octavája alatt esendő vasárnap. Az epist. szer. Gal. 4. v. 1. Jer, mi dicsérjük a 

mennyei Atyát… 
47. (34.) Az Evang. szerént. Luc. 2. v. 93. Szűz Mária, Jézus Anyja… 
48. (35.) Ezen Evang. Dicsőséges József és Mária csudálják vala… 
48–49. (35–36.) Következnek közönséges karácsonyi énekek. Egy szűz szüle magzatot Betle-

hemben… 
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49. (36.) Más. Szűz Mária gyermeket szüle… 
50. (37.) Más. Ó, ki tudja számban tenni… 
50–51. (37–38.) Más. Mária szülöttének… 
51–52. (38–39.) Következnek az Angyalok és Pásztorok éneklési. Dicsőség mennyben Istennek… 
52–53. (39–40.) Második. Ne féljetek pásztorok… 
53–54. (40–41.) Harmadik. Nagy örömet, ó, pásztorok, néktek hirdetek… 
54. (41.) Az angyali öröm hirdetése a Pásztoroknak. Mely nagy igazságos örömet hirdetek… 
54–55. (41–42.) Más. Mennyből az angyal nagy sokasággal… 
55–56. (42–43.) Következnek a Pásztorok éneki. Hej, hej, bezzeg jó hír ez minékünk… 
56. (43.) Más. Kelj fel, Mopsus, hamar kelj fel… 
56–57. (43–44.) Más. Nosza, Mopsze, siessünk… 
57. (44.) Más. Halljad pajtás, új hírmondás… 

 
p. 58–72. (45–60.) Harmadik része. Új esztendői és Vízkereszti énekeket foglal magában 

58. (46.) Kyrie. Kyrielejson, kérünk, Uram, téged… 
58. (46.) Gloria. Dicsőség mennyben a nagy Úristennek… 
58. (46.) Credo. Hiszünk mi az egy Istenben… 
58–59. (46–47.) Sanctus. Szent vagy, Úristen… 
59. (47.) Agnus Dei. Istennek szent báránya, ides Jézus… 
59. (47.) Újesztendő napján. Első. Új esztendő kezdetén, közepén s végzetén… 
60. (48.) Második. Újesztendő napját új dicsíretekkel… 
60–61. (48–49.) Harmadik. Isten Fiát, világ megváltóját… 
61. (49.) Újesztendő után első vasárnap. Az epist. szer. Gal. 4. v. 1. A kisded Jézus mindenek 

ura… 
61. (49.) Az Evang. szer. Math. 2. v. 19. Hogy meghala Heródes… 
62. (50.) Ezen Evang. Júdeában a Heródes király midőn meghala… 
62–63. (50–51.) Újesztendő három közönséges éneki következnek. Első. Ó, érettünk született 

kisdedünk… 
63. (51.) Második. Ó, véghetetlen szerelmű… 
63–64. (51–52.) Harmadik. Érettünk született Urunk… 
64–65. (52–53.) Vízkereszt napján. Az epist. szer. Isa. 60. A szent királyok, három mágusok… 
65. (53.) Az Evang. szer. Math. 2. v. 13. Szenteljünk ma három szent királyok ünnepe 

napját… 
65–66. (53–54.) A Solosma szerént. Az Úr Krisztus Jézus ez napot szerzette… 
66–67. (54–55.) Vízkereszti közönséges énekek. Ez eljött szent üdőben… 
67–68. (55–56.) Más. Három királyok hogy csillagot láttak… 
68–69. (56–57.) Más. Szűz Mária nékünk ez világra Messiást szüle… 
69–70. (57–58.) Más. A szent királyokkal, szép ajándékokkal… 
70–71. (58–59.) Más. Támadt egy új király… 
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71. (59.) Más. A három mágusok… 
71–72. (59–60.) Vízkereszti házi áldás. Három királyok szent ünnepe napját… 
72. (60.) Második. A Jézus csillaga fénye… 

 
p. 72–93. (60–81.) Negyedik része. Vízkereszt után nagyböjtig való énekeket foglal magában 

72. (60.) Kyrie. Kyrie, mennyei Atyánk… 
72–73. (60–61.) Gloria. Dicsőség mennyben Istennek… 
73. (61.) Credo. Hiszünk mi az egy Istenben… 
73. (61.) Sanctus. Szent az egek Alkotója… 
73. (61.) Agnus Dei. Isten báránya, ki e világra… 
73–74. (61–62.) Vízkereszt után első vasárnap. Az epist. szer. Rom. 12. v. 1. Úristennek szent 

szolgálatjára… 
74. (62.) Az Evang. szer. Luc. 2. v. 47. Tizenkét esztendős, nem pedig több üdős… 
74–75. (62–63.) Ezen Evang. Úr Jézus tizenkét esztendős üdejében… 
75. (63.) Vízkereszt után második vasárnap. Az epist. szer. Rom. 12. v. 16. Szerelmes népim, 

kedves híveim… 
75. (63.) Az Evang. szer. Joan. 2. v. 1. Galileai Kánában menyegzőt tartanak vala… 
75–76. (63–64.) Ezen Evang. Vidám menyegző lőn Kána Galileában… 
76. (64.) Vízkereszt után harmadik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 12. v. 28. Különböző 

ajándékink Istentől vannak… 
76–77. (64–65.) Az Evang. szer. Math. 8. v. 1. Mikor lejött, leérkezött volna Jézus a 

hegyrül… 
77–78. (65–66.) Ezen Evang. Jézus hogy lejött a hegyrül… 
78. (66.) Vízkereszt után negyedik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 13. v. 8. Hogyha egymást 

szeretjük… 
78. (66.) Az Evang. szer. Math. 8. v. 23. Bémenvén Urunk Jézusunk egy hajócskában… 
78–79. (66–67.) Ezen Evang. Tenger árjában, kis hajócskában… 
79. (67.) Vízkereszt után ötödik vasárnap. Az epist. szer. Thess. 1. v. 12. Mint Istennek válasz-

totti… 
79. (67.) Az Evang. szer. Math. 13. v. 24. Jézus az üdőben szól példabeszédben… 
80. (68.) Ezen Evang. Jézus, világ megváltója, mennyországot… 
80. (68.) Vízkereszt után hatodik vasárnap. Az epist. szer. Thess 1. v. 2. Adjunk hálát Iste-

nünknek… 
80–81. (68–69.) Az Evang. szer. Math. 13. v. 31. Jézus a seregeknek… 
81. (69.) Ezen Evang. Mennyeknek országát, hasonlítja boldogságát… 
81–82. (69–70.) Septuagesima vasárnapján. Az epist. szer. 1. Cor. 9. v. 24. Pályafutásinkban 

mi úgy serénykedjünk… 
82. (70.) Az Evang. szer. Math. 12. v. 1. Jézus szent tanítványinak mondja példabeszédben… 
82–83. (70–71.) Ezen Evang. Krisztus mennyeknek országát példázza… 
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83. (71.) Sexagesima vasárnapján. Az epist. szer. 1. Cor. 11. v. 12. Szent Pál Úristenért sok 
üldözéseket… 

83. (71.) Az Evang. szer. Luc. 8. v. 4. Városokbúl hogy Jézusra sereg tódula… 
83–84. (71–72.) Ezen Evang. Hogy Jézushoz nagy sereg tódula… 
84. (72.) Quinquagesima vasárnapján. Az epist. szer. 1. Cor. 11. v. 3. Ha szinte beszélnénk 

angyali nyelvekkel… 
84–85. (72–73.) Az Evang. szer. Luc. 18. v. 30. Mondá Urunk Jézus Krisztus… 
85. (73.) Ezen Evang. Az Úr Jézus apostolit… 
85–86. (73–74.) Húshagyó hétfőn. Ó, te világ kedvén tartott fia… 
86–87. (74–75.) Húshagyó kedden. Ides mézzel, csalárd ízzel festett világ öröme… 
87–88. (75–76.) Világ hívságirúl közönséges énekek ezen idő alatt. Elsőben. E világ szintén 

olyan, mint egy virágos kert… 
88–89. (76–77.) Más. Csalárd világ, jaj, mit mívelsz… 
89. (77.) Más. Sok különféle ügyefogyottak ispitályban vannak… 
89–90. (77–78.) Más. Csalárd világ, mit kesergesz… 
90–91. (78–79.) Más. Ó, te világ bővelkedő fia… 
91–92. (79–80.) Más. Mit jársz úgy annyira utánam, ó, világ… 
92. (80.) Más. Mind hívságok, csalárdságok e világban mindenek… 
92–93. (80–81.) Hogy e világ merő hívság, mindeneknél van tudva… 

 
p. 93–142. (81–108.) Ötödik része. Nagyböjti énekeket foglal magában 

93. (81.) Kyrie. Kyrie lejson[!], elejson, kegyelmes Istenünk… 
93–94. (81–82.) Gloria vasárnapokon kívül más napokra. Dicsőség mennyégben a nagy Úr-

istennek… 
94. (82.) Credo. Hiszünk mi az egy Istenben… 
94. (82.) Sanctus. Szent, szent az Atyaisten… 
94–95. (82–83.) Agnus Dei. Istennek Báránya, ki elveszed bűnünköt… 
95. (83.) Hamvazó szerdán. A hamvazás felett. Mi gyarló emberek, kik még földön élünk… 
96. (84.) Az epist. szer. Joel. 2. v. 1. Hozzád, Jézus, felkiáltunk megtért szívünkből… 
96. (84.) Az Evang. szer. Math. 6. v. 16. Halljuk Úr Jézusnak szép tanítását a szent 

böjtölésrűl… 
96–97. (84–85.) Ezen Evang. Tanítványinak szép példabeszédben szólván Úr Jézus… 
97. (85.) Böjt első vasárnapján. Az epist. szer. 2. Cor. 6. v. 1. Napjai az üdvösségnek rajtunk 

immár elkezdődtek… 
97–98. (85–86.) Az Evang. szer. Math. 4. v. 1. Jézus a pusztában ezen üdő tájban viteték 

egykoron a Lélektől… 
98. (86.) Ezen Evang. Jézus a pusztába viteték a Lélektűl… 
98–99. (86–87.) Böjt második vasárnapján. Az epist. szer. Thess. 4. v. 1. Mai napun hogy 

Szent Pálnak levele int bennünköt… 
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99. (87.) Az Evang. szer. Math. 16. v. 1. Jézus három tanítványit melléje midőn vette… 
99. (87.) Ismét ezen Evang. Jézus Pétert, mellé Jakabot és Jánost vévé… 
100. (88.) Böjt harmadik vasárnapján. Az epist. szer. Eph. 5. v. 1. Jer, serénykedjünk mi, 

hogy mind legyünk Isten követői… 
100. (88.) Az Evang. szer. Luc. 11. v. 14. Egykor az Úr Jézus néma ördögöt űzött vala… 
100–101. (88–89.) Ezen Evang. Jézus egy néma ördögöt egykor űze… 
101. (89.) Böjt negyedik vasárnapján. Az epist. szer. Gal. 4. v. 22. Ábrahámnak vénségében 

fia test s ígéret szerént kettő vala… 
101–102. (89–90.) Az Evang. szer. Joan. 6. v. 1. Hogy az Isten Fia, világ Megváltója a 

Galiléai tengeren túl méne… 
102. (90.) Ismét ezen Evang. Jézus Galiléai tengeren túl méne… 
103. (91.) Böjt ötödik vasárnapján. Az epist. szer. Hab. 9. v. 11. Hogyha régenten az ó tör-

vényben barmok áldozatja… 
103. (91.) Az Evang. szer. Joan. 8. v. 46. A zsidó seregeknek s papi fejedelmeknek Úr Jé-

zus ily igéket, beszédeket szól… 
103–104. (91–92.) Ezen Evang. Így szól Jézus a zsidóknak és akkori főpapoknak… 
104. (92.) Virág vasárnapján. Sub offert. A Passio szer. Math. 26. Sok kín vallott Jézusunk… 
104–105. (92–93.) Sub communione. Az Evang. szer. Math. 21. v. 1. Hogy Jézus Jeruzsá-

lemhez közelgetett volna… 
105. (93.) Ezen Evang. Midőn Úr Jézus Jeruzsálemhez közelgetett volna… 
106. (94.) Nagyszerdán a Lamentatio között Responsorium. 1. Resp. Jézus Olajfák hegyén 

mennyei szent Atyjához… 
106. (94.) 2. Resp. Szomorú az én lelkem… 
106. (94) 3. Resp. Kegyes Üdvözítőnknek oda minden szépsége… 
106–107. (94–95.) Nagycsütörtökön. Az epist. szer. 1. Cor. 11. v. 20. Jézus, mely utolsó éjjel 

elárultaték… 
107. (95.) Az Evang. szer. Joan. 13. v. 1. Hogy Jézus halálát közelgetni látja… 
107–108. (95–96.) Ezen Evang. Következendő halálát, tudván Jézus végóráját… 
108. (96.) Ezen napon a Lamentatiok között Responsorium. 1. Resp. Mindnyájan az én sze-

relmes barátim elhadtak… 
108. (96.) 2. Resp. A Templomnak superlatja kétfelé hasadva… 
108. (96.) 3. Resp. Választva népem, Izrael tőlem mint estél el… 
108–109. (96–97.) Nagypénteken az Úr koporsójában. Az Oltáriszentség betétele után. Kereszt-

re feszíttetett, mai nap függesztetett… 
109–110. (97–98.) Ezen napon a délutáni Processioban. Krisztus kínszenvedésén mai nap 

elmélkedjünk… 
110. (98.) Ugyanezen napon a Lamentatiok között Responsorium. 1. Resp. Mint egy szelíd bá-

rányt, Jézust a kínokra… 
110–111. (98–99.) 2. Resp. Jeruzsálem, kelj fel, tedd le örömödet… 
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111. (99.) 3. Resp. Sírj, zokogj, én népem, mint sírnak a szüzek… 
111. (99.) Nagyszombaton. Sub offertorio. Győzedelmes tryumphussal Úr Jézus örvendezik… 
(99–100.) Más. Adjunk nagy hálákot Úr Jézusnak kegyelmiért… 
[egy lap kimaradt a ceruzás számozásból] 
(100.) Sub communione. Üdvöz légy, Krisztus szent Teste… 
(100–101.) Következnek közönséges nagyböjti énekek. Elsőben is böjt elején alkalmatosak. Hymnus 

Ecclesiae Audi benigne conditor. Magyarúl. Hallgasd meg mi könyörgésünk… 
(101.) Item Hymnus Ecclesiae Ex more docti mystico. Első Atyáinknak, régi Pátriárcháinknak… 
112. (101–102.) Negyven napi böjtünköt… 
112–113. (102–103.) Más. Hozzánk bejöttek és elkezdődtek szenvedés napjai… 
113. (103.) Más. Üdő feltetszett felettünk… 
114. (104.) Más. Jézus, mennyországnak finye… 
114–115. (104–105.) Más. Szenteld meg, Istenünk… 
115–116. (105–106.) Következnek Krisztus szenvedésérűl közönséges énekek. Elsőben is Hymn. Eccl. 

Lustra sex qui jam peregit. Magyarúl. Hogy a Krisztus Jézus sok kínszenvedésének… 
116. (106.) Más. Siess, bűnös, keresztfához… 
117. (107.) Más. Keseregjünk az egekkel… 
117–118. (107–108.) A megostoroztatott Jézusról. Istennek szent Fia keresztre feszítteték… 

119. Siralmas sok esetek Úr Jézussal törtintek… 
120–121. Szemeim folyjatok, Úr Jézuson áradjatok… 
121–122. Más. Sötét gyászban borulnak égen, földön mindenek… 
122–126. Az Úr koporsójánál Krisztusnak bűnöshöz beszélgetése. Én, ki mindent alkottam… 
126–127. Más. Siránkozzunk s óhajtozzunk, hullassunk könyveket… 
128–133. Jézus és Mária beszélgetése és elbúcsúzások, kiket bűnös Ádám fejez be. Ó, egek, sírja-

tok, kősziklák, nyíljatok… 
133. Siralmas, jaj, énnékem, Máriának életem… 
134–135. Jaj, énnékem, holtig szomorú anyának… 
135. Ó, mely bővséggel könyvezek, szívemben mint repedezek… 
136–137. Tekints, kérlek, bűnös lélek, a magos keresztre… 
137–138. Midőn szomorú két szemem keresztfára felemelem… 
138–140. Más. Ó, szerelmes Jézusom, értem megholt Krisztusom… 
140. Magyarok királynéja, boldogságos Szűz Anya… 
140–141. Más. Oltalmad alá sietünk, Istennek szent szülője… 
142. [üres lap]

 
[p. 143–162. (141–160.) Hatodik része. Húsvéti énekek] 

143. (141.) [Húsvét után negyedik vasárnap. Az Evang. szer.] Vigasztalja bús szíveket ezen 
Igéjével… [csonka, az eleje hiányzik] 
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143. (141.) Ismét ezen Evang. Tanítványinak mint fiainak Jézus ekképp szóla… 
143–144. (141–142.) Húsvét után ötödik vasárnap. Az epist. szer. Jac. 16. v. 23. Krisztusnak 

igaz hívei, választott kegyes népei… 
144. (142.) Az Evang. szer. Joan. 16. 23. Így szól Jézus híveinek, jó reménységben legyetek… 
144. (142.) Ismét ezen Evang. A szent Evangéliom, mely lelki nyugalom… 
144–145. (142–143.) Közönséges húsvéti énekek az Úr feltámadásárúl. Első Hymn. Eccl. Ad 

regias Agni dapes. Magyarúl. A húsvéti szent báránynak… 
145–146. (143–144.) Item Hymn. Eccl. Aurora coelum purpurat. Magyarúl. Zeng mennyor-

szág énekléssel… 
146. (144.) Más. Alleluját énekeljünk feltámadt Krisztusunknak… 
146–147. (144–145.) Más. Feltámadt dicsőségesen Jézus, Isten Fia… 
147. (145.) Más. Felkelt csillagunk, óhajtott napunk… 
147–148. (145–146.) Más. Dicsőséggel feltámadtál, ides Jézus… 
148–149. (146–147.) Más. Angyalok az égben nagyon örvendnek… 
149. (147.) Más. Krisztusnak szent halála… 
149–150. (147–148.) Más. Krisztus megholt bűneinkért… 
150–151. (148–149.) Más. Dicsőséges felkelése Üdvözítőnknek… 
151–152. (149–150.) Más. Krisztus feltámada, ki miértünk megholt vala… 
152. (150.) Más. Feltámadt váltságunk, Krisztus vigasságunk… 
153. (151.) Ezen húsvéti üdő alatt szerda és szombat napokra a boldogságos Szűz öröméről. 

Antiphona Ecclesiae Regina coeli laetare. Magyarúl. Örvendj, ó, nagy Asszonyság… 
153–154. (151–152.) Más. Eljött napja az örömnek… 
154–155. (152–152.) Más. Tedd le keserűségedet, ó, Szűzanya… 
155. (153.) Más. Örülj, Jézus dajkája, mennyország királynéja… 
156. (154.) Más. Kinek férhet elméjében… 
156–157. (154–155.) Más. Örvendj, szép Szűz Mária… 
157–158. (155–156.) Keresztjáró hétfőn. Az Atyaistenhez. Amely szent napok nékünk ren-

deltettek… 
158. (156.) Esőért vagy tiszta üdőért. Tekénts mostani súlyos szükségünköt… 
158. (156.) Keresztjáró kedden. A Fiúistenhez. Egek fényes csillaga… 
159. (157.) Keresztjáró szerdán. A Szentlélek Istenhez. Ó, angyalok dicsősége, Szentlélek 

Isten fölsége… 
159–161. (157–159.) Különbféle szükségek üdején mondandó könyörgő ének. Tehozzád óhaj-

tunk, Jézus Megváltónk… 
 

p. 162–172. (160–170.) Hetedik része. Úr Mennyben meneteléről énekek 
162. (160.) Kyrie. Kyrie elejson, elejson, elejson, kérünk téged, mi Istenünk… 
162–163. (160–161.) Gloria. Dicsőség mennyben Istennek… 
163. (161.) Credo. Hiszünk a mindenható Atya Úristenben… 
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163. (161.) Sanctus. Szent az Atya Úristen a magos egekben… 
163. (161.) Agnus Dei. Ó, Istennek Báránya, ó, szépséges Jézus… 
163–164. (161–162.) Áldozócsütörtökön. Az epist. szer. Act. 1. v. 1. Jézus negyven napok 

végét hogy elérte… 
164. (162.) Az Evang. szer. Mar. 16. v. 14. Felment az Úr Krisztus az egekben… 
164. (162.) Ezen Evang. Jézus mennyben, szép felyhőben… 
164–165. (162–163.) Áldozócsütörtök után való vasárnap. Az epist. szer. 1. Petr. 4. v. 7. 

Mennyben költözött Jézusunk… 
165. (163.) Az Evang. szer. Joan. 15. v. 16. Amikor eljövend, kit nevemben küldend… 
165. (163.) Ezen Evang. Kegyes igékkel tanítványinak Jézus ekképp szólott… 
166. (164.) Következnek Úr mennybemeneteléről közönséges énekek. Elsőben is Hymn. Eccl. Salutis 

humanae sator. Jézus, üdvösség szerzője… 
166–167. (164–165.) Item Hymn. Eccl. Aeternae lux altissime. Jézus, egek Királya… 
167. (165.) Más. Midőn a negyven napok fogytára jutának… 
167–168. (165–166.) Más. Hogy Atyja Krisztust felvitte… 
168. (166.) Más. Jézust a szentekkel, megdicsőült seregekkel… 
169. (167.) Más. Krisztus felkölt a halálbúl… 
169–170. (167–168.) Más. Jézus felment minden egek felett… 
170. (168.) Jézus anyjához, Máriához. Jézus szép felyhőkben, felment az egekben… 
171–172. (169–170.) Pünkösd szombatján két ének. Első. Buzgósággal egy üdőben… 
172. (170.) Második. Szentlélek, hallgass minket erőddel… 

 
p. 173–186. (171–184.) Nyolcadik része. Pünkösdi énekek a Szentlélek eljöveteléről. 

173. (171.) Kyrie. Kyrie elejson, elejson, nagy irgalmú Atyaisten… 
173. (171.) Gloria. Dicsőség magosságban fölséges Istennek… 
173. (171.) Credo. Hiszünk mi egy Istenben… 
173–174. (171–172.) Sanctus. Szent az Atyaisten, szent a Fiúisten… 
174. (172.) Agnus Dei. Istennek szent Báránya… 
174. (172.) Pünkösd első napján. Az epist. szer. Act. 2. v. 1. Reánk ékes nap virradt mennyei 

finnyel támadva… 
174–175. (172–173.) Pünküsd napok bételve… 
175. (173.) Dicsérettel, tisztelettel áldjuk Szentlélek Istent… 
175–176. (173–174.) Pünkösd másod napján. Az epist. szer. Act. 10. v. 4. A napokban, mi-

dőn száját Szent Péter megnyitotta… 
176. (174.) Az Evang. szer. Joan. 3. Vigasztaló Szentlélek Úristen… 
176. (174.) Szentlélek Isten, szállj be szívünkben… 
177. (175.) Pünkösd harmadik napján. Az epist. szer. Act. 8. v. 14. Szentlélek Isten malasztja 

szálljon reánk… 
177. (175.) A pünkösd havának szép gyönyörűsége… 
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177–178. (175–176.) Ó, Szentlélek Úristen, imádunk téged híven… 
178–179. (176–177.) Közönséges énekek a Sz. Lélek Isten eljöveteléről, kiket esztendő által lehet 

mondani szerda napokon. Hogy Úr Krisztus mennyben készülne felmenni… 
179–180. (177–178.) Más. Szenteljük nagy örömmel mi, keresztény hívek… 
180–181. (178–179.) Más. A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívekre… 
181. (179.) Más. Szentlélek Isten, malaszt kútfeje… 
181–182. (179–180.) Más. Ó, az Isten kegyelmének, véghetetlen szerelmének… 
183. (181.) Esztendő által pro Missa votiva a Szentlélek Istenről. Árvák vigasztaló atyja, Szent-

lélek Úristen… 
183. (181.) Más. Szentlélek Úristen, jöjj szívünkben… 
183–184. (181–182.) Más. Jöjj, Szentlélek Isten, nézd könyörgésünk itten… 
184. (182.) Más. Szívek vezérlője, jóra gerjesztője… 
184. (182.) Más. Szentlélek Úristen, hallgasd meg könyörgésünköt… 
184–185. (182–183.) Más. Szentlélek Úristen, kik dicsérünk itten… 
185. (183.) Más. Szentlélek Úristen, elődben borulunk… 
185–186. (183–184.) Más. Sok kegyelmű, nagy szerelmű Szentlélek Istenünk… 
186. (184.) Más. Ó, Szentlélek, szíveinknek nagy idessége… 

 
p. 186–190. (184–188.) Kilencedik része. A teljes Szentháromságról való dicséreteket foglal 

magában 
186. (184.) Kyrie. Kyrie, nagy Úristen… 
186–187. (184–185.) Gloria. Dicsőség mennyben Istennek… 
187. (185.) Credo. Hiszünk mi a mindenható Atya Úristenben… 
187. (185.) Sanctus. Szent, szent, szent az Atyaisten… 
187–188. (185–186.) Agnus Dei. Istennek kedves Báránya… 
188. (186.) Szentháromság vasárnapján. Az Epist. szer. Rom. 11. v. 33. Ó, megfoghatatlan, 

teljes Szentháromság… 
188–189. (186–187.) Az Evang. szer. Math. 28. v. 18. Szentháromság egy Istennek, Atya, 

Fiú, Szentléleknek… 
189. (187.) Áldott légy, Szentháromság, imádandó méltóság… 
189–190. (187–188.) Közönséges énekek a teljes Szentháromság egy Istenről. Elsőben is Hymn. 

Eccl. Iam sol recedit igneus. Magyarúl. Ó, Szentháromság egy Isten… 
190. (188.) Hymn. item Eccl. Primo die quo Trinitas. Magyarúl. Mely napon a Szentháromság, 

a mennyei nagy Uraság… 
190. (188.) Más. Kiket jelen való napra… [csonka, 3 vsz.] 

 
[p. 191–212. (195–232.) Tizedik része. Az Oltáriszentségrűl való dicséretek] 

191. (195.) Örvendjünk, hívek, mi Teremptőnknek… [csonka, az eleje hiányzik] 
191. (195.) Más. Üdvöz légy, Oltáriszentség, Krisztus szent Teste s Vére… 
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191–192. (195–196.) Más. Üdvöz légy, ó, áldott, drága nagy szentség… 
192–193. (196–197.) Más. Üdvöz légy, szentséges ostya, lelkeink istápja… 
193. (197.) Más. Üdvöz légy, Krisztus Teste, drágalátos szent Vére… 
193–194. (197–198.) Más. Üdvöz légy, Krisztus szent Teste… 
194. (198.) Más. Üdvöz légy, Oltáriszentség, Krisztus szent Teste s Vére… 
195. (199.) Más. Üdvöz légy, százezerszer, sőt még ennél is többszer… 
195–196. (199–200.) Más. Üdvöz légy, Oltáriszentség, áldva légy, mennyei fölség… 
196. (200.) Más. Üdvöz légy, Urunk Jézusnak drágalátos Teste… 
197. (201.) Következnek az Oltáriszentség dicséretére való serkengetések. Dicsérjétek Istent, 

minden alkotmányi… 
197–198. (201–202.) Más. Mennyei angyalok, égő Szeraphimok… 
198. (202.) Más. Testté lött szent Ige, Isten bölcsessége… 
198–199. (202–203.) Más. Ez Oltáriszentséghez, isteni nagy fölséghez… 
199–200. (203–204.) Más. Ó, lelkem, szent Teremtődöt, imádjad Üdvözítődöt… 
200. (204.) Más. Mondjon áldást, magasztalást minden e nagy szentségnek… 
200–201. (204–205.) Hivattatnak minden buzgó az Oltáriszentséghez. Ez Oltári nagy szent-

séghez, itt elrejtett Istenséghez… 
201–202. (205–206.) Más. Ó, bűnös emberi nemzet, kinek sok ínséget szerzett… 
202. (206.) Más. Jelen lévő keresztinyek, egyben gyülekezett hívek… 
203. (207.) Más. Teremptett állatok, ide járuljatok… 
203–204. (207–208.) Más. Keresztinyek, siessetek, hogy életet nyerhessetek… 
204–205. (208–209.) Krisztus magához híjja a bűnösököt. Ártatlan szent Bárány, kinek mi az 

árán megváltattunk… 
205. (209.) A bűnös indul Krisztus szavai után. Mint szarvas patakra, szép hideg kutakra… 
205–206. (209–210.) Más. Mint szomjú szarvas kútfőhöz siet… 
206. (210.) Más. Ó, szerelmes Jézusom, mennyei szent orvosom… [3 vsz.] 
207–208. (227–228.) Más. Orcámra borulván, Jézusom, imádlak… 
208. (228.) Más. Örülj, vigadj, lelkem, Úr Jézus Krisztusban… 
209. (229.) Más. Ó, Jézus, lelkemnek megváltója… 
209–210. (229–230.) Más. Angyali szent kenyér, eleven Test és Vér… 
210–211. (230–231.) Más. Oltári nagy szentség, Isten és emberség… 
211. (231.) Más. Ó, angyali drága kenyér, drágalátos Test és Vér… 
211–212. (231–232.) Más. Ó, drága nagy Szentség, feneketlen mélység… 

 
p. 212–222, 235–271. (232–295.) Tizenegyedik része. Pünkösd után adventig való vasárna-

pokra és köznapokra énekek 
212. (232.) Kyrie. Kyrie, fölséges Isten… 
212. (232.) Más. Kyrie, Atyaistenünk… 
212–213. (232–233.) Gloria. Dicsőség mennyben Istennek… 
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213. (233.) Ismét. Dicsőség az Istennek, mennyei nagy fölségnek… 
213. (233.) Credo. Hiszünk mi a mindenható Atyaistenben… 
214. (234.) Más. Hiszünk egy Istenben, mi Teremtőnkben… 
214. (234.) Sanctus. Szent, szent, szent az örök Atyaisten… 
214–215. (234–235.) Más. Szent az egek Teremtője… 
215. (235.) Agnus Dei. Istennek szent Báránya… 
215. (235.) Más. Ó, Istennek szent Báránya… 
216. (236.) Pünkösd után harmadik vasárnap. Az epist. szer. 1. Petr. 6. v. 6. Alázzuk meg Is-

tennek magunkot… 
216. (236.) Az Evang. szer. Luc. 15. v. 1. Közelgetnek Jézushoz a publikánusok… 
216–217. (236–237.) Ismét ezen Evang. Úr Jézushoz a publikánusok közelgetnek… 
217. (237.) Pünkösd után negyedik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 8. 18. Méltók azok tűrésre… 
217. (237.) Az Evang. szer. Luc. 5. v. 1. Mikor Úr Jézusra sok sereg tódulna… 
217–218. (237–238.) Ismét ezen Evang. Midőn a seregek Jézushoz tódulának… 
218. (238.) Pünkösd után ötödik vasárnap. Az epist. szer. 1. Petr. 9. v. 8. Az imádságban és 

buzgóságban állandók maradjunk… 
218–219. (238–239.) Az Evang. szer. Math. 5. v. 10. Mondá Urunk Jézus tanítványinak… 
219. (239.) Ismét ezen Evang. Jézus tanítványinak, így szól Szent Máténak… 
219. (239.) Pünkösd után hatodik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 6. v. 9. Kik a keresztség vi-

zével megmosattunk… 
220. (240.) Az Evang. szer. Math. 8. v. 1. Midőn Úr Jézussal sereg lenne… 
220. (240.) Ezen Evang. Midőn az Úr Jézussal, üdvözítő Krisztussal… 
220–221. (240–241.) Pünkösd után hetedik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 6. 19. Amint adtuk 

test akaratjára mi magunkot… 
221. (241.) Az Evang. szer. Math. 7. v. 15. A megváltó Krisztus Jézus így szól szent tanít-

ványinak… 
221. (241.) Ismét ezen Evang. Jézus szent tanítványinak egy üdőben ekképp szól… 
222. (242.) Pünkösd után nyolcadik vasárnap. Az epist. szer. Rom. 8. v. 12. Szolgálatunkot 

naponként híven tegyük az Istennek… 
222. (242.) Az Evang. szer. Luc. 16. v. 1. Egy gazdag embernek volt vala sáfára… 
222. (242.) Ismét ezen Evang. Szép jeles példában, mai evangéliomban… [csonka, 1 vsz.] 
 
223. Imádlak, ó, nagy Isten… 
223–224. Keresztények, ide jertek… 
224–225. Idvez légy, szent manna, lelkünk eledele… 
225. Más. Jaj, mely rettentő szó, mindnyájan meghalni… 
225. Keresztfán kínt vallott édes Jézusunk… 
225–226. Hogy e gyászban borult koporsóban… 
226. Halál senkit nem vár… 



SZÁDOCZKI VERA  

260 

226. Más. Szomorú hír az, melyet visz mindnyájunk felől Szent Pál… 
226–227. Gloriara. Karácsony éjszakáján való ének. Gloria, dicsőség egekben… 
227. Credora. Az angyalok megjelentek nékünk, örömet hirdettek… 
227. Offertorium. Mennynek, földnek teremtője, fölséges nagy Úristen… 
228–229. Ez a kenyér, mely az égből e világra alászáll… 
229–230. Más. Keresztény hívek, jöjjetek, itt vagyon Teremtőtök… 
230–231. Más. Ne kételkedj, ó, én lelkem, e szentség mélységérűl… 
231–232. Más. Jézus értünk áldozott… 
233. Más. Édes Jézus, lágyítója te vagy a kőszíveknek… 
234. Ó, édes Istenem és minden reményem… 

235. (259.) Pünkösd után huszonkettedik vasárnap. Az epist. szer. Phil. 1. v. 6. Bízzunk mi az 
Úrban, Úr Jézus Krisztusban… 

235. (259.) Az Evang. szer. Math. 9. v. 18. A kevély farizeusok tanácskoznak… 
235–236. (259–260.) Ismét ezen Evang. Tanácsot tartának a farizeusok… 
236. (260.) Pünkösd után huszonharmadik vasárnap. Az epist. szer. Phil. 9. v. 17. Legyünk az 

Úr Krisztusnak igaz követői… 
236–237. (260–261.) Az Evang. szer. Math. 9. v. 18. Nagy bátorsággal egy fejedelem Jé-

zushoz járula… 
237. (261.) Ismét ezen Evang. Egy fejedelem járula Urunk Jézus Krisztushoz… 
237. (261.) Pünkösd után utolsó vasárnap. Az epist. szer. Col. 1. v. 9. Jó erkölccsel gyümöl-

csözzünk… 
237–238. (261–262.) Az Evang. szer. Math. 24. v. 15. Az üdőben mondá Jézus az ő tanít-

ványinak… 
238. (262.) Ismét ezen Evang. Úr Krisztus Jézus így szólítá meg az ő tanítványit… 
238–239. (262–263.) Következnek közönséges üdőre való énekek adventig. Istenhez megtért bűnös 

lelkeknek fohászkodási. Elsőben az vétkek megsiratására készületek. Ki ad vizet én fejem-
nek, könnyhullatást szememnek… 

239–240. (263–264.) Más. Gyakran fárad a vadász, ritkán szárad a halász… 
240–241. (264–265.) Más. Ki ád én fejemnek, bánatot szívemnek… 
241. (265.) Más. Szemem vízi, könnyhullási, vétkeimen induljatok… 
241–242. (265–266.) Más. Könyvem mint víz árad… 
242–243. (266–267.) Más. Ó, vajha én fejem vizekké válhatna… 
243–244. (267–268.) Más. Sűrű könyvhullással, szemeim, folyjatok… 
244. (268.) Következnek a bűnösnek ájtatos könyörgő óhajtási elsőben is. Hozzád, ó, Istenem, 

könyves szemeimet felemelem… 
244–245. (268–269.) Más. Uram, légy kegyelmes hozzád tért bűnösnek… 
245. (269.) Más. Megvallom előtted, Uram, hogy vétettem… 
246. (270.) Más. Hatalmas Istenség, méltóságos Fölség… 
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246–247. (270–271.) Más. Irgalmas Úristen, ne ítélj éltemben érdemlett büntetéssel… 
247–248. (271–272.) Más. Valahol elmegyek, valamit szemlélek, minden vígad kedvére… 
248. (272.) Más. Múljék el, Úristen, rólam te nagy haragod… 
248–249. (272–273.) Más. Irgalmazz, Úristen, nékem, szegény bűnösnek… 
249–250. (273–274.) Más. Könyves panaszimot, bűneimen siralmimot vegyed füleidben… 
250. (274.) Más. Gyarló esetimet, számtalan sok bűneimet míg élek, siratom… 
251. (275.) Más. Ó, én lelkem, drága kincsem, serkenj fel mély álmodbúl… 
251–252. (275–276.) Más. Búban úszó, gondban habzó egyetlen egy bús lelkem… 
252–253. (276–277.) Más. Néked, Uramnak, kegyes Atyámnak könyörgésem nyújtom… 
253. (277.) Más. Fölöttünk uralkodó fölséges Úristen… 
253–254. (277–278.) Más. Ó, én Uram és Istenem, drága kincsem és mindenem… 
254–255. (278–279.) Más. Jaj, nékem, szegény bűnösnek… 
255. (279.) Más. Vidám kedvem, hová lettél… 
255–256. (279–280.) Következnek különösen az Atyaistenhez alkalmaztatott éneki a megtért 

bűnösnek. Ó, szerelmes Atyám, támaszom és erős bástyám… 
256–257. (280–281.) Más. Kihez hajtsam fejemet… 
257–258. (281–282.) Más. Ó, mennyei Szent Atyám… 
258–259. (282–283.) Más. Ó, szerelmes Szent Atyám… 
259. (283.) Más. Atyám, néked vétettem… 
259–260. (283–284.) Következnek a Fiú Istenhez, az Úr Jézushoz óhajtások. Ki ád nékem 

szárnyakot, mint szelíd galambnak… 
260–261. (284–285.) Más. Ó, szerelmes, szép Jézusom… 
261. (285.) Más. Ha éltemnek, üdeimnek vétkeit megfontolom… 
261–262. (285–286.) Más. Ámbár vétettem, gonoszt míveltem… 
262–263. (286–287.) Más. Egy reménységem és üdvösségem te vagy, Uram Jézusom… 
263–264. (287–288.) Szánom vétkemet, hogy Istenemet számtalan megbántottam… 
264–265. (288–289.) Következnek a megtért bűnösnek szép lelki vigasztalási. Elsőben is. Serkenj 

fel, ó, bűnös lélek… 
265–266. (289–290.) Más. Mit óhajtasz könyves szemmel, bűnös emberi nemzet… 
266. (290.) Más. Vajon ki fogja meg Istennek hatalmát… 
266–267. (290–291.) Más. Reménlem, Isten, hogy megkönnyíted terhét bűneimnek… 
267–268. (291–292.) Más. Bűnös lelkemnek, bús életemnek reminye… 
268. (292.) Más. Ó, én lelkem, mit kesergesz… 
268–269. (292–293.) Más. Reménységed légyen, szívem, néked a nagy Istenben… 
269–270. (293–294.) Következnek a bűnbűl kitért lelkek hálaadó dicséreti. Ó, ides Istenem és 

minden reminyem… 
270. (294.) Más. Hálákot néked szívembűl adok… 
270–271. (294–295.) Utolsó. Dicsérlek tégedet, irgalmas Istenem… 
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p. 271–282. (295–306.) Tizenkettődik része. Bizonyos üdőre alkalmaztatott énekek 
271–272. (295–296.) Közönséges Sacrum akármely üdőre. Áldjuk Istenünköt lelki buzgósággal… 
273. (297.) Praedictio előtt három ének. Első. Jöjj el, Szentlélek Isten, szállj be sovány szí-

vünkben… 
273. (297.) Második. Jöjj el, Szentlélek Úristen, harmatozz száraz szívünkben… 
273. (297.) Harmadik. Jöjj el, Szentlélek Úristen, te híveidhez… 
274. (298.) Praedictio után három ének. Első. Áldott légy, örök Atya Úristen… 
274. (298.) Második. Hálát adunk Tenéked, mennyei Szent Atyánk… 
274–275. (298–299.) Harmadik. Dicsérünk, imádunk téged, Istenünket… 
275. (299.) Következnek reggeli énekek. Alkalmasok a Sz. mise alatt. Elsőben is. Hajnali szép 

csillagnak felvirradásával… 
275–276. (299 –300.) Második. Teljes Szentháromság, megfoghatatlan méltóság… 
276–277. (300–301.) Harmadik. Mennybéli Atya Úristen, hálát adunk néked híven… 
277. (301.) Magányos személynek három reggeli könyörgő éneki. Első. Hogy naponként, Uram, 

álmomból serkentesz… 
277–278. (301–302.) Második. Minden nap jó regvel serényen s víg kedvvel… 
278–279. (302–303.) Harmadik. Naponként épséggel, friss jó egészséggel… 
279. (303.) Az őrző angyalhoz három reggeli ének. Első. Annyira szerettél engem, kedvellettél, 

én Istenem… 
280. (304.) Második. Istennek hív szent angyala… 
280–281. (304–305.) Harmadik. Szárnyaid alá sietek, Istennek szent angyala… 
281. (305.) Következnek estveli könyörgő énekek. Elsőben is Hymn. Ecclesiae Te lucis ante 

terminum. Mivel már bésötétedett a nap rajtunk… 
281. (305.) Más. Jer, dicsérjük Teremtőnket… 
282. (306.) Más. Úristen, Téged imádunk… 
282. (306.) Más. Oltalmadban ajánljuk éjjeli nyugodalmunk… 
282. (306.) Más. Aki ma tápláltál, igaz hitben megtartottál… [csonka, 2 vsz.] 

 
[p. 283– (323–) Tizenharmadik része. Bizonyos üdőre alkalmaztatott énekek] 

283. (323.) Mely szép áldást adott Ábrahámra… [csonka, az eleje hiányzik] 
283–284. (323–324.) Dög üdején barmok nyája megszentelésekor. Kegyes szívű, nagy Úristen… 
284. (324.) Kútnak vagy forrásnak benedicálásakor. Mint a szarvas a forrást óhajtja… 
284–285. (324–325.) Szomorúság vagy látogatás üdején három ének. Első. Miért vagy, én lel-

kem, háborodott szívvel… 
285–286. (325–326.) Második. Sokféle csapások Dávidot jobbíták… 
286. (326.) Harmadik. Mennynek s földnek hatalmas, szent Ura… 
286–287. (326–327.) Betegekért könyörgő három ének. Első. Hallgasd meg, Uram, könyörgé-

sünket áldott szent Nevedért… 
287–288. (327–328.) Második. Ó, emberi gyarlóságnak hatalmas segítője… 
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288. (328.) Harmadik. Jézus, Istennek szent Fia, betegeknek orvoslója… 
288–289. (328–329.) Jó szerencséért vagy előmenetelért három ének. Első. Tebenned, Uram s 

ides Istenem, néked, szolgádnak van reménységem… 
289. (329.) Második. Reménységem nagy vagyon nékem Istenemben… 
290–291. (330–331.) Harmadik. A Fölséges Istentől, ki uralkodik szentül… 
291. (331.) Vendégségben vagy lakozásban mondandó három ének. Első. Urunk Szent Máté 

evangélista írási között azt felíratta… 
291–292. (331–332.) Második. Örüljünk az Úristenben… 
292. (332.) Harmadik. Mit nékünk az Úristent nagy örömmel dicsérnünk… 
293. (333.) Istentől vett jótéteményért három hálaadó ének. Első az Atyaistenhez. Néked, ó, Úris-

ten, hálát adok… 
294. (334.) Második a Fiúistenhez. Dicsérlek tégedet, áldom fölségedet, ó, Jézusom… 
294–295. (334–335.) Harmadik a Szentlélek Istenhez. Dicsérlek tégedet, Uram és Istenem… 
295–296. (335–336.) Menyegzős vagy lakodalmas házaknál mondandó három ének. Első. 

Kánabéli lakodalomra Jézus hivatalos vala… 
296–297. (336–337.) Második. A zöld fák kedvesek… 
298. (338.) Harmadik. Paradicsomban maga az Isten a házasságot szerző régenten… 
 
299–300. A boldog Szűz Máriához. Országunk nagy Pátrónája, boldog Szűz Mária… 
300. 16. április Rafael arkangyal napján. Szent Ráfel arkangyal, Istennek szolgája… 
300–301. A Solosma szerént. Angyalok fölséges ura, szép Jézusunk… 
301. Szent János olajban főzése napján. Apostolok szomorkodnak… 
302–303. A Solosma szerént. Krisztus tanítványát kedves dicsirettel tiszteljünk… 
303. 11 Junii Sz. Barnabás apostol napján. A Krisztusnak kedves tanítványi… 
303–304. A Solosma szerént. Szent Barnabás az apostolságra… 
304–305. Akármely apostolok napján. Exultet orbis gaudiis infinitae boni. Örvend az ég dicsí-

rettel… 
305. 15 Januarii első Remete Szent Pál napján. Istennek kedves szolgáját, dicsírjük Remete 

Szent Pált… 
305–307. A Solosma szerént. Első remete, Szent Pál ünnepét… 
307. 17 Maji Sz. Pascalis confessor napján. Dücső Szent Paschalis mái szent ünnepét… 
307–308. A Solosma szerént. Dücső Szent Paschalis, Krisztus követője… 
308. 21 Junii Szent Aloysius confessor napján. Szent Aloysius éltében fénlett istenes erkölcsben… 
308–309. A Solosma szerént. Ó, te, mennyországnak kinyílt, szép virága… 
309. Akármely confessor napján. Szent NN., Isten confessora… 
309–310. Dicsírjük az Úr boldog confessorát… 
310–311. Akármely Sz. Szűznek napján. Szent N. szűznek szép szüzességeirt… 
311–312. A mennyei boldogságrúl. Bezelli Szent János lelki látásában… 
313. 26a Augusti Sz. Lajos király napján. Szent Lajos király Krisztus szolgája… 
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The Hymnal from Jászfényszaru 

While composing the bibliography of Catholic church songs, I managed to identify the 
Hymnal from Jászfényszaru, a manuscript considered lost, in the Diocesan Library in Vác. The 
hymnal, incomplete today, contains nearly five hundred church songs from the 18th century 
and some others on pages inserted in the 19th century. In this paper I try to clarify the 
contradictions and correct the mistakes of bibliographies and technical literature con-
cerning the hymnal by examining its content as well as how the manuscript, owned by 
Sándor Petróci, got to Vác. I also provide an index of content and incipit of the songs to be 
found in the collection. 


