
H U S Z Á R G Á L 

A KERESZTYENI 
GYÜLEKEZETBEN VALÓ 

ISTENI DICSÉRETEK 
ÉS IMÁDSÁGOK 

K O M J Á T I 1 5 7 4 

XIII/3. 



BIBLJOTHECA HUNGARICA ANTIQUA 

alapította 
VARJAS BÉLA 

szerkeszti 
KÖSZEGHY PÉTER 

XIII/3 

HUSZÁR GÁL 

A KERESZTYÉNI GYÜLEKEZETBEN VALÖ 
ISTENI DICSÉRETEK ÉS IMÁDSÁGOK 

KOMJÁTI 1574 



HUSZÁR G Á L 

A KERESZTYÉNI GYÜLEKEZETBEN VALÓ 
ISTENI DICSÉRETEK ÉS IMÁDSÁGOK 

KOMJÁTI 1574 

HUBERT GABRIELLA TANULMÁNYÁVAL 

BUDAPEST 1986 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI 

INTÉZETE 



A FAKSZIMILE SZÖVEGÉT KÖZZÉTESZI KÖSZEGHY PÉTER 

ISBN 963 7302 19 0 
ISBN 963 7302 20 4 (Összkiadás) 

MEGJELENT A KULTURÁLIS ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK 
FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA KUTATÁSI 

FŐIRÁNY PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADÁSA 



M A S O D I C R E S Z E A 
S Z E N T G Y Ü L E K E Z E T B E N 

V A L Ó I S T I N I D L C L E R E T E K N I C . 

A fHEVlCAClO VTAK VAi 
lo Jfletii Vií ^erettc. 

L d o t t a z V R I f t e n 
lócké merr.ytklcn , ki min-
ket vezérlett o diczeretiben 
meg halgatott minket mi kény 
őrgeíiinkbcn , neuc díczertefl 

íéc órócké mennyekben. 
Erótlenec vrgyunc mi termef;etunkben, min-

den romlandolag mi emberfegűnkben , az nagy 
elienfégtól valp rettegefben, czac té-tőlcd várunc 
otalmat éltünkben. 

Vezerly Vram minket az te io keduedben, es 
igazgafs minket az mi életünkben , életűnknec 
rendé legyen fjent igédben , hogy ne téuelcdgy-
unc cz árnyéc vitaiban. 

A Diczer-
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Diczcrteflel V r a m irgalmaflagodert, kí min-
ket kcduelel az tc fjcr.t fiadért, diczófeg tene-
ked Atyai voltodért, az tc i jent fiadnac vigalj-
talafcrt. 

MAS QICZE'KET A PJ^fi-
dicatio V/j/;. 

ű Kereíjtyenec diczcriétec I f t en , kic 
j C ^ a z l^fufnac fjolgalioc éz fó ldón.es 

mindenkoron á íjcr.t beire gyultóc; 
Diczerietec Iftent. 

I tnadkozzatoc az Atya lftcnnec, kónyór-
ogictcc Iefufnac neueben , fel emellyéccc lifjta 
íjiueteket, diczerictcc Iftent. 

Aldgyon mce tűteket az atya V R Iften? 
bieg igazitfon az hu V R Iften, es meg fjentef-
Iyen, á ftent Lelcc Iften, Diczenctéc Iftent. 

E z t nektec irta ljent Dauid Propheta, Di-
czeretincc íjaz harmitz-egy refjeben, hogy min-
denkoron az V R Iftent felnenc, Diczerncnc az 
If tent . 

HOOr J Z 1STENNEC f{EJNC 
ftl gerieJett haragja meg Jsiinnjtc. 

Vcdd-el 
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Edd-el V R Iftcn rolunc haragodor. 
es az. tc kemény véres oftorodat, nagy 
bűneinkért mi reanc ne ontfad, bol-
íju álíaíodot. 

Ha búnúnc íjerent kezdunc mi fuzetni, vere-
fegedet nem álliattya fenki, mint ez vilagnac 
elfj vefjcdelmc, nekúnc meg iclenti. 

Micrt mi reanc geriedez na ragod, ó mi fent 
Atyanc raytunc nagy oftorod, kic nem kűlóm-
bec vagyunc mint árnyekoc, rothadando póróc. 

Meg ferteztettűne Atyanknac vétkeucí, gyar-
ló mi lelkunc teftúnknec febéuel, mi romlafun-
kat nagy vcfcedelemuel, nézd kegyelmes íjemueí., 

Adgyad minekűnc az te fjent fiadott efmer-
hefluc-meg mi Kozbe-iaronkat, mert meg,efmer-
tdc mi gonfíaginkat,vedd-el haragodat. 

Ne hadd el vef;ni illyen nagy munkaia't, ne 
hadd hijaba az ó (jent halálát, az mi Vrunknac 
keícrues nagy kir.nyát, az o áldozattyat. 

Vegye-el rolunc az mi bűneinket, es mofo-
gaíTa véréuel vétkünket, ki az AtyauaI es á íjent 
Ldcckcl, bizony óróc Iften. 

MJS JZON NOTARA. 

A ij Halgafd-
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Algafd - meg moftan mi kőnyőrge-
fűnket . fordítfadl reanc kegyes Re-
meidet, Iclents me» hozzánc az te 
Rcnt kedueder, es otalmadat. 

Kerűnc V R Iften hogy legy fegítíegnel, gen-
do t t vifeluén az mi életűnkről, lelki es tefti min-
den íjűkfcgűnkről, es bekcfcgűnkről. 

N e nézzed az mi fjanualan bűnünket biriad 
lelkűnket es az mi Ijiűűnket, czac te vilellyed 
minden gondainkat, ne hadgy.el bennünket. 

Senki bűnünkből meg nem Rabadíthat, fenki 
lelkűnkben meg nem vigaRtalhat, fenki kiuőied 
meg nem otalmazhat, es meg nem nyugothat. 

Mert te egyedől crettűnc faradal, az mi bű-
nünkért czac te Romiuhozal, kegyetlen halalt 
mikoron koftolal, erettűnc áldozál. 

T e vagy czac azért az mi otalmazor.c.Tc 
vagy meg valtonc es meg Rabadítonc, Te vajjy 
élctűnc es egy bizodalmunc, minden ioíjagunc. 

Diczcret legyen Atya V R Iftennec,- cs ő fí-
anac te Iftenfegednec, es egyetembe mi vigaiita-
lonknac, Szent Lelec Iftennec. 

O min-
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V J\ ffícn ax.o hiueit minden gor,ifitől 
meg otalmAT^i a^o neuenec Jii$pJ(gciert. 

Szegedi Ifimmé. 

f y ^ p ^ * Mindenható Iften , ki az te kegyefle-
J / ^ S ^ V ' g e d b ó l j az te Rent Jgedbcn magadot 

meg ielentéd, az te akaradot hiueid-
• ^ a r í ^ n e c ki lelentőttcd , hogy teged eímer-
iűnc, es őrőckc diczeriűnc. 

Kőnyőrgűnc moftan neked, boczafd meg mi 
bűneinket, otalmazz-meg minket mindenfele 
gonoRtol, ördögtől es az bűntől, az halaitól es 
kárhozattol, az lefus Chriftufert. mi meg Ra-
baditonkert. 

Otalmazd hiueidet, kic t<ged fel magaRtaí-
nac.es czac benned biznac, minden nyaua!ya-
iokban, hogy az hitetlen népec, meg efmcriéc 
hatalmaííagodat, hogy az tc hiueid őrőcke tiR-
tellyenec, 

Diczeret az Iftennec , 'Atyanac cs az fiunac, 
es á Rent Lelekncc, az egy bizony Iftennec, 
kit diczernec mennyekben , midenkoron a Rent 
Angyaloc, Icr mijs diczeriűc, mert irgalmas 
minekűnc. 

A iij Az 
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AZ A NI A SZENT-EGYHÁZ-
oj: Siralmas panafiolkoJaja a Chrifttis (lorf a^o 

elltnjtgmec ellene. Szegedi ijhane. 

Mint keferegnec moftaz Kerel;tyene£ 
nintíen ónckiec íemmi bekcfegec, Mert 
el hatalmaztánac 1 foc hitelencc. 

Kic á Chriftus Iefuft eí nem íjennedhetic, cs az 
$ ííekiból ótet el le vetic, az ó erdemében hűte-
ket nem vetic. 

Egy felól kórnyólünc a í;ent érdemefec, mis 
felól kórnyólünc idegen nemzetec , kíkncc 4 
Chriftufnac íjolgai neuetfég. 

Szidalmazzác ezec az Chriftufnac neuét, néni 
külómben tarttyác mint eretnekeket, az kic 4 
Chriftusban vetóttéc hűteket. 

Ne hadgy azért minket te hatalmas Iften, mert 
az te ncpedncc nintfen fegítíegc, nints otalmazo-
ia, nintíen feiedelmé. 

Hogy meg efmerhefle Chriftufnac egyha'zi.' 
hogy czac te vagy neki kegyelmes Iftene, es min-
den áruáknac kegyes táplaloia. 

Diczerteftél Atya mindenható Iften , es az te 
(jent fiad veled egyetembe, A /jent Lclcc Iften 
óróekőn- őrócké 

Mas 
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Ai A Nóta. BoJogoc a^nt A'C Ijldlt jrlic. 
é Eg bantunc Iftefl íjűntelen tegedet^ 

Mert nem őrizzuc az tc l;ent igedet, foc 
| vétkcinckel ingerlúnc regedet, De kegy> 

elmés vagy ne hadgy azért minket. 
Mert mi embercc főidből terem tettunc, az£0-

hoíTagra cs haylandóe vagyunc,mennyeiekre nem 
űgyekzhetűnc, mint fel vetett kő á főidre fietűnc. 

Halgafs-mcg azért kegyelmes V R Iften . tc-
kents mi reanc ki vagy erőfs Iften, tef,ent Lel-
keddel vigaíjta'Iy V R Iften, hogy tc íjent iged 
legyen bőczúletben. 

Diczerct legyen neked őrőc Iften , ki moftan 
reanc néf; nagy kcgyelmeíTen, cs nem hattz min-
ket fjcnt igenedben, D c meg latogattz f>ent Lc-
lec Iftenben. 

HA $, Notaia JrMgafd meg Atya lf-
ttn mi /siik/egiinfat tpc. 

ll Vrunc Iefus Chriftus mint meg va-
Igyon iruá, az Atya V R Iftennec őrőc-
jké való fia, kinec olly nagy neuetadi, 

hogy mindeneket meg hallada, magafs menny-
orljagba. 

Kit Maria f,últ vala , bánunkért meg há!3, 
hojy minket meg váltana , ifme* fel tamada. 
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az halalt ő meg rontá, mennyorfjagot meg nyíti, 
minekűnc aianlá. 

Engedd efrneretedet, az te Fjent Lelkedet, ó-
regbítíed hitünket, igazgaíd vtunkat, hog é fői-
dőn értheffuc, hozzánc való io voltodat, irgal-
maflagodat. 

T e minden áilatoknac, vagy nemes terem-
tóié , Ki vralkodol Atyaual őrőekőn őrőcké, 
Legy lelkűnknec vezere , ne boczafs téuelgeí-
rc, vigy efmeretedre. 

Foyts -meg bennűnc bűnünket, add-meg 
kéréfűnket, vilagoíits-meg minket, fjenteld m y 
lelkűnket, hogy éltünkben válháííunc, holtunc 
vtán láthafliinc , v e l e d maradhaflunc. 

Engedgye Atya Iften, cs az fiu Iften, esa flcnt 
Lelec Iften , ki vagyon mennyekben , Birionaz 
igaz hűtben, vezerlyen iegeieben, mind őrőcké. 
Amen# 

MAS Könyörgés d lelki etelnec ei itahuc a da-
láért , d Notaia, Légy irgalmas ( f c . 

Mleke/zél V R Iften hiueidrőJ. kic ki. 
altunc te hozzád íjűkfegúnkről, viíelly 
gondot nyomorufaginkrol, őrőcké 
való f;cntegyhazadrol, 

Adgyad 
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Aclgyad nckűnc mindenkor életűnket, adgy 

feenycrt melly vagyon íjent Idedben , Kiről fjol-
tal ljent lanos könyueben, mellyel élűnc az órőc 
clctben. 

Nc hadgy minket V R Iften íjomiuhoznunc,' 
az elő viz adafléc minekűnc, mclly vizvtan fo-
ha nem fjomiuhozunc, Alerttc benned óróekű 
óruendűnc. 

Az kic háliyác V R Iften te neuedet, Itt meg 
értic mindenec te keduedet, íjent fiadért kegyeli 
meflegeder.hogy közlőd velűne kegycíTegedct. 

Adgyad nekűncaz te íjent Lelkedet, nc hal-
gaflfuc hijaba íjent Igédet, De tiíjtellyűc óröc-
ke íjent neucdct, es diczcriűc mindenkor fclfe-
gedet. 

Diczcrteflec ?z Atya V R Iften, ó Jgeie a* 
fiu V R Iften, egyet c ti be íjent Lclec V R iften. 
gent llaromíag egy bizony óroc Iften. 

MEG IS MAS T>ICZE^ET M E Ly-
bt* panafíolkodic íQrefityen ember a^ 6 

meg romloit temtfíeieróL 

B Fclfedcs 
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^ • • ^ E l f e g e s I f t en , kegyelmes Iften, en 
feiílf-^ kőnyőrgcícm vegyed elődben, cs iÚlei-
fep^ nagy kegyeimeflen, haytíad rooft 

hozzam en nagy f;űkfcgemben. 
Nagy keferúfeg meg kőrnyekezett, nyomorult 

világ hozzá kötözött, es az en íjiuem meg l;omo-
rodotr, te benned bizom, ielcnts vig ortzadot. 

T c benned bíztam mint erőftegben, ki engem 
vöt tél te kegyelmedben, íoc ellenfegim íjegye'iiúl-
teífencc, tullaidonítom te fjent felfcgédnec. 

Mert en őrőcké nagy diezőfegben , veled lakó-' 
zom az mennyorhagban, nagy batorfa^gal te 
otalmadban, leged dtczerlec fényes mennyor-
Ijagban, 

T e meg halgatil edes Iftenem , cs diezőfeged 
rrieg adad nekem , kit fjent véreddel ftetzél énne-
kem , mert czac ez nekem őrőc diezőfegern. 

A z híw embernec hoflju életet, adtz hitetlen-
nec rőuid életet, adtz kárhozatot es veljedelmer, 
nagy íjiualf reuáft, pokolnac fenekét. 

Nagv batotfaggal az hivv Kerefjtyen, Iften Iji-
nycnec diezőfegeben, ha ő meg marad az igaz 
liűtben , hé vitettetic őrőc diezőfegben. 

N o ez-okáért mi Kerefjtyenec, fel matjaf;-
tallyuc 
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tallyuc neuét Iftennec, ezt 5 mi tőldnc nrgy 
tiliteflegncc, tullaidoníttya es nagy diczőfégnec-

Diczcret neked kegyes í;ent Atyanc, őrőc di-
czeret edes Szoíjolonc, Szent Lclec Iften fjiű-
únc batotítfad, nagy buzgoíaggal mi mondhafc 
luc, Amcn. 

AZON NOTARA a^baUbo^ 
Való hfíülcti cl. 

Iczcrd az Iftcnt te hiw Kereíjtyerf3 
Mert nagy foc iot tőtt veled az If-
ren , hogy meg elmerted őtct hogy^ 
ki legyen. 

Ne tegy magadnac hoflju életet , ne rágd 
egy maira á loc vétkeket, mert cl viíelned nehéz 
te terhedet. 

Serkennv-fel immár te nagy álmádból, fies 
ki térni na. y bűneidből, az alnokfagot rekezd ki 
í,iuedből. 

Az Atya-fiu io ftcrereter, mutaídmeg im-
már iambor életed, hegy nc láttaftec te kegyet-
Icnicged. 

Mert az halalnac ollyan ő dolga , mint 
13 ij azlo-
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az. loponac nagy alnokfa^a, hirtelen el io tc ki-
mutatódra. 

Mikor az halai teged meg kéfert, az te lel-
kedben vgyan meg bulit, meg fem gyonhatol 
ackor Riued fterent. 

órómeft vennéd touab áz határt, ha el véthet-
ned rolád az halalt, de ott az halai nem teljen 
tób váráft. 

Pcnitencíatfies tartani .az iduóííegré gondot 
Vifelni, az igaz hűtben végig meg maradni. 

Mett az V R Iften nekűnc azt mondgya.hogy 
az iduófle^ czac azé volna, ki igaz hűtben végig 
meg maradna. 

Szent Marknál nekűnc Chriftus azt mondgya, 
minden gazdagfag hogy cl muladna, czac az 
mennyoríjag nekűnc meg maradna. 

Adgya minekűnc fjent Lclcc Iften , halalunc 
ytan o Ijcnt orljagát , láthaűuc mics óróc bo-
dogfagat. 

HOGf^JZ JJIcn hatalmat ne hágjon 
raytunc Venni d poganoknac 

Notaia , Felfeget lflen ho^jd kultune 
' nagy hleriiűgutl 

V R 
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:R Iefus Chriftus nc hadgy cl veíjnűnc 
' á pogan kéz miatt, mert raytunc vad-
j'nac minden crcieckel. 

Iefus te hozzád moft fohaíjkodunc il!y nagy 
íjukíegunkbcn, hogy ronts-el nekic az ő ha-
talmokat. 

Mert azért vadnac moílan mi raytunc hogy 
el veíjeíTenec, de benned vagyon minden bi-
zodalmunc, 

A íjent Irasban re azt fogadtad fiu es íjent 
Lelec, hogy mit kiuanunc tőled meg adatic. 

Azon őrűlűuc mi Kercíjtyenec te igerctcdncc. 
ho^y Iftenfegcd rolunc gondot vifel. 

De kerűne teged fealgafs - meg minket mi 
kónyőrgefűnkben , hafgy ne adgy minket poga-
noc kezeben. f 

Kcrílnc V R lile:/teged hírűnkben es nagy íje-
relműukbcn, hogy fcgelly minket crőtlenfegűnk-
ben. 1 

Adgyad mincMunc V R Iefus Cl r f tus az tc 
íjent oríjagod, biihafluc mies örőekőn őrocké. 

JZON ÍN0TA%A. az nphz 
bodohfagrol. Mittb. V. 

B ü j Kőucti 

[755] | 
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F | ^ 6 u e t t vala ncpnec fokfaga Chriílufnaf 
C7udait i mert foc kórokat őmeggyo-
gyit vala. 

Mikoron azért Vrunc az népncc fokíagát meg 
látá, ottan fel mené az tábor hegyére. 

Es 5 le űluén az Apoftaloc menenec hozzaia, 
tanituán óket imezt mondgya vala. 

Bodogoc á kic lelki íjegenyec í;űból kőnyó-
rógnec, mert az mennyorhag adatic azoknac. 

Bodogoc az kic kegyes eniberec es nem ha-
borognac. Mert óc ez főidőn őrőkfeget birnac. 

Bodogocá kic íiruán bankodnac, es káro-
kat valnac , mert óc lUentől meg vigaíjraltat-
nac. 

Bodogoc á kic az igaíTagot ehczic £omiuhozá 
zác, mert óc Iftctuól mc | elbgítetncc. 

Bodogoc azoc , kic ir^altMaífoc mafon kóny-
órűlnec. irgalmaflagot mert Illentől nyerncc. 

Bodogoc á kic tifjta íjinűek hátból meg 
tiíjtultác, mert meg címerucn* az lftentőclat-
tyác, \ 

Bodogoc á kic bekefeg f; erzócL mert 5c hiuat-
tatnac, az igaz hutben iften fiAinac. 

Bodogoc á kic az igaíTagert űldózcft fjen-' 
uednec 
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bedn?:, mert a/. menfjyoríjag adatic ezeknec. 

Bodogoc lcR'ec mikor Chiiftuíert emberec 
gyűíőlnec, meg l;idalmaznac, kőzőlóv ki űzncc. 

Ackoron azért órucndazciec es tű vlgad-
gyatoc , mert mennyben vagyon néktec iutal-
matoc. 

Szent Matrhe irta ez nebány ígér Chriftufnac 
Általa, az 6 kűnyuenec óíűdic rektben. 

J Z BG1 -oT.óC ISTENNEC VJ-
lo Dic^frcr, I\J fit megfon három , yitya 

fiit es fient Ltlec. 

V^JÉ^Fr diczeriűc minnyaian Vrunkat az 
Atya V R Iftent, neki adgyunc nagy 

ír^V bálákot mint mi kegyes Atyanknac. 
Mert ó minket Remclyere teremte e-

Icefité, vifeli nekűnc na^y gondunkat, mint fiai- • 
nac. Azért mi tiRrellyűc ótet magaRtalíyuc 
fcnonduán legyen na^y iRteflcg neked áldott V R 
Iften. 

Ier diczeriűc az V R lefus Cfiriftuft, Atya 
Iftennec fiát , Marianac Rép Rűlőtrct az mt 
idnózitónket, Mert ó értűnc óltőzcc emberi 

B iüj abra-
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sbrazatban, íjcreté minket cs meg niofa ó (jent 
vérénél, Azért cnckeliyűnc cs fel msgaktnllyuc, 
nrgy hatalom cs diezőleg az mennyei Kiralnac. 

iemliczeriűc á Szent LclccIftent, ki Atyaual 
cs fiuual,mindenkoron egy felfegbé egyetembe di 
czcrtetic, Biztat minket es meg kentei mennyei a-
iandeckal, Annac okáért keridc ótet mint Men-
ünket , ló jel kent Lelec .Iften, tellyed be íjiü-
űnket , hogy Vrunknac f,ent igeiét halhaííuc cs 
értheflűe. 

Vigaíjtallyad íjent Lclcc f,iűűnket es f;orno-
ru lelkűnket, taníts meg minket á Chriftufnac 
igaz efmcrctérc. Vyítfad meg lelkűnket hitben 
es l;eretetben, Mikoron kézdűnc ez világból el 
háza menni, crólfíts meg minket,minden gonolj 
ellen, hogy lelkűnket meg adhaflfuc vigan az mi 
Vrunknac. 

jfmi nyomorult orfagunknac meg fijbaduláfaert, 
2dotaÍJ , Foelix namfl Uecoris omamctitum. 

vEnyeflcges tcngcrnec czillaga, Iefus 
' Chriftus Iftennec kent fia, nyomorul-
| taknac vagy kegyelmes A ttya,kcrcktyc 
íQckncc va&ktott^yainola. 

N 
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Nagyharágia Atyadnac reanc fjállott, pogan 
ncpncc kezébe boczatott, ki már minket olly 
igen meg rontot t , mind őrőcké nekűnc íiraíl 
hagyott. 

Rettenetes o emlékezeté, mert fokaknac ro-
uid lón életé, őzuegyeknec ártatlan véreknec ef 
iokaknacmeg romlott íjerzeté. 

Latod melly kárt tőtt á pogan kóztűnc, Kit 
bűnünkért Atyádtól érdemlcttűnc, de tc kérid> 
Atyadot mi értűnc, mert czac te vagy mi nagy 
bizodalmunc. 

Benned vagyon moftan bizodalmunc, mert 
mi nekűnc nints tőb közbe taronc, cn^efjtellyed 
Atyadott minekűnc, ne engedyéhogy poganoc 
Löyú.lC. 

Véget tehettz pogan hatalmánac, czac kéried 
azon az te Atyadott , barorítfa íjegeny Kereíjty* 
eneket, rettentíc meg az keuely poganokar. 

Tckenifcd meg az te orfagodar, benne vald 
nagy puí;tafagokar,Kcrel;tyeneknec fjómyű rom-
lálokrt, cs raytad lett nagy káromlaíokat. 

Bűneinkert ezt tudgyuc reanc pállott, dcíjent 
Atyád burából azt mondta, Melly oraban tefei 
íoluzkodol, cn keli vagyoc Lűnőd mej boczatni. 

C Siruá 
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Siruá azért moft: neked kőnyőrgűnc, azon kér-
ied Atyadot mi velűnc, boczafía meg fjamtalan 
vétkünket, el ne hadgyon ez hittol íjakadnunc. 

Le ?yen eleg enni vcíjcdelműnc, térítfé rolunc 
ellenfelünket, taitfon meg már á kic meg ma-
radtunc, hogy ez hűtbcn neki íjolgalhafíunc 

MAS, á MECOeNAS ATAVIS 
edite regibut Difcant Notaiara. 

R Iften ki mennyben lakozol nagy 
diczofcgben, tekents moft rcanc hic 

! vagyunc infegben , vakfagban, rabfag-
| t u > u , w , t f ban nagy haborufagban, bűnben rct-
jtegesben foc keferűfegben. 

N e nézz bűneinkre, de tekents igeretedrc£ 
né gonof; fjiűűnknec űgyckezetire, de tekents 
Chriftufnac foc kin valláíara, bűneinkert méltat-
lan íjőrnyű halálára. 

Noha vétkeztűnc, dc tőled el nem ftakadtunc. 
hozzád fohaíjkodunc, neked remenkedűnc, Ir-
galmazz kőnyőrgűnc, végy ki fogfagunkbol, enni 
tefti lelki foc nyaualyainkbol, 

Diczerűnc tégedet mint kegyes Atyánkat, 
CS ICR 
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éslcfus Vrnnkat kegyes meg valtonkat, Szent 
Lclec V R Iftent mi bólts tanítónkat, óróc 
cggyeííeget bizony Iftenfcget. 

AZ VR JSTENNEC VALÓ HA* 
U adás es kónforges, ki a^ Euangeliomnac Vi-

lágos tudomány a altal éppit bennünket oróc 
életre. Mtlly diczeretet ackor fícktunc 

entkelni, mikor d köjjeg á predicaciora 
Öjiue gyülekezik , Starai 

r Mihályé. 

Ali adafunkban , rolád emlckezűne? 
kegyelmes Iftenűnc tegcdet tif;telűnc 
tc nagy io voltodért cl fel magaíjta-
lunc, hafjontalan íjolgac mert ezzel 

tartozunc. 
Hayts le füleidet, erts-meg kérefűnket, mie -

des litenűne ne nézd bűneinket, tií;ta íjiuel ké-
rűnc mi kónyórgefűnket, vedd hozzád V R Iften 
eíédezcfűnkct. 

Gericzd - fel igednec pereimét lelkűnk-
ben , íjent Lelec lftennec fjentfegét fjíűunk-
ben, adgy igaz értelmet bewféguel elménkben, te-

C i; ged 
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gcd Rolgalhaffunc ez főidón éltünkben. 
Tanulagra erőt czac te tőled kétű.ic, kire mt 

moft gyűlűnc miunyaian kéRő.unc, hogy te Ifi. 
tenfeged diczerteííec tőlűnc , engedd Rent fiadért 
ezeket minekűnc. 

Igaflagnac Attya ki lakol mennyekben, ma-
gad kőtclcRted Rent igeretedben, Rent Matthc 
könyuenec hatodic reRébcn, tudgyuc hogy meg; 
maradtz őrőcké ezekben. 

11a ki Rent orfiagod előRőr kcreíi, aztebeRe-
dedet mindenben bőczűlli, vagyteftit vagy kV-
kit, tud tőled kcuanni.íemmibcn nem leRen fogy-
atkozás neki. 

Azcrt gyorfafa^ot cl kezdett dolgunkban, vé-
gig meg maradaft mi hiuatalunkban, Rorcalma-
toflagot hiwfeget tétünkben, egy mas Rcrctetet 
plantally itt éltünkben. 

En^edd-mcg ezeket Rent Atyanc Chriílufert, 
mi iduőzítőnkert kegyes táplálónkért, ki egy 
hatalomban Rent Lelec Iftenuel, élR cs vialko-
dol őrőekőn őióckc. 

MAS UA^tj JVJS ES KSNF-
ónes d Vredicacionac előtte auagy Vtanna a^ 

* VKKJC N J T Í J K 
Adgyunc 
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Dgyunc halit minyaian, az Atya 
V R Iftennec, es mondgyunc ditze-
rctet mint tetemtő Iftcnűnknec, ki 
óljucgyűytőtt moft minket, hogy 

ünnepet íjentellyunc, es íjent Igeieuei éllyűnc. 
Kegyelmes Atya Iften, te vagy V R minde-

neken , ki meg ielentéd magad, íjent Jgedben 
irt ez főidőn, es foc czoda tételidben, az te ál-
dott fiadban, mi kegyes iduőzitőnkben. 

Legy keyelmes minekűncaz tc áldott fiadért,1 

az V R Ieíus Chriftufert, mi fjentfeges meg vál-
tonkert , Es nc álly bofljut mi raytunc, az nagy 
hitetlcníegrtcc, fertelmes foc bűnéiért. 

D e íjentelly meg bennünket, biry es fecjelly-' 
meg minket, geriezd fel mi lelkűnket cs az mi 
gyarló íjiűűnkct, hogy teged meg cf.nerhcíTűnc, 
legítfegűl Imvhaflunc, neked hálákot adhafiTunc 

Enni foc romlafokban es foc vér ontafokban, 
az kegyetlen őrdőgncc illyen nagy dihőftégeben, 
tarts meg az te taborodot, cs tc íjent egyháza-
dor, az te gyarló fiaidot. 

vilagoíits meg minket á íjent Lelec Iftenuel, 
hogy mindenkor tűntőklyéc bennunc az Euan-
gclioin, es crőíits meg Vr 1 ften, az te áldott iged-

C ü) uel 
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ücl minden teuclgcfcc ellen. 
Igazgaflad elmeiét es minden tanufagár, ve-

zerlyed vtát nyeluét az mi Lelki pafjtorunknac, 
cs oktaíTad elmeieket az te íjent bel;edednec(fu-
gyelmes halgatoinac. 

Tarts-meg minden űdóben minket az igaz 
hűtben , es igaz értelmében á íjent Euangeliom-
n a c , legyen foganatos kőztűnc, az te kegyes 
beijeded, es minden iora intefed. 

Hogylocnépee te hozzád meg tériencc bu-' 
nőkből, es teged íjolgallyanac az ő f,iuekből leí-
kekből, hogy mindenec imadgyanac , czac teged 
til,tellyénec, hogy őrőcké élhclicnec. 

jt M.AG1. A R O^AGSlKJLMAy 
kjmec romldja es nagy pu/sto[jp,d bahuny imada-

fert, t'oruentelenjegert, kegyetlenjégért, bamijja-
gert es fertelmes életért lett, 

Notaia, Chriflus im furrexit, gaudeamus exultta 
mus <S létemur ísu 

Ekents reanc immár nagy VR If-
ten az meunyekből az te diczőleges 
templomodbol , emlekezzéí meg im-
már az te áruáidrol. 

Miejx 



fcsTENÍ DÍCZEÜET É C. X I I 

Miért hagy ál minket illyen igen meg rom-' 
lanunc, mi nemzetfegűnkben el puRtolnunc,Mért 
tauozal V R Iften illy mcífie mi tőlűnc. 

Tudgyuc hogy vétkeztunc, mert tegedet 
nem tiRteltűnc , mint Atyankot te^cd nem 
íjerettűnc. mint hatalmas Vrunkat tegedet nem 
féítűnc. 

Azért kelly már tifitelnűnc poganokat gyoí-
kofokot, paraznakot, baluany imadokot, kik' 
nec cl kelly vifelnűnc kemény igaiokar. 

El vőued mi tőlűnc orRagunkot Kiralyunkorj1 

földhöz veréd az mi Coronankot , Rinycd élői 
el veted mi áldozatunkat. 

Meg Rűnéc foc helcken Rent neucdnec diczcd 
rcté , Rép ilfiaknac ckes cncklcíi, mert az balnany 
imadas rölcd ezt erdemli. 

Kőző/űnc le vagatal nagy foc gazdag fő Vrá-
kot vitézeket erős fcrfiakot, kiknec köticr teftcckcl 
hizlalal vadakot. 

Kőzőlűnc raobá tcucl foc menyéket őzuegy-
eket, gyermekeket, gyenge Rcp Rűzekct, mind 
az mi bűneinkért fűzeted ezeket. 

Mind ezekből címciiüc bűncinkncc fulyof-
figát, haragodnac rettenetes voltát, mert lar-

C iiij tyvc 
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tyuc felfegcdncc már boflju álla fát. 
El tauozéc mi tőlűnc io nagy Iften mi óro-

műnc.nintfen immár femmi vigafagunc/iralomra 
fordula az mi nyaiaííagunc. 

De mégis ninrs mit tennűnc, czac te hozzád 
kelly folyamnunc, Mert iol lattyuc hogy wind 
cl kelly veíjnűnc, ha az mi bűneinkből hozzád 
meg nem térűnc. 

Emlekezzél meg rolunc , hogy mi főidből re-' 
rcmtertűnc.őrdőg miatt bűn alá vettettunc, mint 
az árnyéc el mulic mi gyarló életűnc. 

De az te io voltodboJ karhoztban nem hagy-
attunc, tefjent fiad altal meg valtattunc, bűntől 
©róc halaitól már meg menekcdtűnc. 

Tamadgy fel azért immár, nagy V R Iften 
mi inellctűnc, az tc kezeidet nyuyts ki raytunc, cs 
nevelf-el előled, kic meg nyomorodtunc. 

Láfsác meg az po^auoc hogy mi reancgonJ 
dot vifelf;, kiket tc íjent igeduel Jcgeltcttz, es no-
ha meg bantottunc, de tőled el nem vettz. 

Mert latod el hagyattunc , es czac te rcad ma-
radrunc, nyauaiyaloc tudatlanoc vagyunc, cs el 
hagyott áruaknac czac te vagy otahininc. 

DiciertcíTcc mennyekben, Szent liaromfag 
eSX 
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egy folíegben, ki meg vigaíjtalfj minket lelkűnk-
ben , noha ^yőttretűnc moftan itt az mi tcf-
tűnkben. 

MAS SIRALMA AZ MAGKAR 
ntmzttnee, az^ Jeremiás Tropbeta kónyőrgejeböl, 

Notaia, Magyar nyeluen Matyas Va-
ja azi Treduator. 

Mlckezzél mi tőrtenéc Vram miray-
tunc, es tekencs meg mclly fjidalom-
ban mi moft vagyunc, mind bűnün-
kért Vram tőled oftoroztatunc, azcrt 

íjűkfcg eijel nappal hozzád kialtfunc. 
órokfegűnc édes házánc mafra fordula, az mi 

hízunc es iohagunc idegenre Ijállá , űgyűnc iuta 
iay mi nekűnc nagy budofafra, mert Iftennecnem 
akarinc térni vtára. 

Aruafagra nagy infegre miként maradánc, 
Mert nints nekűnc főidőn házunc fem kedig 
Atyanc, ügye fogyot ózuegyícgre marada Any-
ánc , mert bűuűnkert meg haragutt mennyei 
Atyanc. 

Arra iutánchogy vizetis pénzűnkön vegyünk 
D ' es 

f 76711 
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es az mi crdőnc fáiéban nagy árunn valtfunc", e-
gyéb féle fjűkfegetis mindent nenuedgyűnc,mert 
Iften parantfolattyanac ellene tettűnc. 

1 ereh alatt az rabfagban nyakunc le íjcgéc, 
femmi-nemő nyugodalom nem engettetéc, mert 
femmi kc^yefleg kőztűnc nem lelettetéc,azért po-
gan népnec fjiue raytunc nem eféc. 

Idegen nép kőzt kereífűc mi kenyerünket, 
"mert földünkben nem fegellőc á fjegenyeket, 
nyomorultakrol el forditóc mi kémeinket, azért 
,veté Iften reanc haragos fjemét. 

Atyainc vétkeztenec de mar őc meg holtáé, 
mi-es kőuctői voltunc alookfagoknac, im mint 
váf^c-meg beleié fogoc fioknac, mert ellene tőtt 
Ifteni parantfolatnar. 

Kic fjolgác voltác moft vrr.lkodnac -mi 
raytunc , mert fjolgác léuén Ifcennec mi nem 
íjo/galanc , minden Ifteni tifjteletet mi meg 
vtálánc , Azért nints ki altal tőlőc mi meg 
váltaflunc. 

Im czac markunkban vifellyűc az mi lel-
kűnket , nagy keferűfeguel efljuc mi kenyerün-
ket , felelem cs retteges meg emefjtett minket 
fegyner előtt kietlenben mentyűc feiűnket. 

Ehfég 
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Ehfcg miatt az mi refíűnc meg kcferedett, 

mint égő kementze bőrűnc meg repedezett, 
az mi lelkűnc banat miatt meg kefercdett, Ri-
úűnc kedig bűnűnc miatt kétíégben efett. 

A z mi afljon nepeinc meg alaztatánac, nagy 
foc Rűzec pogan miatt meg rontatánac, Mert 
nem engedénc ifteni parantfolatnac, azért Iften 
kúldé reanc az poganokat. 

Feiedelmec kózőíűnc mind el ki fogyanacj 
es az tanacz állo népcc mind el halanac , az 
kőz népec egy-más kőzőtt vifiját vonánac, ie-' 
gye hogy mayd vége L-Ren mi orRagunknac. 

Nagy haragia vagyon raytunc az V R If-
tennec , tcrmefterc ellen élűnc Rent igeiencc, es 
ellene iarune mindenben Rerzeíenec, ezzel adunc 
okot minket bűntctéíenec. 

TermeRet kűuől élncc poganoc ifínacka/, 
á Regény rabokat veric dő^őnyeg fackal, nintf-
cn ki őíjue tudgyort férnie azockal , Mert 
óíjue mi nem férheténc Atyafiackal. 

El tauozéc már mi tőlűnc az mi őrőműnc, 

D ij rnert 
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mert katonanelkűl vagyon már az mi feiűnc, 
azért íjűklcg hogy íjiuűnkbcn mi kcfcrcgiűnc, 
bűntelenül V R Ittenncc hűiből kőnyőrőgiűnc. 

Iay mi-nekunc mert meg bantottuc Iftcnűn-
ket, azért fogta keferűfeg az miíjiűűnket, fe-
tét homály el borítá mi fjemeinket, vadac rokac 
fellel iáriác mi telekinket. 

Bizodalmunc vagyon benned kegyelmes If-
ten , ki meg maradtz mind őrőcké diezőfeged-
ben , ha győttretűnc bűnűnc íjerent á mi tettünk-
ben, nem hagyts tőled el ftakadnunc az mi lel-
kűnkben. 

Mire Vram mind őrőcké feledtz cl minketi 
illy fokáig kefergeted bufolt lelkűnket, kérűnc 
azért téríts hozzád az mi íjiűűnket, mert nem 
nyeriűc naladnelkúl iduőflfcgűnkct. 

Vedd-cl rolunc kérűnc teged nagy haragodat, 
cs vyíts-meg már minekűnc az mi napinkat, ke-
gyelmes Itten otalmazd meg mi házainkat, ho^y 
diczeriűc mind őrőcké bent Haromfagot. 

VGXAN AZON JEREMIÁS 
fyophetanac kbnyórgefebol mas no tan Va-

ló Siralmas enec. 
Kefcr-
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Eferues ftiucl Magyar or/jagban mond-
hattyuc magunkról az nagy íira/mat kit 
leremias regen irt Sidokrol. 

Emlékezzél meg hatalmas Iften nyomorufa-
ginkrol, tekents mi reanc álly bofljut immár mi 
nagy romlafinkrol. 

Mert őrókfegűnc tolűnc fordula pogan nem-
zetfegre, mi lakó helyunc íjálla mi rolunc ide-
gen népekre. 

Edes Atyánktól immár me» váltunc áruaíag-
ra iuttunc, ed cs AnyankuaI mind egyetembe oz-
liedgyé maradtunc. 

Meg íjomiuhozuán minnen vizűnket draga 
penzen ifljuc, nagy faratfaggal be gyűytót fan-
kat immár áronn vcfljűc. 

Ali cllcnfeginc éles íjábíyakot feiűnc felett for-
gatnac, erőls munkaban faratt teftűnkncc nyu-
godni ícm hadnac. 

Az poganiagnac olly nagy rabíágra mima-
gunkar adtuc, hogy czac kenyerrcl mi éhfegűn-
kec meg elegíthefiűc. 

Siruán mondhattyuc felfeges Iften vétkeit 
Atyanknac , kic mi kozó'unc regen cl multac mi 
rcanc fjállinac. 

D iij Kcyr-
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Kegyetlen íjolgác nagy dihóífeguel raytunc 
vralkodnac, nem tálalhatunc már remenícget 
íjabadulafunknar. 

Nagy félelemuel es rettegefíel puGtaban bu-
dofunc , eledelünket mi életűnket kezűnkben 
hordozzue. 

Teftűnknec bóre mint az kementze el fjaratt 
el egett, az nagy éhfégncc o tűze miatt vgyan 
meg fűlt veíjctt. 

Afljoni-állatoc tiíjtafagokban mc | gyalazta-
tánac, az gyenge Ijűzec foc varafokban Gepl5J 
ket vallanac. 

Az feiedelmec akaGto fára fel fűggeíjteténec,1 

es vén népeknec o tckentetec nem Lóczűltcté-
nec. 

IffTu ncpcckel esgyermekeckel gonoíjul élénec,1 

kegyeden fe^et éktelcnfeget koztűnc miuelenec. 
Az mi Giűűnkncc minden orőmó már el fogyd 

atkozéc, ^yőlekezetunc nagy íiralomra fordu-
la válrozéc. 

Az mi feiűnknec Gép ekeífege kózőlónc ki efée, 
iay mind ^ltiglen immár minekűnc, mert igen 
vétkeztűnc. 

Nagy banat miatt mi Giűűnc lelkűnc igen ke-
íeredec 
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feredéc, es az mi fjemúnc íiralom miatt mind 
meg fetetődec. 

KereRtycncknec Iako helyeket kit el puíjtíta-
nac, vadac cs rokac hamis tanítóc moft imma-
ran lakiác. 

Te kedig kegyes irgalmas Iften őrőcké meg 
'maradtz , te orljagodban birodalmadban őrőc-
ké meg állaíj. 

Miért őrőcké cl feledkezél mi rolunc V R If-
ten , mire hagytz minket foc ideiglen ez velje-
delcmbcn. 

Teríts te hozzád es mi meg térűnc kegyel-
mes V R Iften, vyíts-meg immár á minapin-
kat mint regi űdőben. 

Eckeppcn íira kent Ieremias 5 kőnyőrgeíe-
ben , mikor az Iften meg nyornorgatá Sidokat 
infegben. 

J VAN LEL T^OVBETANAC 
I\onyorgejehQl Va/o firalmas EmeimeUyben a^bi-

u:c Valinfl tefsnec bánókról, es engefíttlic rd 
Cbri/lu/ert a^Atyanac haragút, Vamtl 

EK. Notaia , Baborujaga Vauid 
IQrslynac egykoron nagi 

Va/a isrr. 
D iiij Mikor 
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(tlkor á Sído nemzet tartatncc Babylo-
jjniaban. az Mediái nagy Dariuínac kc-
II meny rabfagaban , á íjent Dániel illy 

kónyorgéft tón az 5 nagy íirtaban. 
Neked kónyórgóc menny-bcli Iften alaza-

toíTagual, ki vralkodol mind mennyen főidőn 
nagy hatalmaftagual, rettenetes vagy mikor meg 
itelh minket igaflágual. 

T c mind őrőcké abban meg maradtz á mit 
cgyljer mondaíj , es íemmi ockal az te kőtéíed 
mellől el nemállalj, de az kic teged hiuen fjol-
galnac czac azokhoz háytaíj* 

Igen vétkeztűnc nagy alnokíagot tőttunc re 
ellened , iftentelenűl iaránc mindenkor Vram te 
ellened, foha nem tudánc mi íemmi ioban enged-
ni teneked. 

Mclly igen fokfjor kuldőtred hozzinc az te 
dolgaidat, de meg vtáltuc cs nem hallgattuc tc 
Propbctaidat , fcmminec véltűnc te iduólic^es 
parantfolatidat. 

Menyit íjoltanac te íjent neucdben a mi Ki-
ralyinknae, feicdclminknec, ttíjttartoinknac, az 
mi Atyainknac, de foha nem lőn hcíyc mi kőz 
túnc az te mondaíodnac. 

Azcrt 
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Azért teneked méltán mődhattyuc V r a m hogy 

igaz vagy, es nem mondthattyuc hogy tőruente-
len minckúnc rontonc vagy, íenki nc mond-
gya hogy okanelkűl te boflju álló vagy. 

Miénc V R Iften á fjegyenkedes es ortza piru-
lás, méltán erdemlyöc hogy reanc fallyon min-
den íjidalmazas, mi nemzetünkön minden né-
pektől hogy legyen káromlás. 

Nagy budofaíra meg ezufolafra iutatád ügy-
ünket, mind ez vilagnac foc hatarira cl oblatil 
minket, mindennépec kózt vtállyác pőkicaz mi 
népeinkét. 

Mé gisazt mondom hogy plronkodas legy-
en mi ortzanknac, mi kiralyinknac , feiedelminK-
necaz mi Atyainknac, mert nem volt vége elle-
ned való foc alnokíaginknac. 

Teneked kedig felfeges Iften legyen irgaímaf-
fag, mi hozzánc való nagy fjerelmedert Jegyen 
hála adás,mert noha neked ellened iártunc de mé-
gis el nem hagytz. 

Tudgyuc hogy foha mi nem engedtúnc az 
te tanatíodnae, es hc!t nem adtunc te tőruenyed-
ben volo mondafodnac.íemmi bőczúler nem volt 
mi tőlúnc te l'rophetaidnac. 

E Egcfj 
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Egei; Ilracl mind almi hágá az te tőruenyedet,' 
tőled el téruén elé nem vőuéaz te bcíjededet, mél-
tán boczattad azért mi rcanc tz nagy vefjedel-
met. 

Mind be töltötted az mi leiünkön íénegetc-1 

fedet , nagy átkaidat ellenűnc való íoc eskúueíi-
det, mint ijent Moyíes az te hiw ijolgád Ijoláott 
bennünket. 

Ránc igazítád az te igedet az mi búnűncíje-1 

rént, es mondafodat be tellycíítéd igaflágod fje-
rént , azt nem mondhattyuc, hogy nem lett 
volna ezerdemúnc íjerént. 

Elől talalá mi Birainkat az te íteleted, mert 
igaífagual nem vala bennec az tc /jent felcimed, 
nem forq^ vala o Ijcmec előtt te igaz tóruenyed. 

Im mclly kárt tőnec Ierufalcmnec mind áSi-
do ncpnccjloha nem volt igy ég a'att dolga vaía-
melly nemzetnec, mclly nagy (jertekn veGedelmé 
lőn á Sido nemzetnec. 

Immár mind be tőit á mit regen fjolt MoyJ 
fes Prophcta, az mi feiűnkőn be tellyefedéc á 
mit Iften monda, czac ennél inkab meg ne ronta-
ná az ő nagy haragia. 

Még fem kőnyőrgénc efcdezc/Tel az V R 
f j inyc 
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binye előtt, alnokfaginkbol hogy ki terhetnéuc 
az nagy Itten előtt, cs meg érthetnéncő igafla-
^át mi romlafunc előtt. 

Sietne hozd rcanc az Itten é nagy vefjecfel-
met, Mert az V R Itten mindenben igaz fenfci-
nec nem enged , á kic bebedét femminec vélic o 
bent felíegcncc. 

De mégis kérűnc őrőc V R Itten az te bent 
neuedert, ki Egyptomtiac főidéből regen ki ho-
zad nepedet, es hatalmaiul fel magaíjtalád híre-
det neuedert. 

Noha vétkeztűnc es eletünkben neked nern 
éngettúnc, de nagy V R Itten igattagodban 
kőnyőrúlly mi raytunc, térién-el immár az te ha-
ragod ne maradgyon raytunc. 

Ments meg immaran mi nemzetünket az te 
haragodtul, vegyed ki immár te hiueidet az nagy 
pubtafagbol , kőnyőrűHy raytunc menny-beíi 
Itten irgalmattagodbol. 

Mi bűneinkert es atyainknac ő gonofla^oá 
kert, méltán bcnucdgyúc cz vekecíelmet a loc 
álnokfagert, méltán kidalmaz minden Jjombéd 
nép minket mind ezekert. 

D e 
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DehalgaíTaJ meg ó r ő c V R Iften cn imadfa-
g o m o t , mint te íjolgadnac ne vcfted hátra en 
kialtafomar, meg nc vtallyad kőnyorgőc neked az 
cn fiozatomat. 

Tekents io keduel áz teelpuíjtult áldot íjent 
helyedre,az V R R A való tekentetedert ne hadd 
ez infégbe,az Meífiafcrt az tc nepedet teríts eppu-
lefre. 

Háyts-le cn hozzam cn V Ram Iften az te fü-
leidet, nyifd-fcl immaran á mi Vrunkcrt az tc f;c-
mcidet, cs tckcntícd meg az mi kietlen nagy vc-
íjcdel műnket. 

Tekents meg immár á magaftagbol az te vára 
íodat, kin fegítíegűl czac az te áldott neued hi-
üat tatot t , kőnyőrűlly rayta, mert irn io! latod, 
hogy mind el rontatott. 

N e m hannyuc elé kőnyőrgefűnkben mi igaíía 
gunkat, es te elődbe mi nem tamafjttyuc mi lam-
borfa^unkat, hanem czac az tc véghetetlen nagy 
irgalmaííagodat. 

Hal^afs meg Vram legy engedelmes Vram 
Iegy fűgyelmes, tennen magadért en Vram if-
ten nc legy kcfcdelmes, az te neucdert az tc ne-
pednec, legy immár kegyelmes. 

Diczc-



I S T E N I D I C L E R E T E C . X I X 

Diczerct lceyen á magalla^ban az mennyei 
Vrnac,ki cppítoic cs nagy otalma az mi várafink 
nac, Mert meg kegyelmez o iótffcndórc az nr.i or-
Ragunknac. 

J Z ANT1CB V STFSNAC 
Baborg-itafa tdaen Vulo ktyyórgcs. 

A Iga fel meg moftan felfeges Iften ] 
mennyncc es tőldnec Rent tcremtóic 
mi kőryórgefűnket , es te vifellycd 
minden gondunkat, mi keppen meg 

fogadtad. Mert teged vallunc kegyes Átyanknac 
az Chriftus Ieíufcrt. 

Soc cllcnfegink vadnae ellcnűnc felfeges Iften 
lelki es tefti mi nagy ellenfeginc , kic mind lel-
kűnkben es mi tettünkben igen kefergetnec. Nc 
hagy tetoted hogy el Rakadgyunc ez árnyec vi-
lágon. 

T e vagy otalmunc cs bizodalmunc felfeges 
Itten legy ini gyamolunc ne vigy kefcrtetbc, de 
fegíts minket minden űdoben borey mc* nc 
gyalaztaflunc. Mert teged vallunc kegyes Áty-
anknac á Chriftus Ieíuíerr. 

Czac te egyedül nyiluan fol tudod felleges If-
E iij tenaz 
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tcn az mi voltunkat nagy gyarlofagunkat, mclly 
minden dolgaink-

Biriad lelkűnket es mi tettünket, felfeges Itten 
tarts meg gonofjtul minden ellcnfegtől, Adgyad 
valhattuc az igaz hűtet, hogy legyűnc te orlja^od. 
Mert teged vaflunc &c. 

Az hitctlencc es kegyetlenec felfeges Itten 
fcmmincc velicazte fjent igédet, Azcrt űidőzic 
te hiueidct / o c kűlőmb-kűlőmb keppen. Nc 
hadgy tetőled 

/Vagy áruafagban es nyaualyahan felfeges 
Itten nekűne igcrted,hogy tc minket nem hagytz, 
Keiűnc legy velűne es Ijent Lelkeddel íjműnket vi-
gaf;tallyad. Mert teged vallunc &c. 

Sokf;ormi lelkűnc meg keícrcdic felfeges Itten, 
mert nintfen neki adz.ig batorfaga, míglen tető-
led nem fe^ítetic mennyei íegítfeguel. Ncha-
d?y tetőled &cc. 
~ Bizuán kőnyőrgűnc moftan teneked felfeges 

I t ten hogy te vifellyed minden gondainkat, lol 
tegy mi velűne mint fiaiddal Ijűkíegunc ideien. 
Alerr teged &c. 

Uiucret neked felfeges Itten es mi Vrunk-
nac 
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nic te bentfiadnac az Iefus Chriftuínac, Diczeret 
legyen á í;enc Leleknec mind őrőckőn őrőcké. Ki 
vagy állatban e^y bizony Itten kőnyőrűlly mi 
raytunc, 

MAS ACo N15 RG ES J^n Notara. 

Mlekezzél meg menny-béli í t tenmeny 
nec es főldnec bent teremtóie irgal-
maflagodrul, mellyet téb vala regi ű-
dőberj Jfraelfiaiual. Noha vétkeztűnc 

mennybeli Iften, azért el nemhagytal. 
T e el ki hozád az tc nepedet az Egyptombol I 

Farahonac ő nagy infegéből, de el feleytéc te na«y. 
io teted baluánt imadanac. Noha vétkeztűnc&c« 

A z véres tenger két felévaléc az Iordan vizét 
tc meg baraíjtád á te neped előtt, dc el feley téc re 
nagy io téted baluant imadanac. Noha vét-
keztűnc. 5c c. 

T e el.ki hozád az te nepedet az igeretncc neme* 
főidére le telepítetted, de el feleytéc te naj>y io té-
ted baluant imada'nac. Noha vetkeztűne 

Kérűnc ma'r teged Atya V R Itten emlekezzé! 
meg te orljagourol az Magyar or(;a*rol, nc hadd 
el vefjni pognn kéz miatt te őrőklegedet. Noha 
fétkeztűnc. 

E iiij Az 
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Diczerct neked Atya V R Iften es mi Vrunk-
tiac tc fjent fiadnacaz Iefus Chriftufnac, Diczeret 
legyen á fjcnt Lclekncc mind őtőckón őrőcké: Ki 
vagy állatban egy bizony Iften kőnyőrűlly mi 
r^tunc. 

j t Z VTOLSO 1TE L ETí^óL 
mégis a^on Notara. 

I Erlec es intlec moftan tegedet az nagy 
^Iftennec fjcnt fjemelyérc teremtetett 
Kcmber, hogy vifelly gondot iduőfle-
^gedról őrőc életedről. Mert el iő az 

nap , melly nap ez világ tűz miatt mind meg 
Melly nagy félelem ackoron leljen, mikorá 

Chriftus az iteletre el iőuendö lefjen , hogy min-
deneket mc» hannyon veflen igazan itellyen, El 
iő bizonnyal az Iften fia fjep fényes főlyhőben. 

Előfjőr kedig á fjent Angyaloc az nagy fiép 
fjauo hangos trombitát égben meg rialjttyác, kik 
ncc ljauára minden halottác hamar fel tamad-
na c. Mert cl iő Ckc. 

Nem kelly ackoron fenki aranya, fem íie'p ru-
haia íem gazdagfaga, mert főid meg rodhafjr-
tya , czac bodog leljen á ki moft meg tér Chrif-

tus 
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tus Vrunc mondgya, El iő bizonyai 
Ezt nyiluan hidgyed hogy ez i»y leljen, mihelt 

az iget tc meg ertcnded es Iftent halhatod, íjcnt 
Dauid altal fjens Ianos altal Iften f;ouát hallod. 
Mert el iő az nap. &c. 

Elé hazatnac f;ám tartó kőnyucc , kikből az 
Iften mindent meg itél mindenec láttára, az ti-
toc dolgoc meg ielcntetnec bizony nyilual leíj-
ncc. El-iő bizonyai &c. 

O t t mit felellyéc en bűnös ember, kihez foly-
amiam esefedezzem az en búneimert, hói m^g 
az iois retteg es láppag Chriftus Vrunc előtt. 
Mert el ió az nap. 

O tc felfeges hatalmas nagv V R , ki min-* 
denekncc czac te vagy Vra 'Kiralyoc Kiralya, 
Kcrűnc moft teged hogy iduőzítícd fjegeny bű-
nőfőket. El iő bizonnyal Scc. 

Emlékezzél meg kegyelmes Iften, hogy cn c-* 
tettem emberré lettel, fjőrnyű kint íjenuedtél, 
Nagy faradfagot keferúfeget cn értem fel vőtteí. 
Mertei iő &c. 

Kérlec en teged ne vcfi-J tűlcd az véghetet-
len őrőcké való nagy kcfciű kínra, Kérlec ne le-
gyen hijaba érteni az tc íjcnr hálálod. El iő bi-
zonnyal Sec 

F Czac 
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Czac fohaRkodom enedcsVram mint Ifte-
nemhez kegyes Aryamhoz edes meg vakomhoz, 
hogy legy_kegyelmes Regeny iuhouhoz , meg té-
rült bűnoihőz, Mert el iő az nap &c. 

N a m meg boczatál Magdalenanac, vndoc 
fertelmes gonoR bűnőfnec te hozzád térőncc, cs 
meg boczatál bűnös toluaynac halála ideien. EI-
iő bizonnyal &c. 

Allafs engemet az ioc közibe es válaíR cl ki 
gonoRoc közül felfeges V R Iften, hogy laíf-
engemet iob kezed felől en edes Jftencm. Mert 
el iő az nap 

Siralmas IcRen nyiluan meg hidgyed Ramla/-' 
hatatlan foc embcreknec iteletnec napia, De nagy 
vigafag cs órőm leRen ackor az hiueknec. El iő 
bizonnyal &rc. 

Ennec okaert intlec tegedet Iften képérc eke-
íítet o emberi állat, fies cs vifelly igen nagy gon-
dot itelet napiarol. Mert el iő az nap ^ c 

N e vedd czuffíagra es íűketfegre az nagy If-
tennec fenegetéfét áldott Rent igeiét, meJJyct 
neked moft foc iambor ember bizonfrgul hir-
det. El iő bizonnyal az Iften fia Rep fényes 
főlyhőben. 

A Z 
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J Z r fi QEVM LAVQAMVS 
Summa fid ént. Notaia, Ftlfigts IJlen bozgád 

kialtunc nagy kejeriíjcgud. 

fiL^ lífcí» ^ m i Kereíjtyéncc di-
j f K czerűnc es áldunc, Atyacs fiu bent 

Lclcknec vallunc. 
Neked az tibta es na*y hatalmú Angyaloc bol-

galnac, bűntelen való fel boual kialtnac. 
Szent f;cnr bent Itten te feregeknec vagy Vra If 

tené, tcllyes á menny fold nagy diczófegeddel. 
Apoftaloknac es Prophetaknac diező bent fc-̂  

rege, Martyromoknac diczernec feregi. 
í eged ez főidén Kerefityeneknec bent Gyüle-

kezeti, Atya V R itten mindenkoron diczer. 
Es tiftcletes te bent fiadot az V R Iefus Chr i -

ttuft , es vigaíjtalo bent Lelec V R Ittent, 
Te Ditzőfcgnec V R Iefus Chriftus vagy őrőc 

Királlyá , Atya lftennec egyetlen egy fia. 
Oralmozzád meg vcbedelemtől az tc nc-

peidet, Oralmezz bűntől mindenkoron min-
ket. 

Dií7erűnc teged mennyei Atyanc az te bent 
fiaddal, cs mind őrőcké bent Lelcc lttcnucl. • 

f 1 j Hogy 

[7851b 
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HOGY AZ V'K ISTENNEC IG-
eit Kóxott'úuc ti/?can es />/i^ai hirJetteJfec az 

lufié Index Nütaura. 

iVzgo fűből te fiaid kegyes Atyanc 
kónyórgűnc, ad'^y minekunc igaz bi-
tet, hoí>y tegedet imadgyunc, tellyes 
hátból ijerctctből, hogy tegedet min-

nyaian álcígyunc. 
Latod Atyanc felfcges io lelki teífi fjúkfegűnkcr, 

geriezd koztú-ic íjent Igedet efmcrheflunc tége-
det , efmcriuc meg fjcnt fiador az mi iduolíc-
gűnket. 

A foc baluany imadaHoI rettenetes kárho-
za t tó l , fjabadits meg íjent nctiedert minden e-
retnekfcgtől, Antichriftus íjerzctitól, az papanac 
téuelgcfetól. 

Siruan hozzád mi ohaytunc esfel íjoual kiaí-' 
t u n c , kic íjent igcdncc altala az hátben planraí-
tattunc, embereket az vakiagbol vé*y ki hogy 
tegedet diczeriűnc. 

lol cfmeriűc bűneinket minden téuelgcfűnkcr, 
kikcrtreanc crefiróttél minden vcfjcdelmcket, po 
ganoknac dihóíTcgct, az feicdclmckncc n.-gy 
kemcnyfcge't 

VefjedeL 
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VcRedeímet az poganoc orftagunkban tőoé-
nec, fokát bennűnc meg őlcnec cs Ramtalant cl 
viuénec, orRagunkbol ki űdzenec nagy nyo-
morufagot raytunc rcuénec. 

Senkit nekűnc otalmunkra hatalmas V R nem 
tamaRtál, hogy ki venne győzödclmet pogano-
kon hatalmat, kemenyfeges nagy infeget minden 
felől rcanc tamaRtál. 

Rettenetes bűneinkert mind ezeket Renued-
pyűc, valláft teRűnc feJfegednec bűneinket nem 
fődőzzűnc, kcrűnc teriezd Rent igédet, Rent nc-
ucdet duzeriűc. 

Az te neued kegyes Atyanc bizonyai ott Ren-
teltetic, ahol az te draga igcd igazan hirdcttetic, 
mellyel emberekben az hűt fjepen be plantal-
tatfc. 

De V R Iften emíekezzél az te fogada'fodrof. 
mellyben tőttél bizonfagot te irgalmafíagod-
rol, hogy foha nem emlckczci az mi alnokía. 
ginkrol. 

Azért hűtbol valamikor te hozzád kialtan-
dunc, es á Chriftuínac altala mindeneket keren-
dűnc, meg adod es cl nem fordulí; femmi-kep-
pen mi tőlűnc, 

F iij N o 
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N o Azért felfeges Iften teriezd el-ki igedet, 
bogy minnyaian diczerhcífűc az te Iftenfegc-
de t , kinec legyen az tiíjteífég mind órőckón 5-
rócfec Amen, 

YGTAN AZÖNÍ{OL JÍ Z 0 VE-
nerabilis Virginitiis Nota'urj. 

Egyelmezz mcgnckűnc nagy V R I f -nten ne hadügy minket el vef;nűuc bűnc-
inkben , kic mindenkor bizunc íjcnt 
neuedben, bűnűnc fjercnt nc bóntefs 

tómlótzben. 
I litűnc eróflodic dolgaidbol, mert meg ho-

Zad ncpedet fogíagbol, Sido népet Babilónia-
bol, el nem hagyád irgalmaflagodbol 

Az tc nepeidnec vétkét vedd el , esfodozcf-
el bűnünket érdemeddel, mert Ijent fiad meg 
valta véréuel, nem akará cl veljnűnc bűneink-
ben. 

Tauoztafd el rolunc haragodat, téríts hoz-
zánc irgalmaílágodat, íjabadits meg á íjegeny 
folyókat, kic neuedert hordoznac vafakat. 

lduozító Iften kérűnc teged, ielcnnyéc meg 
raytunc kegyeflefed , táuozzéc-cl rolunc gyű, 

lófeged 
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» Jőfeged, legyen velűnc az te Rent fóífeged. 

Nemde mind őrőcké haragfiolé, firól fira 
nemzetről nemzetre , az te na^v haragodat 
nyuytodé, es reanc hara^ual tekenteRé? 

Vallyon egycb nalacfnál ki volna, hogy 
fogfagbol ki Rabadítaná, hanem czac te Iften-
nec Rent fia, ki magadotadád nagy fogfagra. 

Czac temagad vagy felfeges Iften, őrőc élet az 
hivv emberekben, mcllyet kinec ha te adtz éltében 
győnyőikődic te iftenfegedben. 

Mutafd már tc irgalmafiagoaat , k e ^ e s 
Iften cs tc io voltodat , add efmernűnc az 
tc Rent fiadot, kí kedueiért mutafd-meg m a -
gad or. 

Halgathaftlic az tc Rent Igedet, es hihefl'űc tc 
igcrctcdet , adgyad nekűnc tc bekefegecfet, Ra-
badíts ki fogfagbol népedet. 

Közel vagyon Iften az hiueknec mert 
nem mulo keppen iő kőzinkbe , de őrőckc 
lakozic Riúűnkbc, nem hagy clnűnc az hitet-
len fegbe. 

fia mi hííRúc kogy Iften irgalmas, es mit 
igert meg adni hatalmas , hogy Rent fia élőt-

E« • » 4 

II l) 
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tc iutalmas , elienfegúnc nem lélf; diadalmas. 
Mennyből nekűnc bent fiu adatéc, tifita bűz-

től főidőn cs búietéc, iduőtlegncc valtlagnac mó-
datéc, ki altal Iften velűuc meg bekclléc. 

Hidgyűnc azért az Iefus Chriftusban , ne ma-
radgyunc baluany imadalban , nem hágy min-
ket V R Iften fogfagban, cs nem hadgya népét 
nagy rabfagban. 

Kciűnc teged kegyelmes V R Iften, téríts hoz-
zád crőtlenfegűnkben , ne nézz minket az mi bű-
neinkben, czac tekents mej íjent fiad érdemét. 

Atya Iften való fiu Iften , vigaljtalo bentLe-
lec V R Iften, neked őrőc diczóíeg mennyekben, 
mert mit kértűnc megadtad lelkűnkben. 

J J^erestkenek^NEC TOGA-
noc *ílen könyorgrjéc, No-

tau , Mmdenec meg hallyk es 10I 
meg tanullyác ifc. 

Egyelmes V R Iften te hozzád foíy-
amunc, mi nagy nvaualyankban tc-

„ ^ ^ ^ n e k e d kőnyőrgűnc. bzannyad meg Vr 
* £ f c * l f t e n mi nyomoruíaginkat. 
ö melly igen minket te meg kefergctél, es 

mind 
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mind orfjag íjeréntbűdofni erefjtél. Sannyad 
meg VR. 

Fogan tórókóckel fellel kergcttetél, mi édes 
házánkbol el ki űdzettetcl. Szannyad meg V R 
Iften mi Sec. 

Nagy hirtelenfegucl házunkból indulanc, mert 
nagy felciműnkben meg nem maradhatánc. Szán 
nyad &c. 

Az mi házainkban nagy károkat vallánc, mi-
kor életűnknec leg iobbában valánc. Siánnyad 
meg V R Scc. 

Tcllycfen az népec el háttác hazokat, es puíjta-
ra hattác nagy Gép váráfokat. Szánnyad meg 
V R l f t c n . 

O melly nagy firalom lón Magyar oríjag-
ban, banat keferűfeg fjellelaz oríjagban. Szan-
nyad meg V R Iften. 

Félelem rerteges vagyon mi íjiűűnkben, héj 
es nyugodalom mert nintfen lelkűnkben. Szan-
nyad meg V R Iften Scc. 

Nagy foc pufirafagot tórókóc fjerzénec, Mert 
mind ez oríjngban íjclíel c"etenec# Sannyad meg 
V R Iften Scc, 

Dulanac rablánac ljűzeket rontanac, foc nyo-
G mórul-
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m o r t d t a k o t kózóttűnc íjerzcnec. Szannyad meg 
V R Idén mi&c. 

Ide f-toua kellel mi mind meg oíjlata'nc, mint 
barany farkaftol fjcllel hanyattatánc. Szannyad 
meg V R Iften mi &. 

A z vén iamborokat nyakon kótue hordgyá<\ 
cdes magzattyokat elóttóc lc va'gíác. Sannyad 
meg V R Iften mi &c. 

Nagy kefcrűícguel ott óket hordozzac, mint 
barmot piatzon mind íjéllel aruliyác. Sannyad 
meg V R Iften mi &c. 

Soc íjamtalan nepet Torókóc le vagnac j cs 
Rag foc áruakot kózóttűnc hagyánac. Szannyad 
meg V R Iften m i 8cc. 

őzucgyedéuénec igen chezcnec, es napy firalom-
ual czac fohazkodanac. Sannyad meg&c. 

A pogan torókóc kellel kcrgctenec , mint 
Vad orofjlanoc meg kórnyekcztcncc. Sannyad 
meg V R Iften mi&c . 

Sás-kefelyű kepptn minket ker^etcnec, foc 
Kefcíjtyen vérbe óc bc fcrtézénec. Szannyad 
meg V R Iften mi &c. 

D c hiíljúc V R Iften ezt reanc boczattad, 
nem mi io voltunkért de gonofla^unkert. Szan-
nyad meg &c. 

7 V R 
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V R Iften nagy méltán moftan minket bűn-

tettz, igaflfagod Ijerént moft minket nyomor-
gattz. Szannyad meg V R Iften mi Scc. 

Kcgycfleged ijerént bizunc minket nem ha-
gytz , cs nagy nyaualyankbol hogy meg íjaba-
dítafi. Sannyad meg V R Iften &c, 

D e kérűnc V R Iften irgalmaííagodért, ke-
^ydmcífcgcdert te nagy io voltodért» Szan-
nyad meg VR'Iften Scc. 

N e álly bofljut raytunc az te íjent fiadért, 
ne veljcíT-cl minket az mi bűncinkert. Szan-
nyad meg V R Iften Scc. 

Vcdd-cl rolunc immár az te haragodat, for-
díts poganokra az tc oftorodat. Szannyad Scc. 

Tc fitnregyhüzadot mayd mind el pufjtít^ 
tyác, az tealjtalidat mert mayd mind cl ront-
tyíc. Sannyad meg V R Scc. 

£ s tc foc ífcntidncc véreket huJIattyác.az te/jent 
igédet maydan ki gyomlallyác. Sannyad 5cc. 

Elegcdgycl meg már nyomorufaginkal, az ár-
artatlanoknacn;'gy vcljedelmeckel. Szannyad. 

Vedd-cí rolunc kérűnc már az poganokat, 
minket meg fegítuén vedd-el haragodat, San-
nyad me^ V R Iften. 

G ij Es 



A S I E E N T E G Y H A Í J A N V A L 3 

Es diczeret legyen az Atya cs Fiu , Szent I.e-
Icc Iftennec őrőckon őrőcké. Szannyad meg V R 
Iften mi nyomorufaginkat. 

AZON^OL, AZ NOTAU FENy* 
tjjegtt tengernec í^ilhgj. 

Egy irgalmas V R Iften minekűnej 
mert ellened álnokul vétkeztönc, de 
te benned vagyon remenfegűnc, kit 
haragra bűnnel ingerlőttűnc. 

Vedtf-cl rolunc méltó haragodat, mutafd 
hozzánc irgalmaífagodat, hogy címeriűc eb-
ből io voltodat, vedd-e! rolunc eckeppcn a't-
kodat. 

Derce keppen tc meg tiRtíts minket ] mofd.el 
Irolunc fcrtelmcíTegűnket . az el veRtőtt Rcp öl-
tözetünket, reanc aduan vigaf.tald lelkűnket. 

Vndokfagat faytalanfaginknac, mindiolíat-
tyuc foc alnokfaginkat, gonoíírgtnc előtnlnc 
forognac, kic előtted Rűntelen vádoínac. 

Volta keppen ellened vétkeztűnc , látá-
fodra gonofit czelekedtűnc;. igaz vagy te nem 
kelly kctelkednűnc. győződelmes vagy mikor 
iteltetŰQC. 

Igaflfagi 
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Igaflagi te itclctidnec, cbból tettzncc hogy 
be tellyeíednec, azért a kic tejedet itelncc kc-
gyctlcncc tőled meg gyózetncc. 

Czac bűn az mi gyarló termeíjetűnc, álnok-
fagban mert mi kűlettcttűnc, veíjedelmes itt az 
mi cletűnc, mind d vekűne ba meg nem tc-
rcndűnc. 

Vétkeinktől fordits-cl kinyedet. es tőrűld d az 
mi bűneinket, ne akariad látni mind ezeket, kic-
lel lokíjor meg bantunc tegedet. 

Siefs belcnc vy íjiuet adnia, íjent Lelkeddd 
meg vyitania, tiíjta hűttcl aiandekoznia. add 5-
rocké íjinyedet látnia-

JÍ Z IG A Z HVLTNEC TÍASZNJ-
rol Notaia , Vicstrd ag Jflent ti 

bn> K^rtptpn. 

' " S f í i Z melíy embernec io hűté vagyon, 
t ^ l ^ ^ Á £ n n a c '»ent fruebc vagyon, á 
fcP^Jw Chriftufnakis laka fa ott vagyon. 

Czudaloc raytad te hiw Kereíjtycn melíy 
nagy kegycífen hozzá hiw Iften, kent fiát ad-
gya teneked az Illcn. 

Ember dra^a vagy tc az Ifiennél, Chriflus 
G iij meg 
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m í g mofa tcged véréucl, bízzál o hozzá immár 
te bitieddel. 

D e mit keuannál tóbet Iftentől, nem kimél-
Ié meg fiát embertől, kegyelmeflegét nem tilt-
tya fenkitől. 

Bizd á Chriftufra tennen magadat , te uelccJ 
közli irgalmafíagát, es meg mutattya neked 5 
íjent Attyát. 

Ki á Chriftufnac zaíjloiár tarttya, nagy ha-
borufag gyakorta banttya, mert cz vilagnac min-
denkor ez mondgya. 

óruendezzetcc cs vigadgyatoc, kic á Chrif-
tufert haborgattatoc, czac az lítenhez tű fohaz-
kodgyátoc. 

Senki igaznac magát ne véllyé , inert bűnuel 
lettűnc minden meg ert í e , bűnőfnec megáthat 
minden itcllyé. 

Diczeret legyen a z V R Iftenncc, az Atya 
fiu es bent Lclekncc, kit minden íjentec őrőcké 
diczerncc. 

A Z IVFÓSSEGNEC 1GJZ V-
tarol, <* Chriftut lefut által Vaio idkó-

ZjitefröL Notaia%0 pene/abUn pirgiwtas. 
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AnuIIy- meg te az vton el menni,1 

mellyen kelly be mennyoríjagba men 
ni,Mert nem egyéb vton kelly be men 
ni , hanem Chuftus [altal kelly be 

menni 
BizonínguaI ezt Íj nt Matthe iria , hogy az 

Chriftus téuelgőknec v:á , kic akariác ez vtat 
nyomnia , cs 1 ftcnnet b:íjedét hallania. 

En vagyoe vt mint mondgya az Chriftus, id-
uőíícgrs való bizony Iften, fient Atyamual bizoy 
őrőc iften, egyetembe á fjenr Lelec Iften 

En aíralam valaki be inegyen, diczőfégnec ny-
omdokara megyén, de valaki egyeb vton megy-
en, kárhozatnac torkaba be megyen. 

Ez be menéft tanollyne az iratban, á kic bizunc 
czac az egy Chriftuíban , Iftennec egyetlen egy 
íiaban, nem valami egy^b baluanyokban. 

Baluant imád ki bizic emberben , remeníégéc 
helheti érdembe,iduőflegét czelckcdetibe, es mind 
azoc kic biznac á íjentekbe. 

őnnőn magát igerte igeieben,hol azt mond-
gya fient Dauid kőnyueben , hiwy engemet 
minden fiúkíegedbcn, meg halgatlac te igaz hú-
tedben. 

Alcrt tudgyad ho^y en bizony Iflrn vagyoe,em-
berek ncc 
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bereknec remcnfegc vagyoc, bankodoknac vi-
gafttaloia vagyoc. 

N e nézzed te ember bűnös voltod, ezac te 
nczzed Chriftus Iefufodot, es az te fel tamaij-
tott zaRladot, ki vifeli teneked vtadot. 

Rcmeníegben ne fűgyiűnc íenkitől, hanem 
czac az egy lefus Chriituftol, ki meg mentőtt 
minket az bűnóktól , pokolbeli őrdőgnec to-
rétól. 

larollyunc mi azértá Chriftulhoz, Atya If-
tennec egyetlen egy fiahoz, téuelgókncc bizonyos 
vtához, kefergóknec vigaRtaloiához. 

EngeRtcllyc meg nekűnc atyankat, hogymi-
nekűnc adgya Rent malaRttyát, igazgaHa életre 
vtunkar, es nyiflfa meg nekűnc mennyorfjagot. 

Diczerteíféc az Atya V R Iften, dtczertcíTéc ez 
fiu V R Iften, Diczerteflec Rent Lelec V R Iften, 
Rent Haromfag egy bizony őrőc Iften. 

A CB^ISTFS IESrsNAC IS* 
térti es emberi terme(Hetiről es ti fiáról Való Vnzjrer, 

mellyt d CÓmunicalajkor fiuktunc értékelni. /i 
Joeltx jiamcft decoris Notaiara. 

Anita fi 

hi 
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Er diczeriűc az Iftenncc fiát, i Gép 
fjűzncc áldott fjent magzattyát, ez vi-
lagnac edesmeg váltoiát, bűoóíokncc 
kegyes f;of;olaiat. 

Iefus Chriftus kegyelmes meg vaítonc, V R 
Iftentól adatott tanítonc, kent Atyaddal felfeges 
mej£ tartonc, fjent Lelcckel minden igazgatónc. 

Teged vallunc hatalmas Iftennec.kezdetnelkű! 
való tcrmcíjetnec j Gent Atyaddal egy őrőc IC 
tennec, mert fiaidból fiúlctcl Iftcnnec. 

Tercmtéfnecte előtte valal, kezdetnelkűí aZ 
Iftcnnél valal, Anyanelkűl Iftenről fiármazál, 6 -
rőc Ige fiaiabol mondatai. 

Te általad ez világ kezdetéé , es Temmiből Gé-
pen teremtctcc, az czilagos fiép ég tericfitetéc, na-
pual holdunl meg ekeíitctéc, 

E fjélcs főid tetőled adatcc , termő finkaí meg 
gyumőfczoztetéc, fiep zöldellő fúueí tundőkletéc, 
viragocka! meg czillagofitatéc. 

Tc általad A d a m tercmtetéc, földből telte Gé-
pen alkottatce, mennyből lelke á teftbc ihletéé, 
Eua trful melleic adatéc. 

Pa raditfom kertebe vitetéc, őrdőg miatt ott 
v meg czalatcc, minden iotol ottan meg fofita-

11 téc 
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téc, az emberi nemzet karhoztatéc. 
Mikor Adam ott magát el vdjté, es fiait ha-

laiba béeyté, Atya Iften magát kic ielenté, tc ne-
ttedet Adamnac hirdeté. 

Abrahamnac azvtan fogadá, Áldott mag-
nac tegecf ackor monda , bűz Maria mihebe fo-
gada , te (jent véred mi reanc áradá. 

Fői őltózél az emberi teftbe.cz vilagra iőuel mí 
kózinkbe, igaz hűtet adál mi biűűnkbc , vy vi-
lágot geriefitel lelkűnkbe. 

Szent véreddel rc minket meg váltai,bűneinkből 
fiépen ki tifjtittál, hent Lelkeddel meg vilagolitál. 
es Atyadnac keduc'be iutatai. 

Azkerefit fan érettűnc meg halai, harmadna-
pon cfme^ fel tamadal, mennyoríjagban fel ma-
gaíjtaltatál, tifiteífeguel meg koronazratál. 

Azért vallunc teged Kiralyunknac, es őrőcké 
való nagy Papunknac , Iften előtt minden gya-
molunknac, ez világon minden^otalmunknac. 

Az lftcnnec nagy haramia ellen, az őrdő^nec 
cÜhőfícgc ellen, ez vilagnac kergetefé ellen, az bű-
nóknec rettentéfe ellen. 

Te vagy nekűnc minden igafia^utic, iambor, 
fagutic cs artatlanfagunc, te vagy nekűnc í,cmfc-
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gűnc valtfigunc, Iften előtt oroc bodogíagunc. 
T e vagy nekűnc az mi remenfejűnc , ez vi-

lágon mi nagy tiRtefíégűnc , Iften előtt min-
den dtczóíegűnc , menny orRagban óróc iduóí-
íegűnc. 

O Iftennec draga kints-tartoia, Szent Lelck-
nec raytunc nyugotoia, nyomorodott aruaknac 
tartó ia , mi hitűnknec meg koronazoia. 

O Iftennec kedues áldozattya, kit io Remucl 
meg teként az Atya , es meg marad az o io illat-
tya mind órócké kedues fogonattya. 

Edes lefuselődbe iarolunc, Reked előtt artzul 
le borulunc, keferucften te hozzad ohaytunc, es 
nagy firuá mennybe fői kialtunc. 

Mert az. órdóg ellenűnc tamadot , nagy foc 
gonoft kózóttűnc áradott , az mi erőne im-
már el faradott , ielents azért moftan hatal-
madot. 

Emlekezzél gyarló efetűnkről, emlékezzél e-
rótlenfcgűnkról, emlekezzél kegyelmefTegcdról, 
emlekezzél Rent igerctedról. 

Lam te teftbe erertűnc óltózél, á Rcp Rűztól 
vilagra Rűlerél Rent .véreddel te minket meg 
icgyzél.igaz hűtben magadnac gyűrózél. 

H i j Qíal-
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Otalmazz meg azért az ordógtől, ez világi 
foc kegyetlenektől,fjaba Jits meg az mi bűneink-
től, teftűnk-bc'í fcrtemeftcgektől. 

Tauoatafd - el tőlűnc az vér ontaft , es foc 
félé dúhős hadakozaft, fjabadíts le á foc nyuzaft 
foíjtaft , hogy az hűtról teheflfűnc io valláft. 

Adgyad nekűne az te fjcnt Lelkedet, te'ricíj-
tcífcd az te íjent igedet, efmeriűtic meg minnya-
ian tegedet, diczcrhcflfűc az te kent neuedet. 

Tekents reanc moft a magafs mcnnyból.láto-
gafs meg királyi kekedből, tégy iol velűnc kegy-
clmeíTégedből , ments meg minket keíerűfc-
gűnkbóL 

Vigafitald me? az mi íiralinunícat, tcllyé-
í í t s - b e mi kiuanfagunkat , miés neked bálá-
jadafunkat, bcmutattyuc ini áldozatunkat. 

Edcs Iefus neked hálát adunc, io voltodért 
tí-fel magaíjtalunc, aiandekot elődbe mutatunc, 
diczeretet teneked encklűnc. 

DiczerteíTéc az Atya V R Iften , dicierteíTéc 
az fiu V R Iften , diczertefíéc á kent Lclec Jftcn, 
Í jai t Haromfag egy bizony V R lftcn. 

M A S 
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MAS T> l C ZET\ ET AZ VKNAC 
S$ent Vackor aurai. Notai.ty VitgoVei gé-

nit)ix (jc. Mditts feteré. 

Yakran nekűnc kellyene Iftennec háfá-
kot ádnunc, foc io tétemenyiről kel-

^ lene emlckezn űnc. 
Regi io fiandékarul hozzanc való fierelméről, 

buzgofagos keduéről diczcrnűncio voltarof. 
Enni foc efctünkről hogy gondot vifclt do l -

punkrol , titkait bűneinkről mozdította vét-
künkről. 

Gyorfan olayt hogy lé!e febűnknec gyogyítafa-
ra, fient fiat el vcgeze az mi meg valtaíunkra. 

O n Iftenncc f,ereim: es cl titkolt nagy tanatía, 
hozzánc honnan io kedue.rettzic io akarartya. 

Ránc mert anni nagy gondgya.hogy nem ny-
úghatic íjerelme, melly keduét meg mutata, hogy 
fiát el boczáta. 

Iftenneces embernec kelíy vala rrettűnc ióni, 
Chriftus lefufnac kellet Kőzbc-iaronac lenni. 

ő hogy fűzeteft tenne fiamtalan adoflagunkert, 
cshegy megis halhatná az mi foc bűneinkért. 

S-el ióue f-meg füzeté teftében adoífagunkat, 
H ü j tc 
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és mindeneftől fogua le kőte bűneinket. 
Szűkfegűnknec éléi ezlőn iduőzűlé(űnkncc,tcl-

lyes megfűzctefe mi nagy adoífagunknac. 
Es lelkűnknec kenyere Ion nekűnc az 6 bent 

tetté, lón őróc élctűnknec oka o ifteníege. 
Ezt Attya magos mennyből, latuán ó bent or-

Ijagabol.vgy engefjteltctéc meg bent fia halilábol. 
Győződclmet engedé az poklon es kárhozaton, 

nekűnc hatalmát vennűnc vgy ada az bdnókón. 
Ezért Attya orbagát erdemlőttediizőíégét,két 

keppcn őrőkíegét bírta nagy gazdagfagát. 
D e maganac egyiket nekűnc tartotta maíifcbr,1 

érdemcucl kerefert hűtnec bent igaíTagát. 
így berzé oc leuelct el veljett őrőkfegűnk-

h ő z , mellyel iutnánc hazánkhoz, el vefjett io-
baeunkhoz. 

N o miert-hogy iol tudta mi felcdckenfegűn-
gűnket, mé^ ez főidőn léiében erről meg inté 
minket. 

ó tettét hogy érettűnc engedé tőrueny kezebe,' 
ezt akariá ho^y Jegyen őrőc emlekezetben. 
Szőrzé azért Vaczorát tetterői hogy emlckezzűnc,1 

ő ki ontot véréről hogy el ne feledkezzűnc. 
Félt vala hogy cl vefljttyűc es Ho^y vgyan el 

féfeyttyűc, ez nagy kintiét hogy ve^ie íélede-
kcnleg-
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kenfegbe veflíűc. 
Ez okacrt akará meg igert irgalmaflágát, es bé 

pcczetlenié bűnűnknec boczanattyát. 
Czuda kepen ezeket, czac Rerzé hogy Raná 

minket, mert ó iol lattya vala mi óróc el veR-
tűnket, 

Immaran ó ezekerr es ő nagy faradfagaért, mi 
tólűnc háláadaft kéuan minden dolgáért. 

Azért tellyes életűnc nekűnc hála adás legyen,íc 
fektűnc es tél kőlrűnc iarafunc es űlefűnc. 

ő i ó c óruendezeíbe es iftcní diczeretbe, foglaf-
lyuc már magunkat mi tellyes életűkben. 

Mert nem mienc az banat kic va^yunc Iften 
iegyefi, de azoké az kic az őrdógnec kózőfi. 

Diczeret az Iftennec Atya fiu Rent Lelekncc, 
kit diczerncc á Rcntec, az hatalmas fclfégnec. 

A P S A L M V S O K B O L V A 
10 I S T E N I D I C Z E R E T E C 

ELS6 TSJLMPS. 
föejtui Vir cjui non jbi/t (src> 

H iii] Bod® 
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O d o g az ollyan ember az Iftenben, 
ki goníjoknac nem ment tanatfokban, 
kegyetleneknec nem iárt ö vtokban, 
hamis itelet nem forgót fjaiaban. 

D e az Iftenncc Igeiét halgattya, erre fő fccpá 
pen vagyon minden^ond^ya, erre néz neki min-
den akarattya , ezt eijel nappal íjiueben for-
gattya. 

Kiint az folyó víz mellett íjep termő fa ? 
mellynec leuelit az hideg nem banttya , ő ideie. 
ben gyúmőltfét meg adgya , io íjercntfeíen le-
ljen minden doljja. 

D e nem vgy leljen mind azoknac dolgoc,kic 
az igéről nem vifelnec^ondot, mint á íjéi hinti 
Ijellyel az apro pórtr, ackeppen hánnya-él Jften a-
Zokat. 

Minden embercc mikor fel tamadnac.es éle-
tekről ha őc íjametadnae, az hiuec kc^ől czcc ki 
hanyatnac.es veghetetlen karhozatra iutnac. 

Mert az hiueknec vtokataz lílen, biria foigat-
tya kegyelmes kezeben, az kegyetlenec ő kemen-
legekben, vefjnec es efnec őrőc íetetlégberi. 

Mikor enekit á kent Dauid irá, ebben az Tget 
minekúnc aianlá, bodognac mondgya á ki ezt 
fogadna, bodogtalanqac á kt meg vtálna'. 

' Pia Ima 
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/ / . t s a l n v s . 

Qnare fremuerunt Genfet. Jzpn nótára, 

^ Vgodic dül-ful magaban ez világ,mí. 
£\ kor fel tamad kőitúnc az igaflag, D e 
,ha lekented dolgát czac bolondfag,' 
es minden keppen el mulandó hivv-

fag. 
Ezt nyiluan lattyuc az hitetlenekben, nem 

gyónyórkődnec az élő Iftenben, ícm az 5 tőle 
ki adott tóruenyben > hanem czac az o kába fier-
lefckben. 

Leg elfőc ehhen á Földi Kiralvoc , az feiedclJ 
mec es pap Vrafagoc , fient Dauid mondgya 
nem tagadhattyátoe , kic az V R ellen tanatfot 
tartotoc. 

Efjuc gyűíeftsc ha orfiagul vagyon , az V R 
lftcnreott kki ingond vagyon, Áz fo végezes 
Chriftus ellen vagyon , 'hogy mint romollyon 
az Euan^eltom. 

Mondua'n ne hadgyuc raytunc vralkodni, az 
ő beíjedér kózóitűnc hirdetni, mert zabolábol 
akar mind itatni, fiabad életet mayd nem ha'gy 
kóuetni. 

I Ennec 
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Ennec okacrt-'ne vrallyuc őtet, es ne halgaflúó 
Vey mint Mcfterűnket, ne igazgatta az mi éle-
tűnket, ne iduőzítfe erdeme lelkűnket. 

Rontfuc mindnűtt az 5 vraíagát, toriűc izén-
ként nyakunkból igaiát, vettuc ki bankból az ő za-
bolaiát, es femmi keppen ne fogadryuc fjouát. 

• lm meg mondom már mint leben dolgoto<£ 
az magals mennyből Itten nézreatoc, ki czac 
neueti á mit tanatskoztoc, cs meg czufoliya £ 
mire vá^yodtoc. 

Laflu bcbeddel f;oír ez előtncktcc, de io tanaé 
fat elé nem vóttérec.már nagy haraggal riabt ben-
neteket, es meg rettenti ta keuelyiegteket. 

Azeofiamot im meg vtáltátoc , kit fciedlcmé 
tottem tű raycaoc. Sión ne hegyei h >ry őc vr-
alnatoc, cs mindenekben ő.ot haígacnátoe. 

Szom >t meg mondta es akaratomor, meg 
befjellótte az en tanatfomot , monduán énné-
kem az V R igyen Ijolott. ni a búltclec té-
gedet fiamot. 

Legyen mind tiéd az főid kerekfege , ha 
axt keuanod minden őrőkfcgc, az poganoknac 
nagy foc nemzetrege. teneked a d u m ám tc biry 

• * j /1 w - -i — • 
tpujd véle, 

H » 

\ 
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Ha nem engednec ronts mind őkuc őket, nagy 
vafs paltzaual mint fold edenyeket. ha nem tilj-
tclnecmind el puíjtits őket, az fóldnec íjinyén 
hogy ne élheflfcner. 

Scrkennyetec fel azért feiedelmec, foldnccBirai 
ez vila?i Bőltfec, tanullyátoc es vegyétcc crtelmet 
es kőucfíctec Iftcni félelmér. 

Es fjolgallyatoc az nagy V R Iftnnec, nagy 
fclelemuel neki órűlfyetec , az ó kent fiat 
igen bőczűllyétec, apolgaífátoc igen kerefle-
tcc. 
» 

Mert ha válóba meg nem tércndétec, keni 
Jgcicben tű meg nem cppűltóc, az o íjerzefi't 
netn kóuctenditcc, haragia miatt mind cl kelly; 
vcfjnctcc. 
i 

Soc ideié már hogy hiw benneteket, es 
gyakorta int hogy hozzá tc'rietec, tűzzel emefit 
meg ha »t nem vcíjitcc, cl kelly veíjnetcc bizo-
nyai hidgyétcc. 

Bodogcc azoc kic 5 benne biznac, mint Ki-
r.llyoknac óiőmcO (jolgalnac, es fjűkfegckben ó 
hozzá foiyarnnac, i^az hűt altal ó benne nyu-
goijnac. 

Picző-
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Diczófeg legyen az Atya Iftennec, 5 Rent 
fianac mi Iduőzitőnkncc, es vigaRtalo RentLelec 
Iftennec, á Rent Haromfag egy óróc Iftennec. 

hjt0v1c t s j l m f s . 
Qmitts m itt furore tuo 

Zent Dauid Király bűnei ellen így 
panaRoIkodic , de Iftenénec kegy-
eflegében nagy croflen bizic, es tel-
lyes hőtból kónyőrgefeben igyen im-

adkozic. 
Hatalmas Iften nagy haragodban ne fedgy . 

meg engemet, te haragodnac na^yfaga miatt ne 
oftorozz engem, mert haragodnac nagyfaga mi-
att kelictk cl veRnem. 

D e fót V R Iften kőnyórűlly raytam , mert 
czac alcg vagyoc, tudod V R Iften mclly beteg 
vagyoc mert nagy bűnös vagyoc, gyóyits meg 
engem az fiydalombol mert^yogyuláft várót. 

A z e n tefteinben felfeges Iften femmi épícg 
nintfen, ezonttyaim kózól annera iutéc hogy egy 
hclén nintfen , minden erómtóí meg fogyatkoz-
tam , femmi io bennem nints. 

Haboruíaja az cnlelkcmnec olly igén nagy 
vagyon 
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vagyon, mincmő bél-véb es nagy haboru az 
tengeren vagyon , de míg ream néflj hatalmas 
Iften az czac adzig vagyon. 

Téry hozzám Vram es íjabadíts meg el btí-
fulc lelkemet, ielents-meg bennem te veghetetlen 
kegyelmcfiegedet, tarts meg V R Iften irgalmak 
íagodert az én életemet. 

Vallyon f-vagyoné ki az halaiban rolád cm-
lekezzéc, pokoJ fenekén kegyeífegedet nintfen kic 
emiítféc, mert haragodnac bofíju álláfát akarod 
hogy ertíéc. 

Ne hadd V R Iften efni lelkemet őrdőgncc 
toikaba, kir te ferzőttél tifttcííegedrc ne hadd 
káromlaíban , vígy be engemet őrőc életre te fjent 
orkánodba. 

Mert nem dfczernec azoc tegedet kic vadnac 
pokolban , de iótkiromlyác te bent neuedet ő-
roc káromlaíban , teged diczerlec ha bc viendeb 
őroc orljogodba 

Regulra immár czac vebekedem fohafjkoda-
fomban cl neduefitém az en ágyáinot kony hul-
latalimual , nobolyam immár vgyan cl árattaz 
en íiralmimual. 

En fjemcimct homály fogta békeferúfég mi-
1 iij atr, 
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'itt , immár ezentől meg cmefitetem foc bűnit 
im miatt, de kcrlec teged tekents en ream foga-' 
dafod miatt. 

Hatalmaffagát te f;cnt igednec adgyad hogy 
hiheífcm. f;abaduiafat az en leJkcmnec sdgyad 
hogy várhsfiam, igeretedet te fient fiadban ad-
gyadhogy valhaíTam. 

őruendez lelkem, noha foc búnőm te ben-
ned V R Iften, mert meg halgáttad kőnyőrgefe-
met hatalmas V R Iften, bizzál io fiam az en 
lelkemben azt mondgya az Iften. 

Táuozzatoc cl azért én tőlem minden el-
lenfegim, mert Iften előtt kcllcmeteftcc az cn im-
adiagim, őruendez lelkem mert fohol nintfen 
nekem cllcafcgim, 

Mihelt az Iften imadfagomot eleibe vőuc, ottan 
lelkemet őrdőg márkából hamar cl- ki menté, az 
cn fjiuemet bizodalorara ottan fel- éppité. 

Ellenfegimet meg haboritá cs cl- fie^ycnicé, na-
gy hamarfagual fiéjycn vallalfal mind viflja té, 
rité, bizodalomra az búnőíőkctcn altalaui in:c. 

Senki bűnétől meg ne iiedgye.i czac iften-
b: hidgyen, el boczattatic fient áldomaP.al ha ő 
hozzá melyen, en rclam peldat ez diczcretben 
piiad ez .világ vegyen 

SZent 

I [812] 
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SZenr Dauid irta diczeretínec hatodic rcljeScn, 
rxbünőfőket bizodaíomra inti cz énekben, mindé-
ncc v.llya óróc életit ki hifién lftcnbcn. 

N Y O L T ^ V iC TSALMPS . Vomitu 
Vormnus nofltry Noíjíj. MEG (íj 1>j dúltam 

mar tn az " f i halaitól • 

P H ^ v ^ Fgen ó Tőruenybcn Moyfefneé fcíny< 
° ué'nen, diczertéc az Iftcnt kép lelki ene-

,'t kekben, hila't adtic neki az ó io v o p 
tarol minden neimzetfer ékben. 

F.fzt cfiűr.kbc vegyűc cs ercífén hirdeflűé? 
begy mi Chriftus alcal iduőlTegünket nyer-
tői-, ipnfiagnac vtát immár meg címertűc, kerlcc 
cl- ne feleytfűc. 

Immár az V R iften az o nagy diczőíé-
g*r, cl- ki ielcntótté es az ó kent igeiét, hogy ax 
hitetlcncc Iften íjekc előtt magokat ne ment-
bctnéc 

0 felfeges Iften melíy igen czudalatos, te ifi 
f • • • 1 U4 teni-

[813], 



A S Z E E N T E G Y R A Z B A N V A L Ó 

tcui neued mind é főidon hallatós meg diczóítetet 
fd tamadas vtan nekűnc melly haftnalatos. 

Mert fd cmeltetott te nagy hatalmaŰTagod» 
egcknec felette te nagy irgalmaífagod, mert ne-
kűnc engedted te Rent Igéd altal az. lelki aian-
dekot. 

Az kűfdedec altal diczertetni akáral, tc el-
lenfegidert vélec predikaltatál, ho*y hitetlene-
ket teged bofljontokat cckepen meg rontanak 

Chriftus Rent Matthcnál Rent Atyánac ezt 
inondgya, En Re,itfeges Atyám legyen neked 
nagy hála, űduőífegnec vtát hogy az kifdedek-
ncc tc adtácfme^ tudnia. 

Azért immár lattyuc az hivv KereRtyeneket, 
miként fciűnc felett az igen Rcp egeket, Iften 
hatalmáual égen teremtetőtt holdot cs czillago-
kat. 

Az mennyei Iften lakozic az hiuekben , fe'n-
Jices vilíamic, minta Rép nap az é^ben, igaftag-
nac napia őneki'c fel tamatt á Rent peretekben. 

Dauid czodalkozic az emberi állaton, kiről 
az Iftennec illyeti nagy gond^ya v»yon, ember-
nec fiarol hogy kit az V R lílen íoc ioual lato-
gaflon. 

Vgy-
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Vgymond Vram Iften miezoda "az emberi 

állat, kiról te fjiuedben illyen ftorgalmatos vagy, 
hogy minden űdőben te gond vifeléfed © ret 
melly igen nagy. 

őtef Angyaloknál vgy tettzic egy ideig, meg 
aláztad volna fóldncc nagy mélfégég, de az An-
gyaloknál minden diczóíéguel fellyeb diezóitetic. 

Mert ótet mindennec Kirallyáuá ken telted, es 
mindennél ótet méltofagosba törted, meg koro-
náztattad cs minden állatnál ótet follycb bérlőt»' 
tcd. 

Ez emberi Chriftus ki illyen czudalatos ^ ex 
világiaknál 5 igen vtalatos, mennybeoaz Ift ennél 
igen dragalatos , cs igen kerelmctcs 

A z Atya Iftcntól mennyből alá küldetne, itt 
meg fogattatéc értúnc meg ólettetéc, es cl temet-/ 
tetéc Sidoc ezt miucléc, dc meg cleucnedéc-

Azctt hálát adgyunc mi coes bsy viuonknar, 
foc clicníeginktől mi mc* í;abaditonknac,bdmől 
cs ú. dogtól halaitól pokoltol, mi edes meg vaL 
tonknar. 

Ki mi fogfagunfcat ó nagy diezófégeuel,mennybe 
fogua viuc hatalmas nyeiefeguel,kic 6 benne biz. 
nac n eg aisndekozza.olly igen nagy bcwíégucL 

K lm mar 
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Immár mi Siűllyűnckic az Iftcnbcn hifiűncj 
imert mi az bút adtai Iften fiai Icttúnc. minden ó-
lökfegbcnaz Chnftus Icíuftal kói órókólóc let-
tűnc. 

Diczeret diczóíég legyen Atya Iftennec, véle 
egyetembe az 5 egy kúiótcénec, á Chriftus Icfuf-
nac óróckón Srődie, á l;cnt Lclcc Iftenncc. 

XI1. VS A L Mf $t Satuum mt fac "Domine. 

V R Iften tekents hozza'nc, magsfj 
V^K^N^mennyhóI nézz rni rcanc, cs kónyő-
I ^ Y j ^ f / i rűlly te ncpeden nyoinomli Ivcrektye-

, Mert el fogytac'az te fienrid, 
m e g alutt főidőn az igaz hűt,minden cmbcrcr.fiai 
k őzt. 

Nem hifjnec tc fjent igednec, hazu^fag ítlly 
c tac kcducknec, az mit ta 'altazófeicc, azzal té-
gedet tiíjtclncc. De hamiíTag az ó dolgoc, hazug-
fag 5 talalmányoc.nem kedueíec neked azoc. 

Vcfiefd-cl íften ezeket, ronts meg 5 tifireíete-
ket, kic keuelyen ezt kialttyác, batoifagualnekűnc 
mondgyác, nintfen Iftentec tunckrec, el-kelly 
maydan mind veíjnetec.ki otalmazz meg ruteketí 

Awr t igy fiol az V R Iften, fel tamadnom 
y — t i k . 
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Rűkfeg nekem, Hegy meg rontfam o feieker, meg 
Rabaduíam népemet , mert latom nyomoru-
lagát, hallottam fohaljkodaíát, meg állom neki 
boífiuiit. 

Nem hagyom az en Igcmet.el oltani femi 
neucmet, de meg tartom én házamban es vá-
laRtott templomomban , hogy meg Rentellye 
Rc,KÍ.net, gerieíRe nckic Riucket, biztafla cs o 
lelkeket. 

Az Iftennec Rent igcic , tiRta minden 6 beű 
f,éde, mint az probaltatott czűft , hetRer meg 
öntetett ezűft, mert cnnec az ó ereié vagyon aZ 
kr le r: etekben, KereRtncc vifelcfcben. 

I c vagy V R lílen otalmoc hatalmas ke? 
gyes gyamloc , az te hiw tanítoidnac, Rólod-
ben plantaloidnac , tc vagy orzóie nepcdnec 
crós otalma hiueidncc, paiíTa tc Rent Jgcdncc. 

Azeit neked mi moft aaunc, nagy hála-
kot cs ezt mondgyuc, Diezertcflel Atya Iften, 
Rent fiaddal egyetembe, vigaíjtalo Rent Lclee-
kel , nekűnc edes vendegűnckcl, őiőckc nagy 
ditzőfégucl. 

K ij Azon 
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j z o h t s a l x t f s eg1 r 17 h-
mujjil r 'óullb ie>J>k!>e firezjeiftr. 

Mlekczzé! meg V R Iften az mi nagy 
gyarlofagunkrol, tekents reanc kegy-
elmeden az te nagy bodogíagodbol, 
az mcnnycknec orl>agábol. 

Halgafd meg fohazkodáíat az tc kitzin fere-
gednec, ne vtallyad kőnyórgeíetaz tc nyomorult 
Deped ncc, kic moft neked efedcznec. 

Mert cl fogyatkozott immár minden igzfcg 
ez főidőn, mayd nintíen fenki olly ember, ki c^y-
luafon kónyőrűllyőn, cs igaz beíjedű legyen. 

Nintshéleyeaz re igednec es á te io inttíedncc, 
tlints abban győnyőrúiegec kóztőnenagy foc cm 
bcrcknec, tejedet mind el keiűlncc 

A z bűnben el merúltenec. tegcdet rarfa' vőtte-' 
inec„ íót inkab mégis vntanac, es tóied fémit nem 
félncc.fcmmi ióban nem éppűlnec. 

Hizdkcdő beijed vagyon mindennecaz öftaia-
fcan.ha íjepen íjol barattyanac ételi nyaiaflagban. 
cs az ó réíjcg koraban. 

Más felől ha el tauoznac es egy más elő! el me-
nec, kettőíTé leljen 5 fjiuec, meg változic az 5 
nylucc mert nints tőkdletcŰcgcc. 

Dc 
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De el puRtítod V R Iften te mind az hizeí-
kcdóket, noha nern félnec tegcder, de tc mind 
mc» rontod őket, cl vcRted az kéikűuóket. 

Mert ha meg Roiitod őket az te igednec nem' 
hiRncc.az óróc lúziec kinnyarol fem az órdóktól 
ncin f c h i e r , hanem czac Rábádon é'nec. 

Az ig ríT.igiac Illene nem kednez ebben fenkinec. 
m*g cziftjllya még nyelucket mind á kic czalardul 
élncc. es hamis kenyeret éRncc. 

Meg mutatom meg mngamot mindeneken 
Vrnac lenni, az hamis tndominnakis v^gencc 
kelly ackor lenni, az V R Iften ezt befjeiii. 

Az cn el puRtult n^pemerr. es ó keferűí^geiert; 
a Rcgcnycc íiraíacrt cs nagy fohaRkodaíacrt fel ta-
madoc az áruikért. 

Meg mentém az en népemet es meg nyugo-
t o m én ótct.tifttan fogom hirdettetni kózóttócaz 
cn Igémet, es igaz efmeretemet. — 

Mint az crcRtett aranyat esh^tRer tífitult ezű-
flót, mcllyet tűzben ^e t tenec es á fólbből ki vót -
tencc, igy vigaRtalom meg óket. 

Tarts meg kőzóttűnc V R Jften az tc áldott 
Rent lgcdet , otalmazz ez világ ellen mindenek-
bea Vram uaiaker, ho^y diczérheflunc tégedet. 

K iy Mert 
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Mert latod az hitctleaec, hogy nrndenút vr-
alkod iac, es az ó fjerentíeiekben minden napon 
neuckedncc . noha tegedet nem félnec. 

Eckeppen kónyőrge regen, íjent Dauid ax 
V R Iftcnnec, Mert látá vakmercfegct minden 
rend-béli népeknec, hogy Iftentól nem felnéncc. 

A ZON TSALMVS, Notats, Minden-
koron áldom az Vramot. 

Zabadíts meg es tarts- meg Vram Ili 
ten, mert ez főidón immár fjcnt em-
ber nintfen, igaz beijed az emberek-
nél nintíen, mert tőbire minden em-

ber hitetlen. 
Tuduan mert olly nagy hiwlagokat íjolnae.' 

egy-mas környúl mindenkor czabrdkodnac, 
mind hazudnac ő félé-barattyoknac, ijiucc íjerént 
es czac abban forgódnac. 

A z V R nyelueket cs óaiakokat, el íjaggaíía 
el tórűllyc azokat, aiakockal valakic czalard-
kod nac,es nycluctkel czac nagy kcue'yen íjolnac 

Rouaífagban bizuan • : kic ezt mondgyíc, hol 
liyeluekct nagyon fel mapyaíjtallyic , aiakokac 
bazugfagra úni t tyac.az V R Uccut nem felic 

nem 
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nem vrallya'c. 
Az V R Iften ezec ellen azt m o n d g y a , má-

y d fel - kclec itiindcn ember meg lattya , Mert 
c i Rcmen a Regényeket lattya , hiucimnec f o -
haRkodaf.it Rinnya. 

Jduózitó Rub.idito mert v a g y o c , Regenyeket 
áruákot o t a l m a z o c , bcRcdemben na y inivfeg-
uel meg alloc, gonoífiakon ezenrő bofi;ut álloc. 

Meg l idgyértc az Iftennec beRcdct , kic vár-
i i toc czac az ő legitfegét, mert ol ly t Rtác 
az Iftennec beijedi , kiket hiRnec az Iftennec 
hiuei. 

Igazac es Rinten olly igen tiRtac, mint 
a z ezúft kit főidből el valaRtnac . az ótuólőc 
kohokban oluaRtottüc, es hétljer m e g creRtucn 
tiRtítottac. 

Hatalmaddal tarts m e g minket V R I f ten , 
őrizz minket kegyetlen nemzet ellen , ho^y ő -
rő.kc kic lefiűnc igaz hitben , meg maradgyunc 
az te eímcrctedbcn. 

Az hitetlen es kegyetlen p o g a n o c , mi kőr-
nyőlűnc iárnac mint oroRlanoc , az egyházi feie-
delmec gonoRoc, azert győznec a z hitetlen p o -
sianoc, 

lk iu | La r® 
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Lam ezeket Dauid ira veríekben , enckcncf 
tizen kettőd refieben , mikor volna nyaualyuban 
inRgben, Saul Király miatt fiam-ki vetefben. 

X X I I / . TSALMPS, NOTAlAy 
Niktcc vnUkt^tm. Domitms regit me arc. 

Zent Dauid Propheta cnekle kónyué-
ncc hufion harmad refjeben , bizuán 

1 az íftcnnec az ő rea való nagy gond 
viíeléfcben , cs hálákot aduán ó fient 

felfegcnec mind egcífi életében , igyen diczekedic 
Iclkcb cn mindenkor kercíjtyencc kepében. 

Tudom hogy páfitorom vezereni ennekem as 
cn Vram lftenem , kincc gondgya vagyon telt-
emre lelkemre , mert o tercmiórt engem , es o 
iuha vgyoc ó hozzá haüatoc, mert 6 meg váltott 
engem , azért benne bízom , tudom ^lelnelkúl 
hogy cn nem fiúkólkódóm. 

Áz ő mézéicncc fiép fziros fűuein fiepen legel-
tet engem, fient ii;eretincc edes befiede_cl mikor 
vigafital engem, Ányafientegyhazbanes az ő akli 
ban fiepen meg nyugot cn^cin , leporol farka-
ttol hamis tanitorol ott meg otalmaz engem. 

Reggel hogy ki vifien en előttem melyen igaz 
tudo minyauai , minden napon, kccficr en^emcc 

. • " me 
- g 
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meg itat ő lelki italáual, lelki folyó viznec es élő 
kutfoncc íjep tifjta folyafaual ? Fuangeliomnac 
Anya íjentegyhazban ó predikallafaual. 

Azzal en lelkemet vgyan meg vyittya es vy-
onnan meg áldgya , mcnnyorfjagnac vtát cs az 
igaz hűtec ennekem meg mutattya, az ó íjent fiá-
ban íjomoru lelkemet czac egyedól biztattya, 
mcltatlanfagomban az ő Íjent neueiert irgalmaf-
fagác nyuyttya. 

llly nagy remcnfcguel es bizodalomual azeri 
te benned bizom, cn Vram Iftenem teftemet lel-
kemet en teneked aianlom, Ha íjinté az halai 
völgye árnyekaban az en fcicmet lá tom, mert t f 
vagy cn vcíctn fiabadulaforaot azért tetőled vá-
rom. 

Meg vigaíjtal engem te pafítori vefljód es te 
paíjtori bodot , á foc nyomoruíag mellyel hiuci-
det meg fiiitod fatiyargatod, mellyel te kezed-
hez olly nagy íjépen őket meg íjoktatod, tanítod 
Fogy el ne vefíjencc főt veled Iegyenec mind 
ő.óJtc megtartod. 

Im nagy kcíjúicttel ellenfegem előtt aljtalt (jer. 
Zcíj ennekem , az tc fjcnt fiadnac egy áldozattyá-
nal táplálod az en lelkem , meg vigaíjtalfj engem 

L meg 
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megadod bewféguel en ételem italom , en elleni 
feginincc nagy boíljufagra meg tartod az en lel-
kem. 

I l áündo tcílemnec ö qyarlofagatol meg babá-
dnál engem , ez világ fem árthat femmi alnok-
faggal bolljufagual ennekem , mert en te általad 
fő ellenfelemet az őrdőgőt meg győztem , az 
cn életemet czac tc benned bizuan mikoron vég-
hez viljem . 

Az te io voítodbo! kegyelmeíTcgedbő! mind 
ezeket cn várom , Mert ezekre való nagy mclto-
íagomot en bennem nem tilalom , azért minden 
napon az cn életemben czac te benned en bizom, 
es tudom bizonnyal hogy íoha tc benned cn meg 
nem czalatkozom. 

Lcíljcc mind őrőckc az en Jftcnemnec es vra-
mnac háziban, az cn Chriftufomnac pafjtorfaga 
alatt az anya bentc^vhazban , az ő iuhainac igaz 
hiueinec az ő tárfalagaban, kickel egyetembe 
cőcké vigadoc az őrőc bodogfagban. 

T S A L M f S , VOML 
nus regit mc 

A z V K 
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S g ^ f T J s Z V R Iften nekem edes táplálóm, 
^ • © Í Í S r ö m i n d e n dolgaimban czac ó az en 

igazgatóm, nem hagy engemet telly-
eífeguel el nyomorodnom , életem-

ben nem hágy engem meg romlanom. 
Sokíjor történt nekem haborufagom, az ha-

miflac miatt íokíjor efett budofafom, D c mi»-
denkor io helen lett en meg nyugouafom , iam-
boroktol meg volt az en tápláláíom. 

Czac az Iften cn lelkcmncc vezére, az ponoR* 
rolén életemncccl-térítóie, az 5 áldott Rent nc-
uénec nagy diczerctére, az igaflagnac óRucnyéri 
vifdóic. 

Nem rettegec femmi veRedelemtől, még áz 
halalnakis ó nagy kegyetlen fegétól, mert otalmaz 
az en Vram engem mindenektől, velem vagyon 
meg ment minden ellcnfégtol. 

ó énnekem rnejg órizó paRtorom.noba tőle bű-
nömért néha oftoroztatom , de viRontac kegyes 
keppen meg vigafjtahatom , mint Atyámtól lo-
ha cl nem ha^yattatom. 

Drága Rép aiandekockal meg lattál, tiRtefleguel 
en Iftenem meg aiandekoztál, noha boíRontod 
cllenlcgimctte azockal.de tartod az cn lelkemet 
vigalagua!. 

L i j A i o o 
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Azon kérlec cn lftenem tegeder, környé-
kezd megtekedueddela7 cn életemet, az te ir« 
galmaflagod biztaífa cn fiiuemet, tc io voltod 
biria azen életemet-

Hogy czac neked éíheflcc ez világon , vigy 
engemet órőmre Vram az más világon , mert 
nints tőkel'ctes bodogíag itt ez világon, czac tc 
vagy V R Iften az en v galagom. 

Ez di.zeretec á fte.it Dauid eneklé,mikor Jften 
őtet haboruibol meg menté, cs á Soltar kónywbc 
v?ríekbe így helyhóztccé . bekefegciert az VR. 
Iftent diezeré. 

X X / / Í PSALMUS. AT) TE f> 0-
mine dvn ibn , Dtui meus ne fi'tat. NoraiJy 

C^ic te benne J l'r.m Ijin cr i. 

lOftan hozzád fel kialtoe felfeges V R 
If ten, mert kó ftallam es otalmam vagy 

__ /nindcnec ellen , tekents* team ne hadgy 
engem nagy veficdelmemben, Mert vgy vagyoc 
kit temetni viftnec az verembe. 

Imadfagom kialtfom kérlec meg halgaíTad, 
két kezemet fel emeluén ir^almaflan lalíad, igaz 
hátból az iáit kérec eanekem meg adgyad, Ige-

retedet 



! s t e n I 0 T C 7. E R E T E C. x l h 

retedet rc azzal moft meg bizonyítfad. 
CzoJa keppcn kőrnyűl vöttéc moft az hitetle-

ne r, kic ha mi fta n czelekednec átkozott embcrcc, 
fjembe nekem fjepér íjoinac dealnoc ő fjiuec, kcr-
iee nc hadgy lio^y ne lcgyec egy it ó kózóloc. 

I ]a ma riadna I lukab kerlec ho y őket meg ront 
fad, á mint iárnac ő fzoídgyokat ackeppen meg 
adgyad, oonofta(i ban el mérúltéc azt te ig-iolla-
tod , Azcrt nekic nagy ioc keppcn kérlcc meg 
torollyad. 

Am iol latod hogy ne n ne'zic az te dolgaidat^ 
meg vtáltác hátra hagy rác parantlo atodat, fem-
mi bőezbe mert nem tarctyác az re Ijolgaidat;' 
iiiíjem azcrt hogy meg rontod mint te toluaidat. 

Azért neked nagy habkor adoc mint Vram-
nac, mert tenálad helé vagyon en imadíagom-
nac, mondlac teged en crőmncc es én paifom-
nac , cn íjiuemnec czac egyetlen egy bizodal-
mainnac. 

Nam tc voltai czac egyedől nekeni fegítfcggcí, 
este benned őruendezett Ijiuem nagy bcwíéguel, 
azért teged en diczerlec az en cnekemuel. tarts 
meg engem kérlcc VRam aztchiueiddel. 

£ i cneket i íjent Dauid be irta kőnyucbe; 
L iij dk zc-
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diczeretncchuíjon nyoltzadio nemes rcfjcbcn, el-' 
lenfegitki meg győzé mind egefj clteben, mert ó 
bizéc az Iftenncc nagy fcgítfcgcben. 

X X l X . VSALMfS, EXA LTJÜO 
te Domine quoniam ("jceptfti me <jc. 

Auid Prophctanac imadkozafrol, ma-
gaf,tallyuc Iftent irgalmaííagárol, el ne 
feledkezz ünc io tétemcnyiről, vegy-
únc tanufagot fjent Dauid Királyról. 

Erre tanítani akar az Propheta, miczoda íji«J-
ónket Iftenhez indírlá, á mint hufjon kilcntz 
rcfjeben meg irta, io tétet Iftenncc igyen ma-
gafjtallya. 

Száma nintfen Vram irgalmaíTagodnac, vége 
hoflja nintlen kegyclmeílegednec, azért magaij-
tallac fölette mindciincc mert hiljcn en lelkem tc 
igeretednec. 

Kialtáfom Vram tőled el nem vécéd, azert nya 
Ualyamot czac temagad erzed, Atyai voltodat 
raytam m c j tőkellcd , irgalmaílagodat neketn 
meg ielented. 

Az pokol torkabol tc ki f;abaditá!,az cn bus IcI-
kcmbcn'mikor meg nyugo:ai|. te igcret.dből mi-

kurda 
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koron biztata!, ottan cn Riucmbe bizodalmat 
adif. 

Hn eijel cs nappal neked hálát adoc , dicze-
teret mondoc őiővké teneked, mind ez világ 
eiött valta ft teRec nekcd^rjalmaíTagodert mert tc 
azt érdemled. 

En tőlem haragod V R Iften meg vonad.imJ 
adkozilomat mihelt meg halgatád , lelkem czen-
deflegét azonnal meg adád, cn kőnyőr^cfcmct 
mihelt be fogidád. 

Szamtalan bűnőmőt mikoron meg fárad, 
mind-iárt Remeidet tőlem el forditád , érzem bű-
neimet mint fóue iy lokfagát, dc Rent felfcged-
ncc liiuém fogadalár. 

El nc idegenűllyőn felfe?ed tőlem', tekents 
fogadaíod noha nagy foc bűnöm , mert ha az 
pokolba veted az cn lelkem, nem leljen őrőmcnn 
foha vgy ennekem. 

Nem órdóg rabiai teRnec rolád valláft , mert 
Rent fefegedre Rolnac czac káromlaft, nem vár-
nác tetőled foha Rabaduláft , dc cn czac te-
tűled vároc Rabadulaft. 

En imadfajjomat hiRem meg h a n t á d , 
©Crt cn üralmaraot örömre forditád. irgal-

L iiy mafla < 
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tnaíTagodat raytam bizonyitád, mikor en lel-
kemet te meg vi^aíjtalád. 

Kéífi mindenkor lelkem neked halat adni,mind 
ez világ előtt rolád valláft tenni, foc io tételed-
ről neked hálát adni , órótkCn őrőcké tegedet 
dtezerni* 
xxx. tsalmvs; in t e vo. 

mint jperaui non lonfudar in étttrnum. 
lufié iuJex Notaiara. 

Enned bíztam Vram Iften fohané 
111 W m w h z t & t n , az tefient gaflágodért 
I ^ E ^ ^ j k e r l e c fiabaditalfam , Eijel nappal 
I ^ ^ M b S cn kőnyórgőc háld meg cn kercfe-
«nct, 

Nints énnekem fegcdclmcm Vram te Jegy ol-
talmam , batorfagom vagy ennekem es őrőc bi-
zodalmam. Hayts en hozzinz füleidet fics tarts 
meg ercemet. 

EróCÍcgré órdőg ellen vagy te nacy fcemeny-
íégem , fient neuedert ments me* engem, mert 
nints nekem erdemem. EijcI nappal en kóny. 

L)c íictncc ellcnfcgim titkon tőrbe eyteni, 
Vram tĉ  vagy Ycmcafegcm nckic nc hagy cl 

vdgeni 
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vefjtcni, Háyts en hozzám &c. 
Im aianlom kezeidbe en íjomoru lelkemet, 

igaz mondó őrőc Iften otalmazz meg engemet 
ilijel nappal én &c. 

Czac hiwfagot kőuetőknec rontoioc vagy 
V R Iften,benned erőften hiuőknec irgalmas vagy 
fjűntelcn. Háyts en hozzám &c. 

T c io voltodért őruendec mert latod Ijegén-1 

feg:m , minden-nemő íjúkfegemben vagy tc 
lij^y remenfegem. Eijel nappal &c. 

Vram hozzád en kialtoc legy irgalmas énne-
kem, keferűfeg hatott engem áll nagy bűban en 
lelkem, Háyts en hozzám &c. 

Sies hozzám mert cl fogytáé életcmnec napiai, 
banat miatt cl ícnyuedtcc tétémimnec erei., EijcI 
nappal &c. 

Tartnac engem íjidalomnac minden en ellen-' 
fegirn, futnac tőlem io baratim vtalnac nemzetfe-
gim. Háyts en hozzám Sec. 

Holtrol mint nem cmlekezncc rólam igy feled-
keznec, mint meg vefictt hituay edént engem el 
ki vctéttéc. Fi jel &c. 

Oh melly fokán kirgyűlőlnec kőrnyúl vőttee 
engemet , fiidalmazuán azt végeztéc hogy cl 

M vegyéc 
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vcgyéc lelkemet. I Iayts en hozzám. 
Raytam minden kderűleg te vagy rekem fe 

gírfrg benned bíztam mert ennekem vagy kqy. 
clines Jftenfp. Eijel nappal. 

Dihőlkőduén clleníegim haborgnrnac Rerte'en. 
Vram nrrndcn Rúkfegemben te légy velem fjún-
telen. Haytsen hozzám. 
• Ertíém immár hozzám való kedues akarato-
d a t , benned biztam mutaíd immár nagy ir^ai-
maflagodat. Eijel nappal. 
• N c hadgy engem Rida.'omban benned bíztam 
' V R Iften, az kic teged nem kőaetnec veiíjcncc 
el hirtelen. Háyts cn hozzám. 
. Sokan Rolnac hamiffa^ot kic mind meg nc-
mollyanac, az igazra kic ramadtác hamar el ron-
taftanac. Efjel nappal. 

Iften melly nai'y diezőfrget tarraíj Rérétőid-
ncc.hol őrőeké^yőnyőrlíődiiec es veled őruende-
zncc. Háyts cu hoz/ám. 

Soha nekic már nem ERen Rűkf.'gec IJcgcníegcc 
tartod őket titkos házban hol ninr^lenimi felel-
iiicc. hyel na pap'. 

Valláft téRec hálát aduán neked kegyes Jften-
nem minden nemő RűkRegcmben ielen voltai 
ennekem. I l á y t s e n & c . 

Eftcn* 
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F.ftem vala nany kctfcgbe hogy el hagytál en-
gemet , de mcnyiíjer cn kőnyőrgőc meg haliad 
kéreícmct. Eíjcl nappal. 

Riytoc Vrnac nagy haragia kic élnec keucly-
fégben, á kic kedig őtet félic léíjnec io remenfeg-
hen. Hayts en hozzám. 

1 ű minnyaian kic czac tudtoc egy Iftenben 
híznia, batorlagban Ijiucteket hidgyétec nyugod-
nia. Eijcl nappal, 

Így kőnyőrge á fjent Dauid nagy erős fjúkfe-
geben, mikor ótet haborgatnac ifteni feleimében, 
tudnuncadta cnckencc harmitzadic rcíjeben. 

A ZON TSALM^S, RoVlVETFBEkN 

E benned bizom Vram If ten , igaf-
dkíft föp1 íagod íjcrént ne hadgy veíjnem, fje-

gyent vallanom ne hadgy .nekem,en 
SáLÁVíNb Iftcncm. 

En vagyoc iay nagy bűnös ember , ellened 
bűnöm íjamtalan ezer, előtted íjűntelen be ke-
lj cr , esvgygyőtőr. 

Sics háytani füleidet, gyorfon halgafd meg 
kőnyőrgclemet te benned hogy meg tarts en-
gemet életemet, 

M ij Iftencm 
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Iftencm Vram legy fiabaditóm , te hozzád 
Vramhoz en fo lyamom, meg íjabaditaíj iol tu-
d o m , benned bízom. 

I[gen nrgy őrőmem te vagy nekem, nagy ba-
torfa^om cn Iftcnem, fient ncucdéit vagy ment-
fegem, nagy őrőmem. 

Nem hagytzerg-m Vram az tőrben, be ef-
nem kit titkon en előmbe, vtamban mpgvcitéc 
á lesben , életemben. 

Iftencm Vram kcrícc teged, vedd hozzád im-
már cn lelkemet, inert meg váltottál engemer, 
eletemet. 

Szegyenfég ortzankon ne legyen, fiida'oiti 
minket ne érien, Diczőfég Vram tied legyen, 
Amen legyen. 

X X X I . VSALMVS? B E ATI 
quorum rtm'tfja junt in'ujuitatet, kljei 

T/jlmu/nJc notjijr.i. 

O d o * az illyen ember ez világon, 4 
kincc bűné boczanatban vagyon, i . 
gazulafa Iften előtt vagyon , annac 
rutfaga be fődózué vagyon. 

Mert az. embcrnec femmi nagy ereié, az Iften 
előtt 

k. [834] 
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tiott nints fcmmi erdeme, lefien mindennec elég 
fegedelmé, kit czac egyedöMcgéll 6 felivé. 

Azért vádol'yuc enncc bűncinket, mert czae 
ó lanya az mi (ebeinket, 6 boczattya mrg az mi 
bűneinket, ha benne vettyűe mi remenfegűnket. 

Ezért Iftenhez minden fient könyörgött es fen-
l i tőle hijabá cl-nemment, leikenec nala talált 
tzcndeíTc^et, merr neki adrá az őrőc életet. 

Ne veíT-c! azert róled en lftenem , mert te e-
lótted nintfen houa' futnom , íöldón cs mennyen 
hatalmadoc vallom . tc hozzád vram azert cn 
folyamom. 

Mind ez vilagnac cn vagyoc ezufflága, noha 
iol tudom hogy binőmnec fzoldgya , de c m -
lekezzél regi fo^adaiodrol, hogy cn nc iuflac őr-
dó.' fog fagabá. 

Kegycíícgedból halgafs meg engemet, te fient 
Lelkeddel vigafitald fiincmet, ho»y kóuethcflcm 
tc fient fellegedet, mutáld meg nekem az tc 
ófuenyedct. 

Noha oftorod vagyon bál kezedben, hifiem 
kegyelem vagyon iob kezedben , azert oftoroflS 
engemet teftembea . hogy cn nc iuflfac őrőc fe-
tctlcgbc. 

M iij ©ruca-
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őruendezzetec minnyaian az V7vban.es őiu!-' 
lyctec őróc vigafa^ban, keflj iduőííégtec az 5 
(jent fiaban, kit meg fgerc az paraditfomban. 

Szent Dauid irta eztá Soltar kőnywbcn, dt-
czeretinec harmitz egy reRcben, kiuel biztatá lel-
ket félelmében , mikor az Jf ten probaltá lel-
keben. 

x x x i l ii, t s j l m v s fi en e-
dicam Vominum in omni ttmpore <j(. 

Indenkoron áldom az en Vraroot, ki-
től várom en minden otalmamot, ben-
ne vettem minden bizodalmamot,min-

denkoron ditazercm mint Vramot. 
Igen vigad cs öruend az cn lelkem , az Iften-

nec legedelmét hogy kérem , nyomorultác meg; 
hallyác azt őruendem , vigadgyanac lftenben 
arra intem. 
• Czac cgyedól őtet magafjtallyítoc, mint en 

tőlem láttyatoc es hallyátoc , velem óliuc neki 
hálát ádgyátoc , egyetembe mind az ő neuet 
aldgyoc. 

Ha valami nyaualyaba en cftem , az V R If-
Ccnt kialuiáa meg keceltem, feleletet azoncol tő-

, le vőt-
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le vóttem , es mindenből meg fjabadulc en fő-
iem. 

Az IAcnhcz szert fel tekcntíenec, nyomo-
rultat ő hozzá íieirenec, nyiluan hidgyéc hogy 
meg nem jje.ycnülucc, czac cn rólam czrepeldac 
vegyen cc. 

£n n.ii oron Iftenhez ki a írottá m , az Iften-
tol ottan ni cg hallattattam , ó általa hamar m e j 
íjahadultiui haborjfagimban cn meg tartat-
tam. _ 

Lam Iftcnnec Angyala mind tábort iár; TC 
ten félő emberec kó-úl 5 i i r , az Iftentólazcrt 
ki otalmat vár vtaibari mindenül o nagy iol 
tár. 

Segírfe^ű! azért Iftj.it hijatoc, ó io voltát kok 
tol'yatoc lálíácoc, igen nagy io azt hizónnyal 
tudgyátoc , benne bizo embcrcc mind bo* 
dogoe. 

[ ő!c azért mindenkoron íű^tetec , az kic 
fientec vagytoc óret féilyetéc . bükietekben tű 
meg rcui (,úkólkódtóc , az Iftenncc iouauai 
béucikedtec. 

A ^azdagoc nagyon fjúkőlkőutcncc , lutlcn-

M ii'i legbex 
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fegbcn nagyon meg chcztenec, De kic hűtból az 
lítencől teítcnec, minden ioual azoc beuelked-
tenec. 

Rcam kérlec cn fiaim nézzctec , cs en hozzám 
tű minnyaian ióijetcc, í jomot haluán hozzám 
fűgylmczzctcc , az lftennec felelmét mondom 
ncktec. 

Iőy előmbe á ki olly ember volnál , hogy él-
tedben tciol élni akarnál, io napoket főidőn lát-
ni kcuannál, mennyorfiagban es lakozni akar-
nál . 

Nagyon kérlec !eg előfier tégedet,meg tartolj-
tafd gonoíjtol rcnyeluedet, czalardía^tol otal-
m a z a aiakidat, meg ne czallyad te félé-bara-
toda t . 

Valamiglcn élfi ez árnyéc vilagban , fiant 
Candéckal nc clly á ®onoílV;ban , főt eleted [og-
lallyad minden ioban, hogy lakozzál Iftennec 
oulmában. 

Soc io kőzött bekeféget fjerefled , es élted-
ben mindenkor azt kerefifed, cz vilagnac beke-
ícgéc nenezzed, mert iol tudod órdőguel va-
gyon ügyed, 

Felfeges V R Iften fiemei vadnac , igazakon 
a kic 
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a kic őbenne biznac , cs valakic tőle otalmat 
virnac. kérőiekben tőle meg halgattatnac. 

Az Jftcnncc haragos tekenteti, fjőrnyű keppen 
^onos téuőkct nézi, es azokat na^y fjőrnyen meg 
bünteti, hircketis ez főidről ő el-vefjti. 

Czac liléhez az igazac kialtnac.es ő tőié hamar 
meg halgattatnac, es minden na^y infégből mel-
Iyhcn vadnac, Iften által azoc meg fjabadulnac. 

Igen közel az V R Iften azoknac, töredelme» 
íjiuel á kic ohayttyác, ala'zatos lelcckcl főidőn iár-
nac, focnyomorufagokbol fjabadulnac. 

Ezeknec ő őrzi minden ezonttyokat, CS nem 
hadgya meg töretni azokat, meg öleti vefjti az 
gonofjokat, kic gyűlőlic az iambor igazakat. 

Békeíéguelyazac meg tartatnac , kiclftcnnee 
fjolgainac hiuatnac , íoha azoc nem pufjtulnac 
rontatnac, kic íftennec az ó ncucbe biznac. 

Az gonoíjoc kedig mind el rontatnac, kic 
az V R Iften ellen rugodoznac , es az órdőgncc 
mind éltig fjolgainac , mind tcfteftől lelkcftől cl 
kárhoznac. • 

Tanuíagra ezt rendelé verfekbe , Enekenec 
harmitz negyed refjeben , mikor volna Dauid 
nagy őrőmeben, Ijiué lelké őruendélftenében. 

N Plalmus 



A S Z E N T E G Y H Á Z B A N VALÓ 

X X X 1 / ! , V S sí L M V S In te Vomine ft>ci 
ram Nitala, Vic^erlec teged mennbeit IJien tn 

édes teremtem. Auagy, S^annyad Vf\ Iften (jc. 

O c nyiluán való bizonfagockal Rent 
Dauid Propheta, az ő fiiuébói á g o -
noRokot nyiluán altal lattya , fel foJ 
haRkoduan az V R Iftenhez mikoron 

azt monda. 
Tudom bizonnyal az en fiiuemnec 5 belíő re-

Reből, gonoR embernec 6 gonoífágát bizonyo* 
ielekből , kit én ő benne tneg aranzottam Iften 
IhlefébSI. 

Az elfő ide gonoflágánac vakmerő batorfa^ 
kinec ellene Iften félelme volna nagy oruodig, 
de nintfen neki Remei előtt afféle oruoflag. 

Rea ha Rolnac gonoífagaban még ő hizelke-í 
'dic , bőnbe mint farba diRno mondgyara vgyd 
an győnyőrkődic, mellyel hiuektől ő ^onoífaga 
inkab gyálőltetic. 

Igaz beRedec lam nem Rármaznac ki az 5 fiad 
iából, mert hamiífagbol es álnokfagbol czac • 
mindenkor Rol, ingyen érteni me j fem akaria 
bogy czelekednéc iol. 

Nagy hamiífagot forgat fiucben fekue'n o á-
gyaba» 

L [840] 
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yyában , megállapodott megkeményedett 5go-
no íj vtában , fcmmi gonoífig nintfcn 5 nála vtá-
latoífagban. 

Vram Iftencm irgalmaffagod mindaz égig 
vagyon, te igaílagod cs fogadaíod az folyhó-
kig vagyon , te irgalmaddal cs io voltoddal az 
fold rakua vagyon. 

Sót igaflagod mind fellyúl haliad minden ma-
goífagot, mint az nagy he^yéc fcllyől halladnac 
minden magoflagot, tenger mélyíege gond viíc-! 
lefed es igazgatafod. 

Fclfeges iften tartó 1 táplálod te az embereket? 
vélec egyembc az barmoknakis táplálod őruóket? 
Idcie korán áldomáfodbol megadod étkeket. 

Azt cn czudalom irgalmaflagod melly nagy 
dragalatos , az te io voltod tehiuéidtől melly 
na^y kiuanatos, hogy nintfen hozzád mennyen 
es főidőn íen!:i haftonlatos. 

Czac az :c I;árnyad alá folyamnac Adamnac 
fiai, az kic vclanac bűnnec halalnac az előtt fiai, 
fjent fiad altal őrőc élctncc már leíjnec fiai. 

ígyen éltered őket házadnaenrgy gazdagía-
gáual , fjente^yházadnae te-tőled való nagy 

foc 



A S Z E N T I G Y H A Z B A M V A t O 

foc iouaiual, tc bcwfcgcdncc győnyőrűfeges lcL 
ki itallyaual. 

Ezt azért vallom mert nalad vagyon életncé 
kut feie , tefti es lelki mi életúnknec tőled függ 
ereié , tc vilagodban teftben leiekben lát mi f e -
műnc fényé, 

Bewfeges keppen kerlec tériefljed irgalmaflágo-
d o t , az kic iol tudgyác íjent fiad.altal tc akara-
todat , iwgy béuen adgyad igaz hiuckncc tc igaf« 
fagodot. 

A z kóuel ember es 5 labaual engemet ne nyom-
ion , ágonof j ember az 5 kezéuel es meg ne in-
d i t fon , hogy hatalmáual engem tetőled el nc 
(akafithaífon. 

A m el fillyefjté es mind cl veíjté azokat az Iften,1 

kicalnokfagot czclckedtenec az i.;azac ellen,ki vé-
téténec nem álhatánac ő őrókfegekben. 

X X X V l l - T S J L M F S Vm'mi ne i>tfu. 
rore tuo arguas me. Szegedi Gergely. 

Aeybanatban Danid mikoron vala, 
bűneitől hogy meg ijedet vala , Iften v 

haragiát fcién lattya vala. azcrt hozzá 
igyen könyörög vala. 

Vraa» 
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Vram ne fedgy-meg engem haragodban, nc 
oftorozzerós buíolafodbá, ne itéííy-meg kemcny 
ígaíía^odban , mert nem lehet cietem orfiagocí-
ban. 

Kezeidet én cl-nem viíelherem, foc oftori-
cTotmárnem ficnuedhetem, mérges nyilaiddal 
kefcrgettetem, ki miatt ingyen mayd meg emelj-
tetem. 

Tzelul vetél engem az elíeníegnec, kic min-
denkor czac ream lőuőldóznec , foc nyilackaf 
annira el taglottac , femmi épfe'get teltemben 
nem hagytác, 

Nints fanemben fenkihez remenfegcm, czont-
tyaimban íohol nints bekefegem , Foc bűneina 
tneg cméfiténcc engem,ha kegyelmed elől nem vc 
ficn engem. 

Alnokfagim fciem fellyűl hallattác,minden té-' 
temimet óljué rontottác , es fiiuemet igen el bu-
fítottár, ez nyaualyat bűneim ream hoztác.* 

En lftenem im mclly nyomorult vagyoc^ 
tijcl nappal bubán bnnatban vagyoc, óruen-
detes napot immár nem vároc, azert mindékor 
fiomoruán iiroc. 

Nints fenki gyoyítoia lcheimncc, femmi or-
N iij aoífag-
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lioflagual nem kőtőztcnec , io baratim engem 
meg gyűlőltcnec , minden atyamfiai meg vet-
tcnec 

Ezcc nékem iomot kiuannyác vala , de ma'f 
moftan feiemre tőrnec vala, fjembe ftepet én-
nékem íjolnac vala, de hát-megől hálót vcttcncc 
vala. 

En őnekic gonoíjt czert nem Roltam fenege-
tefeket mind el Halhattam, mintegy bárány len-
kinec nem ártottam , igaífaghoz^ mindenkor ta-
inafjkodtám. 

Sokan vélic hogy en Rolni nem tudoc, mert 
nyelucmuel fenkit nem ragalmazoc, boífiu álláft 
azlftenre hallaRtoc,igaz birot o ellenec tamafjtoc. 

Segittfeget nem várocen íénkitől, hanem czac 
tetőled en J(lenemtői, teged vétléc mindenko-
ron payful, azert nem feléc en cz ellenfegtűi. 

T e felelfj meg V R iften en crcttcin , mdod 
hogy igaíTagban tőrekcutcm , noha maftu! ha-
ragot érdcmlettem, otaimamot cn túied rcmen-
lettem. 

Ha tantorodafom nekem tőrténnéc ,* az ellen-
fégnec en czac czuftlfag lennéc, nagy foc károm-
lafra oc adattatnéc, fcgclly meg engem hogy ez 
oc tőrtéijnyéc. 

Aj 
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ÍAz en cllenfegim ream dihőttéc, halálomra 
mert végezéft végefitéc , ha tc el hattz engemet 
vc el vefitnec . az iocrt ennekem gonofit fű -
lemet:. 

Kónyórgefemet V r a m meg halgaflad, bűnei-
met ennekem meg boczaífad , hálá adó volto-' 
mot hogy halgaííad, ellen/égtől lelkemet fiaba-
dítfad. 

Siefs hamar az en fegítfégemrc , az ellenfég 
mertíiet életemre, nagy loc tőrő vagyon vefic-
dclmemre, azert figyelmezzél fegedclmemre. 

Szent Dauid irta eztá Soltar kőnwben, har-
mitz hatodic fiép diczeretébcn , mikoron bug 
vala az ó íjiueben , ezeket eneklé nagy fjük-
fejében. 

XLIL TSALMVS, Qutmadmodum deftderaS 
Ceruut ad fontos acjuarum. Notaia, Mindenko-

ron áldom a^ en Vramot arc. 

Ohafikodom hozzád Vram lftenem, 
es nagy kegyelmeden hal^afs-meg en-
gem. Mert tebenned foha nem volrker 
ie<jcm,azert mégis te hozzád efedezem. 

N iiij Latod 
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Latod V r a m igen még nyomorottám, előtted 
nagy nyaualyára iutot tam, de még te ijent Iftcn-
fegedbé b íz tam, foha íemmiben el nem hagy-
attattam. 

Remcníegem még meg nem fogyatkozott, 
az te igereted nálam nyiluan volt , hogy énné-
kem mind ezeket meg adod , mcllyet tőled nagy. 
Jjiuem ficrént varoc. 

Kiben nem volt nem Ieíjenis k é t f e g e m h o g y 
fedődbe mégyen kőnyőrgefem , azért Vram te 
hozzád efedezem, mert nints tőbhőz fenkihőz 
remenfegem. 

T u d o m "hogy meg adod nekem ezeket, még 
halgatuán nekem kőnőyőrgefcmct, tudod V r a m 
mindenben enijiucraet, az mellé keuauod igaz 
hűtemet. 

Mert en czac teged hiwlac fcgítfegul, es raa-
gamot nem biztatom fenkitől.en 'clkrmet vigyed 
nagy vidamíagra, cs Ijiucmct vigyed nagy vi-
gaiagra. 

Kiért diczeretedet en eneklem, io voltodat 
foha d nem feléytem, mind ezekert Vram hal-
gafs meg engem, meg tartaflec tőled Vram 
ca lelkem* 

IrgaL 
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í r j a h n a f i a g c J o t á mikor ha l lom, aekor cl fe-
lé) tem minden bánatom , aekor v a g y o n nekem 
n a g y v i g a l a g o m , bűncimncc boczanattyát h o g y 
v a r o m . 

lelcnts nekem á te akaratodat, fordíts hoz-
zám íjent irgalmaífagodat , ad nekem moft a 
mit én tőled vároc , kiért diczeretct teneked 
mondoc. 

Diczeret mennybe az Atya Iftennec, egyetem 
be á íioíjolo Iftennec, magals mennyoríjagba es 
fjent Lcléknec , egy állatba három fjemé!y If-
tennec. 

AZON TSALMVS mat Notara. 
U n t kiuankozic á íjáruás, á kut feiehez, 
'yaz en lelkem is vgy az V R Jftcnhcz, te 
(j hozzád V R Iften, életnec kut feiehez ' 

— Igen fjomiuhozott en lelkem , az V R Iften-
liez , mikor iutoc clernec kut feiehez, cs meg 
icíenuén, Iftennec íjemélyehcz. 

Kcnyerim voltác ennekem , kőny hullatáíim, 
es eijel nappal az en ohaytafim , hol vagyon 11-
tenem , azt kérdic clleníegim. 

Lelkemet ezt meg emlituén, vetem firafba, 
ü mert 
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mert c:i mcgycc czudalatos haylekba , Anya-
Rentegyhazba, az Iftennec házaba. 

Olly nagy Rép vigfagos Roban, es diczeretbcn? 
ifteni vallalban es tiRteletben, lakozom zenget 
ben, Angyali eneklcfben. 

Siralmas es nagy Romom vagy te n lelkem,* 
'mire vagy tcnagyRomoru ennekem, mire hogy 
haborgattz engemet, oh en lelkem. 

Czac bizzal nagy remeníeguel, az V R Iften-
ben, mert meg benne bízom , nagy remeníeguel, 
J z cn Iftenembcn , es cn iduőzitőmben. 

Háborodott meg en lelkem , en bűneimben? 
azért rola emlekezem ezekben , Iordannac fo ld -
érűl igaz Rent kereRtfcgről. 

Az alazatoflagrol , es Hermon kis hegyéről? 
vy tőruény iőué nekűnc ó tőruenből, melyfeg 
hiw mélyíegct foc Rentcc beRedébőI. 

Sinté miért te ennire hogy féleytél-cl, mert i£-
roc en moft keferűfeguel, mikor ellcnfegcm, ül-
döz keferűfeguel. 

En ezonttyaim hogy mikoron , mind meg 
rontatnac, ackor őc engem meg karomlanac, az 
cn ellenfegim , kic engem haborgatnac. 

£zt monda az Dauid Király imadftgaban, 
iften* 
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Iftcnliez való bizodalmaban , haborufagirol, ne-
gyucn két píalmulaban. 

X L / / / / . TSALMVS; Veut aunbus 
nojlris audmimus ere. Batizj Andrafe. 

Allottuc V R Iften Atyáinktól, re-
gen mit miueltél hatalmadból, vélec 
mit tóttél irgalmadból, crtettüc ré-. 
gi íjent irasbol. 

A pogánt főidéből ki űdzéd, népedet helyé-
be űltetéd, cs őket meg telepíteted , mert az hű-
tért igen keduelléd. 

Nem birtác á földet ereieckeJ , ícm óttác ma-
gokat fe^yuereckel, de otalmaztad iob kezeddel 
V R Iften te kegveífégeddel. 

1 e vagy lftenűnc es kira/yunc , iduőífeget 
ki adts minekűnc , es otalmaííj mikor nyom-
oraimé , lakob Atyánktól kic íjarmaztunc. 

Mikoron hivvtuc íjent ncucdet, meg győz-
tűc mi cilenfcgűnket, meg vertűnc meg űztűnc 
nepeket, fcmmiuc tartottuc mindeket . 

N e m biztunc mi erőífcgűnkbc , fem kedigá 
mi fegyucrűnkbc, meg otalmazta'I ügyeinkben, 
fzakmánt téttel miket gyűlölőkben. 

O ij Diczcrűnc 
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Dicz: ru ic V R Iften tegedet, es áld^yuc tc 
fient fellegedet, imadgyuc hivviuc íjent neucder, 
ad.jyad nckűnc íegítíegcdct. 

Mert te moft el vetőttél minket, el hattád á mi 
feregűnkct , reanc hozád cllenfeginket, hatal-
maztattad raytunc őket. 

Hátat vettettz velűne cllenfegnec, kergetnec 
fogdofnac kőtőznec, fenkinec ebben nem enged-
ncc, rabokat íokakot el vifinec. 

Kezekbe boczattal pogan népnec , mint juho-
kat kiket me^ mcttznéc ? kőzőttőc budofunc né-
peknec, kic minket igen íjegyengctnec. 

Aruakul el adád nepedet, várafrul várafra vi-
fjic őket , iffiakot fiűzeket gyermekeket, őfiuc 
kőtőzué hayttyác-el őket. 

Határos fiomfedinc fiidalmaznac.neuetnec tap 
folnac ezufolnae , feieket czouállyac orrolnac, 
befiedbe kőltűnc mind azoknac, 

Előttűnc forognac fiegyeninc, kikért igen 
hunnac fiemcinc, ortzaznac idegen baratinc, ezt 
crdemléc mi na^y bűncinc. 

Effélét fokakot fienucdűnc, de rolád cl nem 
fclcdkezűnc, fogadafidrolemlckczűnc, mindaz-
altal nc hadgy cl vcfjnunc. 

Sziűúnt 
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Sziűűnc nem íjakad-eí tetőled, iolíehet vé.d 
keztűnc ellened , de biztunc mindeha te benned^ 
adgyad ne iarinne te ellened. 

Meg alazád mi életűnket, nyomoruíagba ey-
tél minket, ho^y ki mia nyitnád fjeműnket, ei 
hiwnóc az te Rent neuedet. 

Bcboi ulc homalynncárnycka, buualunc bokor 
ro l bokorra , nuRtaboi nagy érdo puRtakbá , v é g -
re vadaknac benyom tokba. 

Nem méltán bűntetzé meg minket, mert mof t 
el felettűiíc'jgeclet, Riűűnkbe tettűnc Iftenekct; 
Bálhoz emcliűc kezeinket. 

7 eremtő Iftcnt meg vtaltunc, igaz tiRteletet cl 
hagytunc, kűlőmbet kűlőmbet talaltunc, AzerC 
moft mi nyomorgattatunc. 

TiRtelrűnc teremtő helyebe, teremtett állatot 
Riűűnkben, nem biztunc czac az egy If tenbc, a-
zert hattál-el Rűkíegűnkben. 

De meg nem elégettűne ezzel, tellyefec vad 
gyunc foc bűnőckel, mcllyeket Iften nem Rcn-
uedtz-el, im lattyuc mint bűntettz midenucl. 

De azért cretted őlcttctűnc, cs Italait mint iu-
hoc Renuedűnc, poganoktul Ridalmaztatunc, 
hogy meg fcRűlt embert imadunc. 

O ii; Tamadgy 
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Tamadgy Fel V R Iften már mcllcttűnc, mi 
nagy ügyeinkben legy velűnc, fjinyedet ne reyts-
el előttűnc, Győzedelmet adgy már mi nekúne. 

Kelly fel már V R Iften tc álmádból, íjaba-1 

díts ki minket nyaualyankbol, á fjegeny foglyo 
kat fokíágbol, hozd ki Mahumetoríjagabol. 

Nem kérűnc V R Iften érdemünkért, cfe ké-
rűnc teged f;entneuedert, es á te íjcretőíjent fi-' 
adert, ki magát adá mi bűnünkért. 

Diczőfeg Atyanac es fiunac, egyemben fjent 
vigaíjtalonac, hálákot adunc irgalmadnac, mind 
az teliyes fjent Haromfagnac. 

XLV l. TS J L Mus, Veus réfugium & Virtus; 
RSs várunc nekúne az If ten, esfe^y-
uerűncelleníég ellen, Me^ fjabadít vc-
fiedelemtől, kic ránc fűgnec moftan 
minden felől , az mi regi ellenfejjúnc 

háborgat minket erőucl fegyuerrel es czalardfag-
Ual, es minden nagy hatalmaflagual. 

Nintfen nekűnc femmi hatalmunc, kiucl neki 
ellene állyunc, viaskodic az V R erettűnc, kit az 
Iften boczatott nekúne. Ha kérded hogy ki légyé 
az , A fercgcknec Vra , kinél nints tőb Iften, an-
pal vagyon az^yőzodelem. 
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H a ez világ mind órdóg volna, ts cl nyelni 
minket akarná, Azcrt tóié íemmit ne fcllyúnc; 
czacChriftus otalmaban bizzunc, No bátor d i -
hóskódgyéc, no fenckcdgyéc cz világ Vra , nints 
raytunc hatalma, Vrunc Chriftusótet megbírta. 

Meg áll az Iftcnricc I^eie , es nem álhát ícnkx 
ellene , az nagy Iften vagyon mi velunc es fient 
Lelke lakozic bennunc, Ha teftűnc nekdne el 
vél i . ha morhánc el vcíj, hirűnc ncűunc felefc-
gunc gyermekűnc, az mennyorfjag meg ma-
rad nekűnc. 

X L r u , fSALMVS. Omnts gentespUuditt 
tnarúbus. Az Tttam qiue faciunt bea. Notiara. 

m W £ H índen népec órűluén tapfollyanac, az I»? 
P A j A H c o b Iftcnénec vigadgyanac. 
^ M e r t ó rettenetes V R az egekben, csfclíégoa 
Király á fjcles fójdón. 

Meg haytott 5 minekűnc foc nepeket, cs tíw 
bunc alá foc nemzetfégeket. 

Kiket fjent Igeiéuel egybe gyúytótt.az Euan-
gclioro alá meg haytott. 

O »iij £a 
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Es válafitá ömaganac mind minket, es örőc 
fiaiuá ficrzé minket. 

Es ficrié ő mtnekúnc őrőkfeget, az Iakobál-
domafát cs fiepfégét. 

Fel-megycn az V R Iften nagy örömben, es 
nagy trombita-fionac zengefcben. 

A z a z , Chriftus Vrunc magafitaltatic", mi-
koron az irafban hirdettctic. 

Diczcriétec az iftent diczcriétec, es az mi Ki-
rályunkat tiljtellyétec. 

Mert 5 az nagy Király á fiéles földön, Diczer-
iétec azert űtet nagy boltién, 

Orfiagol az V R Iften foc népeken, cs regnál 
ő Királyi fient fiekeben. 

Nepeknec feiedelmi egybegyúltcc, Abrahamí 
Iftenéhez egyefűltec. 

Ezec ez vilagnac bőlts tanítói , ez foldnec 
nagy eröfs otalmazoi. 

O melly igen az Iften diczertetic, minde-
neknec felette emeltetic. 

Diczeret legyen az Atya Iftennec, Chriftuftál 
egyetembe fient Leleknec. 

Pfal-
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L. VSJLMVS, VeiisVeorum Vominuslo-
(utus e/l. Nctaia. Az. hatalmas l/len l\j-

ralyoc IQrallya 

[Ogy panaíjolkodic az hatalmas Iften, 
főidőn mind kic vattoc gyűllyetec e-
lombc, nap kelet nap nyugat iőijón 

' iteletbe, az mit ncktec mondoc le-
gyen toruény benne. 

Ez panaíjt az Iften ielentc Sionbol, az az , I r -
íalyombol á íjent Prophetakbol, mert o diezófe-
ge fjármazott azokbol , akaratrya neki monda-
tic iraíbol. 

Földet mennyet híja hozzi íietfégücl, fene-
geti népét erős itelettel, mcllyet akar tenni rct-
tenctcífeguel, tűz vélj iár előtte aekor febefleg-
u cl. 

Alondgya 5 nepenec iőijetec elómbe, foc io 
tétemenyim adtam kőzitekbe , czclekedcttckct 
hányom íjemetekbe, kűlfő áldozattal iötóc czac 
élőmbe. 

Ebben mind az mcnnyec igazat itélnec,hogy 
epgem mindenben igaznac beíjelnec, es min-
dén dolgokban mondnac irclőnec, de emberee 

P főidőn 
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foldón gonoRul tifjtelnec. 
Azért halgaflatoc kic vagytoc cn népem.Roíoc 

moft tinektcc crrfétcc beijedem, foc io tétemeny-
im vóttétec ennekem , kóíjtetec mindenkor 
volt kegyelmeífegem. 

N e m aldozatokrol veletec en feddem, kickc! 
én fclcttéb immár tiRteltetem , álnoc íjiueteket 
el nem íjenucthetem, tu foc gonoífagtoc vtalatos 
nekem. 

Mcttzec egyház béli foc kialtaftockal , kűL 
őrab-kűlómb féle foc adozattockal , tugyátoc 
hogy biroc minden állatockal, égen foldón való 
yadac madarackal. 

N e m ex végre regen hattam A tyatokna ^bar-
moknac véréuel nekem áldoznánac, lelki igaíTa-
go t hogy ebből várnánac,ióucndó Chriftuírol de 
hogy tanulnánac. 

Minem mint íz ember íjoktamjmeg eheznr, 
vád madár barmoknac konttzaiual élni, tuly-
koknac ö vérét nem fjokt-m íjomiuzni, iolle-
het mindenuel cn akarocbirni. 

H a kiuantoc en*em igazan tiíjtelni, hitből 
tiíjta íjdból mindenkor fjolgalni, tud^yátoc en-
nekem iokrol hálát adn i , minden aiandektoc 

kedues 
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kcducs fog így lenni. 

Mikor kőnyőrgőtőc nyomorufagtokban , ki-
altotoc hozzim nagy kár vallaftokban , cn meg 
íjabaditlac irgalmas vol tomban, kicrt tő diczcr-
tec enjjem hála adasban. 

Keduefcc ennekem kic czac bennem biznac^ 
minden gonofíágot kic hamar d hadnac, minden 
íjűkfegckbcn czac hozzám folyamnac, femmi ké-
réfckben ezeckárt nem válnác. 

De az hitetlennec V R Iften így fiola . mire 
igaflagim mondod te hijaba, fient igeretemet 
hordozod czac fiádban, femmi reracnfcged dc 
nints neked abban. 

Gyűlölted mindenkor k e ^ e s intcfemet, es' 
hátra vetötted minden töruényimet. oruoknac 
kóuetted gonofi életeket, házaíTag töröckcl köz-
lőtted űdődet. 

Minden éktclenfég fia'rmazott tc fiadból, al-
nokfag czalardíag geriedez fiiuedből, ragalmas 
befiedet te atyad fiarol, fioltál hamiflágot Any-
ád magyzattyarol. 

Alítottál en&cm hozzád haftbnlonac , mert 
nem bittel engem nagy bofiu állonac , de hamar 
meg L tod voltát háragomnac , fulyfagát meg 

F ij erzed 

[857] 1 
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ctzctf boífiu állálomnac. 
Szoloc en tu-nektcc kérlec meg értfétec, Jfte-

ni io voltom kic el feledtétec, az ártatlanfagot 
tu meg kerefletec, hogy az iduóílcget el ne vc-
ReíTétec. 

H a kí akar engem keduemre Ropalni, min-
den dolgairol tudgyon hálát adni, Ifteni io vol-
tom tudgya magaRtalni, ennec bodogfagom a-
karom mutatni. 

I r ta ezt Rent Dauid 5 Soltár kónyuében .negy-
Uen kilcntzedic nagy Rép cnekeben , ád 5 
tanufa^ot mindeneknec ebben, mint igazán Iftent 
ftolgállyác éltekben. 

L/. TSAL MV S, Mifereré mei Veusjecundm 
magnam mijericordtam tuam rc. 

R Iften irgalmazz nekem , az tc ir-
galmaflagod Rerént, mofd-cl es t<5-
rűld-el bűnómót , mellyet banoc íjiué 
Rerént, hogy te ellened vétkeztem, bá-

n o m es keferű ennekem , méltán engem meg i-
télhettz, azért te igazJften Ichcttz. 

En az bűnben fogantattam , bűnben Anyám-
tól Rármaztám, tc czac Rercttz igaílágor, es igerR 

irgal-
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irgalmaflagot, hintz meg engemet ífoppal, hó-
nál feierb lefiec előtted, víg lefien lelkem te ben-
ned, téteményim meg vidulnac tólcd. 

N c nézd Vram bűneimet, törüld cl minden 
vétkeimet, teremts bennem tiíjta fiiuet, es adgy 
ennekem fient Lelket, nc vcíf-el en^em előled, es 
nc vedd-el tőlem íjent Lelked , adgy ennekem 
iduőííeget, es iora vifelő íjent Lelket. 

Énmia t t am focemberec, az te vtadra térűí-
nec, kic 5 bűnöket el hadgyác, es ^letdket meg 
iobíttyác , «Szabadirs Vram eugemet, vedd-el 
rólam ítéletedet, oldgyad meg az en nyeluemet, 
hogy magafjtalhaííon tegedet. 

Áldozatot tennéc neked, ha keducs volna e-
Iőtted, dc czac keuanod én tőlem, hogy legyen tö-
redelmes fjiuem, tekents V R Iften lelkemre , es 
té^y kegyelmet őuelé , tegy iol az te egyházaddal 
kiteged fiolgal igaftagban. 

a z o n TSALMV S. a Tatrit fai-
eníia Nutura. 

Indenhato V r Iften íjiuűnc retteg íjun-
cclcn, legy irgalmas minekűnc, nc Icgy 
hozzánc kagyctlen.mcrt mi nagy bűnc-

P i'J ' inkb.ni 
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inkben es hitetlenfegünkben, nem efmcrűnc té-
gedet az tc diezőfe^edben. 

Boczafd meg bűneinket batorítfad fiiűűn-
k e t , érttyőc álnokfaginkat es hitetlenfegűnkct,' 
bűnnec fiamtalan volta kefergeti lelkűnket, es mi 
nag bűneinckel czac ronttyuc hitünket. 

Czac bűnt es hamiffagot te elődbe vihetűnc^ 
mert feienként Anyatol bűnben fogontattunc, 
tudgyuc igazat fierettz , ne álly boífiut mi ray-
tunc, de igereted fierént legy irgalmas mi nekűne, 

Chriftus Vrunc halála , bűneinknec váltfaga,̂  
dra^alatos fient vére iduőíTegűnknec árrá, min-
den fertelmeftegtől minket meg mofogata, ve-
t e t t nyomorultakot halaitól meg valta. 

Kérűnc azert V R Iften illy nagy fiűkfég/ 
űnkben , legy íegítfeg minekűnc erőtlcníegűnfc-
ben , vyitfad meg fiiűűnket fient Lelec V R Iftcn-
ben, es ne vefl"-cl előled az mi bűneinkben. 

Vigafitallyad V R Iften mi fiomoru fiiűűn-
ket,efmerheímc meg nyiluan az mi iducfiégűnket, 
ne támaífiuc elődbe az mi érdemünket, bizhaí-
íunc az Chriftufba , őregbitfed hitünket. 

Mcnts-mcg minket V R Iften minden hitet-
leníegtől , í;akadgyunc-cl immaran fiem-fény 
vefitó clcttől, iduőííegct ne váriunc illy nagy foc 

"" lfteack-
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Iftcnektől, efmerheífóc hogyhűtet czackcuang 
mindenektől. 

Batorítfad nyelűűnket, hogy válháíTunc tegc-
det , tamaíj olly embereket kic hirdeflcc fjent igé-
dét, íjcntelteflec kőzőttűnc az te diczőfeges neued, 
töredelmes íjiueken maradgyon az te kedued. 

O mennyei bodogíag, diczö íjent Haromfag, 
kinec nem kelly hamittag es tettetett iamborfag, 
legyen kőztűnc i;aíTag vefljen el az hamiflag 
efmerheftunc tegedet, ki vagy őröc bodogfág. 

AZON TS J L MVS, mas Notan. 

Aborufaga Dauid Kiralynac egyko-
ron nagy vala, mikor bűnéről Ná-
thán Prophéta meg feddőtte vala,kefer 
ues fjiuel íiruán Iftennec igy könyörög 

Vala. 
Atya V R Iften kőnyőrűlly raytam tc nagy io 

voltodért, foc bűneimet boczaíd meg nekem ir-
galmaí%odert , nc hadgy V R Iften kerlec cl 
vefjnem az tc íjent neuedert. 

R ü t vagyoc V ram foc bűneimuel mind ez világ 
előt t , de még ennélis en rutab va:yoc Ifteníeged 
előtt , mert fellyűl hallátt en alnofagó az en feiem 
főlett. 

P iiij Templo-
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TcmplomoJo t en meg Replőíitcm es meg fer-
tőztetem, paraznafagba es gyolkofi'agba en ma-
gamot eytém, Remeid előtt , foha V R Iften el 
nem reyteRhetém. 

I m é v R Iften mind talpig vagyocáz bűnben 
előtted , mint tiftta vérben be ferteztetuén vgy 
álloc előtted, mint az nyár leuél en vgy reRketéc 
féltemben előtted. 

Anyám mikoron az ó mihebe engemet fogad 
d a , nagy íiralomual es fáydalomual cz világra 
hozá, bűnbe fogadá rola reamis az bűn el a-
ráda. 

Nints houá lennem nints houá fognom el ve-
Rett feiemet, féli rettegi el bufult lelkem az en 
Iftenemet, vallyonf-mikoron moíía-el rólam az 
en bűneimet. 

Im éléibe támaRtom neki az en bűneimet? 
Hflá őmaga az en Rent Atyám hálaíos íebemer, 
kőíTc bé nekem oruoíTagaual keferuesRiuemet 

Indítfon erré teged V R Iften igaz fo^adá-
fod , Iakob A.tyankra Rállott Ifteni ő'rőc ál-
domáfod , hogy diczertefléc moft es őrőcké 
Rent irgalmfiagod. 

Melly igen tifjta lennéc V R Iften ha meg 
raofo-
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mofogatnál, bizony az napnál holdnál cziilagnál 
fieb lennéc az hónál, fenki nalamnal feierb nem 
lenne lia meg tifitítanál. 

Rolád V R Iften illy feledeken tóbbé cn nem 
lennéc, kegyelmes Atyám ha tc keduedben ez 
vtán lehetnéc, io pélaa ado á bunőíólrnec ked-
ues íjolgád lennéc. 

órómct nekem mikor mondanál es meg vi-
gaíjtalnál, es kê  yclmedben hogyha mind végig 
engem meg tartanál, olly nagy Ijép fjoual íjép 
diczerctet en tőlem hallanál. 

Hogyha keuannád áldozatomot minden iofia-
gomot , meg nem tartanám fem kimelleném tő-
led en morharnot, dc tudom Vram hogy czac 
keuanod igaz valláfomot. 

Halgald meg azerr fohafjkodáíat az te hiueid-
nec, kic moft en velem íiruán ohaytuán egyűt 
kónyórógnec, hatalmat venni ne hacígy mi ray-
tunc az mi bűneinknec. 

Vegezd el Vram magafs kó falát az te cgyhá-
zadnac, adgyad kezekhez már az orfiagot áldott 
fiaidnac, bizodalomual najy remeníéguel kit rc-
gulta várnac. 

Szent Dauid Király az ó lelkében igy kónyo-
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rog vala , az Ifrcn előtt mikor bűnéről vallaft 
teljen vala , ótuen egyedic diczcretcben ezt be 
irta vala. 

LI I. V S A L MV S QuiJ gjoriaris in malit ia yc, 
N U / J Ü . ]/alakj Lhtijluj/uc Vat^oraut. 

E l P r l i k o r a fient Danid látná életeket, hr-
| fcVfl l tetIenfegeketcs kcueJyfcgeket, az go-

népcknec így fiolítá őket. 
Mit diczekedel te hitetlenlegedbcn , es álnok-

fagodban á foc gonoflagban. Nagy az V R 
Iftennec o bífiu álla'fa. 

Minden napon fiiued álnokfigot gondol, 
nyelued mint borotuá fierez czalardíagot, Nagy 
az V R íftennec o boffiu álláfa. 

lnkablan fiereted az kegyetlenfc»et, inkáb ha. 
miíTa>ot hogy-ncm igaífagot. Na^y az V R If. 
tcnnec o boífiu állata. 

Hamis befiedeket inkablan íjerettél, es cza. 
lard nyelucddel na?y fokát hitcrtcl. Nagy. 

Azert á nagy Iften tegedet meg b ü n t e t , ei 
m ind syókercftől ki íjaggat tegedet. N:gy az 
V R íftennec 5 boffiu áltafa. 

Ki-vét az V R Iften az tc háylckodbol, es ki 
vcfit 
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vcíjt tegcdet clőknec főidéről. Nagy az V R 
Iftennec őboílju állaía. 

Az igazac kcdig mikor ezt meg lattyác, az 
V r Iftent fclic ezeket neuctic , Nagy. 

Ez vgymond az ember ki Iftcntől nem félt, o 
benne nem bizott beíjede nem kellyet. Nagy. 

De 5 remeníege ő gazdagfagaban, es ő bizo-
dalma ő alnokfagaban. Nagy. 

En kediglcn vagyoc Iftennec házában , mint 
ÍRZ ioolayfa melly gyúmőltlét adgya. Nagy az 
10 pépekhez ő kcgyeímefíege. 

Remenfégem vagyon irgalmaífagaban , nem 
iamboríagomban lem igaflagomban. Nagy az 
ó nepehez 5 kegyel mcííége. 

Diczcrem az Iftent, mert engem teremtőtt,' 
az ő (jent neucben vagyon remenfegem. Nagy 
az ő néphez ő kegyelmeíTege. 

Adta ezt íjent Danid mi tanufa^unkra, az o 
enekinec őtuen egy teljében, Hogy bizzunc Iften-
ncc nagy fegítfgében. 

LU\ TSALMVS, Veus in ticmine tuo 
Jdluum me f j ( . Notaid, Mi kegyes jity* 

anc böltfejégnec Vra (yc. 
Q i j V R 
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R. Iften kérűoc az tc f;ent neuedert? 
hogy ne kárhofjtafs miket bűneinkert, 
Rabadíts minket az te Rent hadért, 
Chriftus Vrunkert. 

Halgald-meg Iften az mi kéréfűnket, háyts 
ide hozzánc á te füleidet, kegyelmes Remiül tc-
kentfed nepedet , ne vtally minket. 

Mert raytunc vadnac az mi cllenfeginc, es fcL 
tamadtác hatalmas rontoinc , clnűnc né hagynac 
kegyetlen RomRedinc, Rinnyel barátinc. 

De hizodalmunc vagyon czac Iftenben , meg 
íegít minket minden mi ű/yűnkben, es nem hagy 
minket efnűnc mi éltünkben kegyrlcn kézben. 

Vegre meg fűzet mi ellenfegűnknec , feieken 
tölti az kegyetlenekncc , az tőrbe éyti kic nekűnc 
véttenec ? hogy el veíRcnec. 

Aldozunc neked azért igaz hűiből, tíRtcIIyűc 
az tc Rent neucdet Rűből , mert irgaimases io 
vagy mindeneiből, veghetetlenő'. 

Meg RabaditaR minden ellenféltől, keferűfe-
ges nyomorulagiiiktol, Remnec Iitrara habor-
gatoinktol, es az őrdőgtől. 

Diczőfcg neked mennyben őrőc Iften , ki 
Rcntfiadot kűldéd értunc teftben,hogy megRen-

tclné 
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telné íjent Lelcc Ificnber, es életűnkben. 

A Zö V T S . / L MVS,N ruij. let cm. 
' I\'iefityin nbee 

Jlr^íSTí Ennec cs fcidncc kegyes Iftcne, benned 
• H W L bizoknac tc vagy erőflege, íegítfegűl iof; 

lelkű nc renicnye , es íjabadits - meg 
íjentebncc vezére. 

Imé moft minket á pogan népec , kic elfenftgi 
az te fient Jgednec, mint oroíjlanoc kórnyűl vót-
tcnec, te íjentegy-hazad őc meg kérnyekeztéc. 

Czac te vágy nekűnc mi remenfcgűnc.nagy 6a 
natinkban te va^y vigafitalónc , fiomorufagban 
meg vidamítónc.te vagy minekűnc az mi igaz-
gató nc. 

Ha velűnc nem léíj fegedelműnkre, minden 
mi dolgunc iút v fijdelemre, de ha ióuendcíj feje-
delmünkre, ellenleg ellen IcíTj gyoződeíműnkre. 

Azcrt mi moftan neked kónyórgíínc, felfc'ges 
Iften neked efedezűne , te fent fiadért hozzád 
ohaytunc, az cllcnlégtól liopy meg fiabadullyunc. 

Es hopy kegyelmes Ugy fient neuedért, hald-
meg mi (jónkat ugalmííagodcrr, mert te ígérted 
tennen magadért , hogy te meg hr.'gatiz az tc 
fient fiadért. 

Q ^ ü j Lam 
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Lam meg halgatád Sámuel Annyit , (júnteletl 
való hozzád kialtafit, Lgyptó-beli íar.yarulagát, 
lakó népednec hozzád kialtiíit. 

Soc Ijent Kiralyoc es feicdelmec , te mcg-fe-
gitucn hadát mcg-vcrtcnec, elleníegeken eiőtt 
•őttenec, íjentegyházadnac daykái lettenec. 

Vgy-mint rcgenten lerufalemet, hitetlcnfegért 
meg vered népedet, íjősnyű rabíagot cs na^y űn-
íeget, reaiochozád Babyllon tőmlőtzét. 

Czac baluányoknac imadalaert, teíjeut lged-
nec meg vtáiáfaért, bűntetéd óket hitetlenfegert, 
oftoroiíj minket az mi bűneinkert. 

La fiad V R Iften te Ijent fiadért, ne In'nteíT-
minket á Chriftus leíuíert, te io voltodért ke-
gyeíTégcdcTt ne áld boftjudat irgalmaflagodcrt. 

lol-leher bűnűnc íjamtalan nekűnc, mert bízó 
rólott á mi termeíjetűnc, de kérűnc teged kegyes 
Iftenűnc, hogy e! feleidlcd mit ellened tőttűnc. 

O h Atya Iften kérűnc tegedet, az ma^os 
mennyből hogy te meg lafs minket, ne tarts mi 
raytunc ellenlegűnkct, keuelyletekert ronts meg 
már mind őket. 

Scgélly meg minket te fent neuedert, tégy iol 
mi velűne nagy diczőlegederc , mind el kelly 

vcíi-
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vefinűnc tni bűneinkért, ha nem-kőnyőrűlií ray-
tunc Rent fiadért. 

Iften fegítícg azért minekűne, ha benne bi-
lunc őaz mi Hadnagyunc, Ha benne bizunc min 
den dolgunkban , o leRen nekűnc nagy erős 
Bay-viuonc. 

Duzeret legyen Atya Iftennec , es o fianac mi 
iduőzítőnknec, vpaRtalonac á Rent Lelckncc.moft 
cs őrőcké egy bizony Iftennec, 
LV11. ES AL MV S . Mijtrtrt mti Veus, mi* 

fereremei, A Cyrus tntkfi Notniara. 

Rgalmazz V R Iften immaran~ennc-
kem, Irgalmazz Vr Iften immaran en-
nekcm,mert te benned bizic Vram a* 
en lelkem , es te benned nyugRic V -

Ram az en es Riucm. 
Szárnyad ali vetem az en remenfegem,*níg 

cl múlna.. tőlem az en ellenlcgim.es míg ei-tauoz 
nac tőlem cn bűneim , czac tebenned Icftcn V -
cam en órőmem. 

Te hozzád kialtoc hatalmas V R Iften , mert 
nintfen en velem ki moft iol rcheffen, cn éllcgfc-
gimtől engem meg mcnthcíícn . es en dolgaim-
ban ki iora viheílcn, 

O j ü j V e -
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Vélem cn fient Aiyam nagy foc iokat tőttéf, 
mert mennyből ennekem őrizőt küldöttéi, cn 
dlenfegimtől engem meg mcntőttél, esaz cnfii-
uemben őrőmet fierzőttél. 

A z hatalmas Iften nagy irgalmaflágát, en 
hozzám boczatá ő nagy igaíiagát, es meg mond-
hatatlan nagy hatalmaíTagát, hozzám meg ielen-
té nagy io akarattyát. 

Nekem ellenfegim mind á ki valanac, fene o-
rofilanoc mind meg rontatánac, es te velem 
léuén öc nem árthatánac, mert el vőt tedVram 
ereiét azoknac. 

D e enncc felérte emberec kózúlis, cn ream 
tamadtác fokán ő kőzűlis, hamiflagot íjoltác 
ellenem azokis, dc nem árthatánac ennekem a-
zokis. 

Ezcknec 5 nyiíoc es az ő fegyuerec, de fem-
mi nem egyéb hanem az ó nycluec, vermet áftác 
nekem es őc belé éftéc , czaiardfagoc miatt ön-
nön magoc vefitéc. 

Azert Vram teged en fel migafitallác, te dt-
czőfegedben hatalmalnac mondlic , mindez vi-
lág előtt irgalmafnac vallic, es io akaronac en 
tegedet hiwlác. 

Kéflj 
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KéíTj moftaz cn fiiuem neked enekelni, kéflj 
moíl io voltodért nagy hálákot adni, es min-
denéé előtt tegedet vallani, ijent neuedct neked 
őrőcké diczerni. 

Kelly-fel azért moftan en nagy diezőfégem 
Jegy mindenben nekem moftis ícgítfcgem, erőt-
lenlegemben legy en crőflegem , es vefjedel-
memben legy otalmam nekem. 

En fel-magafjtalorn irjjalmaííagodat, es min-
denkor vallom te igaflagodot, mind cz. egéí; 
főidőn irgalmaíTigodot, mindenkor hirdetem az 
te io voltodat. 

Szent Dauid Propheta az 5 leuelében , ö Ijep 
enckenec őtuen hát refjeben , könyörög Iftennec 
keferűfegében, cllenfege előtt való rettegésben. 

Egyetembe véle az mi fjukfegűnkben , nyo-
morult voltunkban ez főidőn lakiunkban , di-
czeriűc az Iftent ő diezőfegében , á fjent Angya-
lockal enekellyúnc mennyben. 

LXllll. VSJLMVS, Exaudi Veus, o-
rJtimm mcam, Notaia, Mindcnkoi un ál-

dom az en Vramot (jc. 

R Meg 
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Eg hal^aíTad az en imadfagomot, nagy 
V R Iften en fohaíjkodafomot, mert 

m S U J c z a c r ea í^ bíztam ennem magamot, tő-
led várom en minden oralmamot. 

Im rettegtet azellenfég engemet, tarts meg 
tőle kérlec en életemet,lam te adtad mind teftcmet 
lelkemet, kérlec azert otalmaz me; engemet. 

Czalardkodnac ő titoc tanatfockal.tanastkozJ 
nac álnoc gondolatyockal ronts el, es otalmazz 
wcn;»emet azoktol, es azoknac az o álnokfagoktoL 

HamiíTagual éléfitic nyelueket, vgy mintáz 
ő két-éló fegyuerekct, es meg vontáé fjaiokat 
mint íjekct, lőuőldőznec keferű be/jedeker. 

Az ártatlant őc titkon ISuSIdózic, áfnokfaggal 
cl-halálra kercfic.nagy hirtelé es íjegént altal lőuic, 
fnerr az Iftent czac egy fcalnyé fem félic. 

Ezec azoc kic íjembe (jepet Ijol.iac, de fiiuekJ 
bén álnokfagot for^atnac , íjégényckncc őc titkon 
mind tőrt hánnác» ő íjiuekbcn éckeppen gon-
dolkodnac. 

Sockal inkáb azert őc gonoíjkodnac. áfnokfig-
ban nagyobban gyoríjolkodnac, á íjcgenyec vrán 
Sc olalkodnac, mindenkoron nagy álnoc ijiucl 

* Je VR Iftca tk alul lőuőd őket, nagy hirá 
iároac. 

telea 
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len cs meg bűnteted 5ket,raioc cytelj nagy hálalos 
íebeket, meg emelted mind telteket lelkeket. 

Az ó nyeluec leljen o el rontoioc, es halálod 
a 1 o álnoc tanatíoc, kiért méltán meg f;akad az 
ó nyakoc, mind éltiglen mert voltanacíflnokoc. 

Ráioc nézuén olly igen czudalkoznac , az em-
berec cs mind el ámélkodnac, ó íjiuekben reí;-
ketnec fohafjkodnac, mert lftentól illy boflju 
illáit latnac. 

lftennec o nagy hatalmir hirdetic, tétémenyit 
«s eckkeppen meg értic, az V R Iftent az vtan 5-
kis fclic, gonofíagbán magokat el nem hiljic. 

Nagy órómuel az igazac vigadnac. igaz Ijí-
tiel á kicez fóldón vadnac, az Jítenben es an-
nal inkab biznac,es őneki mindenkor hálát adnac. 

Vegét lattyác vgy az hitetleneknec, o l;iuek-
ben óruendnec diczekednec , igaflagban es in-
kab ícvenkednec, kiben éluc'n minden iot cze-
lekednec. 

Soc cnec kózt á f;ent Dauid Prophcta, 
hatuán negyed reíjcbe ezt be ir ta. az Ménhez 
mikor ó fel kialtá, lften neki nagy íe^itfegét 
nyuytá. 

R ii Pfalmus 
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L X / . TSALMVS, Te dtitt Hym>m, 
Deut in Sión. Notau. Cur muuJus mihtat 

Jub Vana glória. 

O c io tétemenyen napvon ezodaf-
kozuán, íjent Dauid Propheta es el 
amélkoduán , az nagy V R Iftenncc 
nagy hálákot aduán , fol íjoual kialt-

tya imez keppen monduán. 
Tégedet V R Iften illet az diczeret, á Sion-

nac hegyén ünnepi íientelet,azlerufalcmbenál-
dozat tiljtelet. Anya-ficntc^yhazban tiéd az 
diczeret. 

Az te íjent igedet ott predikaltarod, irgaf-
maííagodat azzal meg mutatod, hogy imad-
íagomot nekem meg halgatod, minden nem-
zeteket tehozzád iutatod. 

Raytam hatalmaztác fokfa^os bűneim l elle-
nem tamadtác íjamtalan vétkeim , látom hogy 
az poklot nyiluán crdemleném, delientfiad ál-
tal cl torlód bűneim. 

I^en nagy bodogfa® kit te vüafjtottál, hiueid 
kózibéte melled íjamlaltál, az te kent bázad-

bannekilakni áttál, minden iouaíddal elepedni 
hattál. 

Nagy 
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"Na«y igafí godon igen amelkodunc, hogy 
te vagy mmekunc meg tartó íftenűnc, minden 
fjűkfegűnkben mi nagy remcníégűnc, mert tc 
meg halhatod ha neked kőnyőrgúne. 

Valakic lakoznac é fjéles vfagban, ez egei; 
vilagnac minden határiban, na^y mefljeá íjéles 
tenger fjigetiben hozzád remenkednec vadnac 
te kezedben. 

Soc hegyechauafoc tetőled tarratnac, az te 
hatalmaddal meg gyamolítatnac, tengerncchab-
ia: azzal Ijállítatnac , népeknec hadai azzal le 
nyomatnac. 

Félnec es rettegnec főldnec hatariban, ezuda 
tételidnec gyakran látáfiban, az napnaces hold-
nac fel tamadafaban, minden népec vadnac na^y 
vigaf;talaíban. 

Ez főidet meglátod eíTóuel őntóződ, í;ep 
fziros fű'.ieckel meg aiandekozod , termő gabo-
naual es me'4 gazdagítod, az folyo vizedét iiépen 
meg áraí;tod. 

Czudalatos keppenazte io voltoddal, az e-
*eíT; értendőt nagy foc fele fzirral , te meg-
gazdagítod íocáldomafoddál, pufjtákot halmo-
kat ekcs ruhazattal. 

R új Iuhoc-



* S T t í Í T Í G Y M A l B AM V Á l o' 

Tuhockal barmockal az mezót bc tóltód, foc 
féle vádackal es meg beuefited , égi 'madarac-
kal íellyól ekeiited , az buzat völgyeken nagy bé-
uen teremted. 

Teneked mind ezec olly igen óruendnec, az o 
mod^yoc íjerént neked enckclnec , az te io vol-
todért tegedet diczcrnec, nagy hálá adaíra ne-
ked minket intnec. 

Szent Dauid Propheta az o enekeben, az nagy 
V R Iftenbcn való örömében , ezeket bc irta 
nagy {jepen verfekben, cnékló kónyuénec hat-
lian ót reíjeben. 

L X I X . TSAL MVS, Deus in nomine tuo 
Jaluumme fac. Notau. Tudni hatta Iflen íjc. 

les nagy V R Iften cn fe^ítíegemrej 
es legy íigyelmetes az en bef;edemre, 
emlékezzél rea íjent igeretedre, hayt-
fad füleidet en kSnyőrgcfemre. 

Tilita ljűból Vratn folyamom te hozza'd, 
nagy bizodalomual fohaíjkodom hozzád, íjún-
tclen ő Atyám kialtoc te hozzád, kérlcc kialtá-
í om fel hálton tehozzád. 

jEzcn tc íjent fiad meg cskűtt minekűne, hogy 
te 
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itef;ent ortzadot nem reyted-cl tőlűnc , főt az 5 
ncuében á mit tőled kérűnc, minden kétfégnél-
kői mcj adod minekűnc. 

Parantfolta nekűnc íjent Matthe kőnyuében? 
hogy a7 legyen dolgunc mindennec előtte, hogy 
fjentoríjagodat az ember kereíTe.az vtán á tefti 
hogy minden meg lenne. 

Hűtből tifita fiűbél azért arra kérlec , engedd 
íjent Igédből hogy elmérheíTelec.tellyes életemLcn 
hogy diczérheflelec, minden dolgaimban teged 
tiézheíTclcc. 

Az en életemet tarts meg íjent neuedert, az tc 
íjent fiadnac kedues fierelmeiért , nagy hálákot 
adoc teneked ezekert , ha meg halgattz Vram 
engem io voltodért. 

Nem kérem az végre hoflju ^letemet, hogy itt 
cz vilagban hizlallyad teftemet, cs hogy őregbit-
fem híremet neuemet, főt hogy diczcrheflcm tc 
Iftenfegcdet. 

Világi ^letem czac árny^c ennekem , mint 4 
íjep folyo viz el mulic en tőlem , de az tc oríja-
god őrőc lakó helyem, mel'ybc Iefus Chriftus 
jaltai helyheztetem. 

Szent fiad vállára rakád bűneimet, őrdőg 
R iiij cab-
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rabfagabol meg valtai engemet , erette fiaddá 
fogadal engemet, őrőkőífé téuél o érte engemet. 

Bizuaft merec azért neked kőnyőrgeni, az en 
aiakimual áldozatot tenni , mint kegyes Aty-
amual tc veled fiolani, minden fiűkicgemet c$ 
meg bcRelleni. 

Az te nepeidet Vram immár Rand-meg, az tc 
odorodat tőlűnc immár vond meg, te nagy ha-
ragodat (jent Atyám enyhíts meg, Gyülekeze-
tedet immaran építs-meg. 

Rútíagát V R iílctn bűnűnknec nc nézzed? 
hanem Rent fiadnac halálát tekentfed , cs áldo-
zattyanac Rent érdemét nézzed , Regény tfiai-
dat immár meg fegellyed. 

Az te io voltodért mind őrő.ké áldunc, ir-
galmaflfagodért es fel-magafjtalnnc , haladat-
lanfagoftauoRtaflT-crtőlűnc, vy es tiRta Riuct 
teremts már mi bcnnűnc. 

Tied legyen Iften mindenben diezőfég, az te 
Rent fiaddal es minden tiRteífeg , Rent Lclec If-
tcnuel egyenlő főlfegben, áReut ílaromfagban 
mind őrőcké Amen. 

Pfalmus 
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L X X . fSALMJ/S, Veus in adiuíorium mcum in-
tendty iufle index Notaiara • 

e 
Róc Iften figyelmezzél az en fegitfe&T 
emre, Vram Iftcn fies hamar nekem 
íegedelmemrc. Áldott Iften otalmazz 

meg (jent fiadnac ncueben. 
Mind meg fiegyenülteflenec es meg gyalafitaí-

fanac, kic kercfic en lelkemet esel-vefitcni akaríác. 
Áldott Iften $cc: 

Hátát adni viílja futni mind kefieriteflénec? 
kic akarnac nekem gonofit meg fiegyenültcflfcncc 
Aldot r Iftcn &c: 

Es Ieg-ottan .pirongaíTal viífia veretteífenec 
kic en raitam boífiut téfinec nyaualyamon őrül-
nec . Áldott Iftcn &c: 

órőllyenec mind te bcned kic tegedet kerefnec, 
kic fieretic fient fiadot magafitaluán diczeric. Ál-
dot t Iftcn &c: 

En kediglen fiűkólkódo nyomorult fiegeny va-
gyoc,te VR Iften fegelly engem mert czac egyedül 
vagyoc. Áldott Iften &c: 

í c vagy nekem najy fegitóm te vagy még fia-

S badi tom 

1879], H l I 
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baditom , de te ílefs Vram l í h n te vagy en otaC 
roazom . Aidott iftcn 

így könyörgő á í;ent Dauid Chriftus Vrunc 
kepeben, moft könyörög Kerc/jtycníeg ő nagy 
veljedeimeben . Áldott Iften otalmaz meg Ijcnt 

LXXi'lt.TS A L MV S , Vcu mea ad Vtmi-
nurn (Urnani, Notaia, Magajitall^ac a^tn /Jletum. 

Szamtalan kínokban valec , bűneimért kit ér-
demléc , dc ifmeg meg kónyebu/éc, mihelt vigaljJ 
talaft halléc. 

Nagy haborufag lelkemben , foc retteges volt 
fiiuembcn, nyomorult valéc teftemben, tcllyes 
minden eletemben. 

El tericljtuén kezeimet, kialtottam Iftenemct,!.. 
czac be lem huntam fememet , nem lelhettem lo-
hol helyemet 

Magamban cn dolgaimrol, elóbeni e'ctemiól,. 
nagy kedues nyaiaflagomrol, go :ddkodtaai eneL 

fiadnac neueben. 

i Z V R lftent magaijralom, io volta-
rol emlekezem, mindenkor hozzá 

• folyamom, mert meg hálgat ázt iai 
tudom. 

kiemröt. Ezzel 
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Ezzel inkab buíitottam, magamot Romorí-
*ottam, lelkemben czac haborgottam , tufakod-
nán cRt mondottam. 

Tőle Iften mind őrőcké ..hiueit el vethetié? 
kegyelmét meg vonhattyaé/ vallyon f-meg tá-
gadhattyaé ? 

Iftennec nagy eflcűueíé, fia altal tótt kőtéfe, 
cgyRervalo vtgezefe,el mulhatiké befiédé? 

Főkeppen lelkem magaba aftt forgattya buful-
taban, irgalmaflagat magaban, tarthartyaéharag-
iaban i 

Ez Iőn az en betegfegem , fiiuémben hagy 
győtrődefem , de mas felől batorfagom , vagyon 
olly n^gy vigaíTagom , > A ^ 

Régi nagy irgalmaíiagát, hiíjem lftérinec ir-
galmat, hozzam najy io akarattyát, melly el fon. 
dittya haragiat. 

En bűnömet latom vala , fiiuem azert retteg 
vala, mikor magara ncz vala, bátorkodni nem 
mér vala. 

Nagy erőíTen igaz hűtuel, magam Iften be-
Redéuel, kegyelmes igéretiuel, batoritam Rent 
Lelkcuél. 

S ij CzueU 
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Czudá irgalmaílagodat, hifiem Vram hatal- « 
mádat, onnat vefjen bizodalmat, cn lelkem min-
den otalmat. 

Erofs Pharaho ereiét , Ifraelnec elleníegét 
mind el vcfjtéd nagy feregét, routatuan károd 
N V 
ecetet. 

Neked Vram felelemuel, mind fiolgalnac 
nagy órómucl, az vizckis fietftguel, vtat adnac 
rettegéífel. 

Erős hegyec indulánac, trombita íjőc hallata-
tiac, az hegy álátt kic valánac, minnyaian meg 
futamánac. 

Kezeidben es markodban, élet f-halál birto-
kódban , meg mutatád hogy markodban, vágy-
jon minden otalmadban. 

Erőís vitéz mint népeit, az ember o két fie^ 
ínéi t , mint io paíjtor o iuhait, vgy ctalmazza hi-
úé i t . 

Azhiueknecfiámoc vagyon, neuec nála íruá 
vagyon ,háioc (járna fiamán vagyon, raioc olly -
nagyjjondgya vagyon. 

N e félly azert haborudban, oh en lelkem nya-
valyádban, erős legy bizodalmasban, mert Ifté- -
nec vagy kcdueben. 

I [882] 
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Meg íjamlalta futafodat, fel iegyzötte firalma-1 

dot ,mind fel irta nyaualyádot, v^y viícltc n^y ; 
gondodat. 

Ha kéuéfé oftorozott . azzal f öle el nem űd-
zótt , inkab kezéhez tanított . mint io atya vgy 
oktatott. 

A fjent Dauid Soltar könywben, hetuen hete^ 
'dic refeben , hiueket keferűfegben igy vigafjtal cx 
igékben. 

MAS T) IC Z ERET, Az0» ren* kii dologi ol • 

Agaíjtallac en Iftenem inert meg tartál 
Vram engé nem kiuanád ve Ijedelmem, 
de akarád inkáb éltem. 

Magam Vram ha gondo lom, vétkejmet ha 
íjamlalom, méhob volnéc el kárhoznom, hogy-
nem tőled meg tartatnom. 

Mert en az te io voltodért, hozzam való ljer-
elmedert, bofljufágual io tétedert, illetélec mind 
ezekert. 

El feleduén hoj>y teremtél ez vilagra ekefitcl, o-
kóífagual es íjcrettél, mindenekben meg íjentelél. 

Ezviiagra fel neuelc'l, fjent femeddel ram 
S iij teken : 
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tekentél, tiljteííegrc engem vouél, mindenekben 
ckeíitél, 

Ki még nagyob mind ezeknel, mert ezzel nem 
elegedéi, ennei nagyob íjeretettel, mindenekben 
meg fjentelél. 

El kulded igcrctcdet, egy fiep íjűzbe ijent Lel-
kedet , ieientuen Iftenfégedct, hozzánc való í;e-
rclmedet. 

Es fiűletec ez vilagra , te íjent fiad állattyara , 
Iílen leucn von magara , emberi teftet valtíag-
unkra. 

Minden bánóm reá vóue, czac felfegc magát 
nezuen, foc kínokat el íjenueduen, vegre ertúnc 
meg oletec • 

Mind ezeket hátra hagyám, es mint maga meg 
vtáiám, foc bdnókre magam adám, nagy foc 
keppen vndokitám. 

V g y annira el merálec, vétkec mia el rémuléc, 
hogy lelkcrnben eJ ijedecaz ói déitól kéíeitettem. 

Mikor immár gyóttrettetnem. vetkem miatt 
verekednem , es hogy íjinté mar el elneni, mert 
haragiát iol efmerem. 

£ g y kis fjikra bennem vala, melly f;ent Le-

lek. 
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léktói iőt vala, lelkemben meg vidamita, kőnyőr-
gefre fel inditá. 

Az nagy Jften meg hallata , fjent fiaert nem 
vtála, bűneimért el nem hagyá, kegyeflegeiért ir-
jgalmazá . 

Meg vy óbban ez vi Iagra.íjent felfege engem 
ádá, lelkemben meg vidamita, iduőfTegre fel-
tamafjtá. 

Bűneimből meg tifjtitá ,az őrdőgtől íjabaditd, 
betcgíégből meg^yo^yita, minden ioual es meg 
lata. 

Kiért neki hálát adoc a ez vilagban míg - mara-
dóé , czac felfegénec íjolgaloc, mert minden iot-
tőle vároc * 

Ezt hallyátoc Keréíjtyenec, magatokat oríz-
zétec, az nagy Iftent fícrefíétcc, es haragiátol 
féllyétec. 

Ezt nem azért irtamnektec, hogy az bűnbe 
merűllyetec, vagy biztatnálac tűteket , hogy az 
bűnért el nem vef;tec. 

Mert ioh volna nem íjűletni, hogy-nem Iftent 
nem tifitelni.io voltarol íelétikczni, íjent Igéiét 
m e g v t á l n i . 

fyéio Ifiét kifergetni, es á dolgot meg koftolni 
S áiij még^ 
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még meg tcrhettz azt gondolni, vay ki czod» 
ítéleti. 

N e m lehető el hagyhatnom, kegyeflegét el tit-
kolnom , 10 voltarol hálát adnom , keíjcritetem 
kialtanom. 

Kic czac teged Vram valnac, es fellegedhez fo-
lyamnac, kic czac teged kialtőnac , legy halgatoia 
9Zoknac. 

A z kic tudatlanfágokbol, vétkeznec gyarlofa-
gokbo l , ne veíjefd-el io voltodbol, tericnec meg 
irgalmadból. 

Szent igedet ádgyad nckic, (jent fiadért erteni-
cc , tamaí jd fel az ő lelkeket, mennyorljagot ad-
gyad nekic. 

A kic kedig meg vtállyác, íjaníjandeckal eska-
jomlyác , tiíjteíféged ellen íjolnac, es teneked né 
fjolgainac. 

Ron t s meg Iften íjent fiadért, neuednec tiíjtef-
íegeiert, fjent Iged hirdetefeiert íjolgaidnac íji-
dalmokcrt. 

Diczerteflel Atya Iften , vele őíjue íiu Iften, 
es te íjent Lclec V R Iften, íjent Haromfág egy 
Ifteníeg. 

Azki í jerzé ezt verfekbe ? lelke vágyon Hagy 
őrőoa 
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órómbcn , nintfen femmi rettegesben , Chriftuft 
vallya 5 hitében. 

lrnac vala az időben , ezer ót íjai ótuen kilenti 
ben , kiskaráczonnac hetében, Diczeitcfíec Iften 
Amen . s 

L X X I X T S AL S, Deus Venerunt Gttu> 
les in hxreditatem tuam . 

Elfeges Iften neked ielentyűc mi nagy 
nyaualyankot, panaíjolkoduan eiótted 
mondgyuc mi bofjufaginkát. 

Mert el be ióttec á pogan nepec te o-
<rókfégedbe3meg fertcztettec fjent temlpomodot az 
te hiueidben. 

Te fjolgaidnac vetéc tefteket egi rradara,k^ací
, 

cs te íjcntidnec tagait adác kegyetlen vadaknac „ 
Mind el puíjtitac Ierufalemet az Kereíjtyenfeg-' 

et , mas felól bennűnc Chriftuft kergetic az egy 
iduóíTegót. 

Ki ontác íjcllel mint az bew vizet ezeknéc vé-
reket, nem talaltatéc ki el temetné az ó holt tef. 
teket. 

Vagyunc immaran czac nagy fiidalom mi 
T ijom-
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fjomkcdfaginknnc.es mcg-czufolás minden nc-
pekncc , kic kőrnyőlűnc vadnac . 

Mcdzig haragi-ol fclfcges Iften végtelen el-
Icndnc , boftju aliáfod mint á febes tűz fel geried 
ellenűnc. 

Fordítfad immár te haragodat á pogan népek-
re, kic nem efmernec teged V R I f t e n t iduőfie-
gekre . 

A z orfjagokra kic f 

N e emlekezzél regi bűnünkről de hamarfág 
minket».elől vegyenec irgalmaífagid mert meg 
nyomorottunc. 

O iduőzítő edes Iftenűnc fegelly meg már 
minket , az te ncuedncc diczőfcgeiért fjabadits 
meg minket * 

Es legy kegyelmes te fjent neuedert á mi bűne-
inknec, hogy ne mondhaííac á pogan népec hol 
vagyon Iftenec.. 

IelenteíTéc ki minden népec kózt te fjemeid 
előtt . boífju állafod te fjolgaidnac vérec hullá-
jáért . 

felien cfjedbcde fohaíjkodifoc á. fjegeny fog-

híjáé , mert oc meg éuéc 
el puíjtitác » 
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-nac, te hatalmaddal ments meg mind az kic ha-
lálra tartatnác. 

Bűntefd meg az mi ellenfeginket hét képpen 
v V R Iften, á fiidalomért kit raytad téfinec felleges 

V R Iften. 
Mi kedig í óidon kic te népeid es iuháid vagy-

unc, kiket legeltettz te fient igeduel neked hála't 
adunc. 

Es nemzetfegról ncmzetfegekre tegedet hirdet 
tűnc , tifiteiregedet diczőfegedet mind őrócké 
vallyuc. 

Ígyen kónyóróg Anya-fient-cgy-haz ellenfegi 
ellen .mint iruán vagyon á Soltar kőnywncc heu 
uen kilentz refieben. 

LXXX TSJLMFS.Quiregis ifrael mUndt. 

Erefityeneknec Iftene, te vagy hiuek-
necórzóie, Nepeknec kegyes vezére, 
mindenneegond vilclóie, ielents ha-

talrnaflagodat, es tarts meg az tc iuhaidat, lat-
haifjcotalmadot. 

V R iften tekents meg minket, boczafd meg 
bűneinket ,add-meg lelki fiuklegűnkct Chriftuft 

T ij mi 

[ 8 8 9 l | 
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nii iduőílegűnket , míglen haragRol V R Iften 
te Rolgaidrá illy erőíícn , halgafs meg minket 
hűtben . 

Siralmás nekőnc kenycrűnc, keferues minden é-
íetűnc, RomRedinktol boíRontatunc, ellenfeg-
inktől rontatunc .Terí ts meg minket V R Iften , 
cs laíTmihozzánc kegyelmeden. hogy el ne veífi-
unc bűnünkben. 

lufton cRedbe regenté , Atyanc hogy volna in-
fegben, az poganoknac kezébe,Egyptom beli erő-
ben, Ki hozád az te népedet, el lokaíítad itt ez főid 
őn, meg Raporitád őket. 

V R Iften az te haragod, imé moft mi reanc Rál 
lott, orRagűc meg puRtitatott.te Rent templom od 
el romlot t . Tery hozzánc hatalmas Iften, kőny-
őrgűnc neked keferuefifen, ne hadgy el veRnűnc 
bűnben . 

Otalmazd az te nepeaet, nyomorult KereR--
tyenidet, fordíts reanc kegyefíeged, hadd laífiic te 
Rent Rinyedet, Chriftus Iefufnac érdemé, kit 
nekűnc adtai iduőíTégre, tartfon meg minket 
hű tben . 

Mutafd immár hatalmadot , Chriftuft az te 
Rent fiadot, vedd el. rolunc haragodot, tauoz-

taíd_ 
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tafd az poganokat, hogy fiolgalhaflunc tegedet,' 
es diczerheftuc te neuedet , tarthafiuc te fient 
igcdet. 

Szent Dauid á foltar kőnyvvberi, Kerefityenek-
nec kepeben , konyőjgvft teljen eckeppcn , mi-es 
kőueífuc ót ebben , hogy Iften az poganfa-
got , rolunc el vegye az fogfagot, es adgyoa 
fiabadíagot. 

XC. VSALMVS. Qui habitat in adiutorio aL 
tiftmi arc: Notaia , Xue fuit prímafalus. 

Z ki veti fegedelmét az íftennec ha-
talmaba, az olly ember batorfagos 
az mennyei otalomban , 

Vallaft tefien az hiw ember te 
vagy nekem én lftenem , te vagy nekem bator-
fagom, benned bíztam en lftenem. 

Mert engemet te mentél meg ellenfegimncc 
torétól, az kemenyfegcs igetői, tőruénnec ret-
tegefetől. 

Vifel reged az V R Iften ő fient vállán arnyc-
kaban,hogy mindenkor te bizhaíTal, íftennec 
fiárnyai alatt ... 

1 üj. lefut 
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Iefus Chriftus egy igafíag kórnvekez teged pa-
yful , íemmit ne í'Jly az eijeli hitetlen rettege-
iektol. ^ Ö 

Semmit ne félly nyiluan való haborunác nyila-
itul, t i tkon való keíertettől déli ördögtől vak-
fágtol . 

T e mellőled bal kéz felől ezeren mind el hullo-
nac , iob kéz felől tiz ezeren teneked ott nem art-
hatnac. 

D e maga te fiemeiddel ott meg latod meg el-
mered , hogy az Iften az bűnökért bofljut all em-
bert meg bün te t . 

Mert te bizo! az mennyei nagy Iftennec hatal-
maban, batorfagod helyhezteted igen nagy hatal-
mas Vrban . 

Nem iarolhat foha neked fémmi gonoíj rom-
laíodra , es hazadhoz nem kőzetet veíjedelcmnec 
of tora . 

Mert parantfolt te felőled fjol^alo íjent Angyá 
linac , hogy minden te vtaidban , őrizzenec ne 
hadgyanac. 

Az Iftennec íjent Angyali vifelnec teged ke-
zekben , hogy meg ne űld labaidat, történet f>e-
rént az kőben . 

Afpis 
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Aípis kigyon cs az mérges Baíilifeus kígyón 
te ia i f;, mert az tőrucny es á bűnóc, te raytad 
nem vralkodnac . 

Talpad alatt meg nyomodod az orof;lant es 
órdőgőt, es á farkant az nagy halált, az poklot az 
kárhozatot. 

Szol az Iften az emberrűl, mert ez en benero 
remenlctt, meg fjabadítom megmentem, mert 
meg elmerte neuemet. 

Ha en hozzam felkialtand , meg halgatom es 
meg mentem , véle vagyoc banattyaban , es ótet 
meg diezőítőm . 

Nekiadoc hofl;u napot, es az öróc bodogfa-
^o t , c s megmutatom őneki, iduózítő Chriftufo-
mat . 

Ezt meg irta á íjent Dauid Soltar kónywnec 
kózepeben, irta kilentzuen reíjeben hogy minden 
bizzéc lfienbe . 
C / / f • VSALXfVS) Benedic anima mea Dominot 
«vgep ha/a adas jjlennec mind tejii jmind lelh aian 
dtkiről. 
f í f f i ^ f & i Z ki az Iftentmeg efmerheti, io tete-

menyit ef;ebí veheti, annac í;ent Le-
lec fjiuetgeiicíjti, hala adalra őtet fer-
kenheti - X iiij Biz® 
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Bizonfag nekűnc rrról íjent Dauid , ki -teg 
címeré az o teremtoiét, teremtóiénec io tétemc-
nyi t , imillven modon cl kezdé enekét. 

Diczerd en lelkem minden croduel. az na^y 
V R lftent az o íjent neuéuel, al^yadaz lftent 
mind életeddel, el fe feíeytfed io tetem enyiucl. 

o boczattya meg minden bűnödet, 6 gyogyit-
tya meg te betcgfegedet , es karhozattol meg 
ment tegedet, meg koronazza teneked feiedeu. 

Teneked fcied az 5 íjent fia , bűnncc halálnac. 
eros bay-viuoia , és az őrdognec o meg rontoia $ 

ez mind Iftennec íjent irgalmaííága. 
Ki minden ioual teged meg látot t , imadfag-

ódban teged meg halgatott, mint az kefelyűt ki 
már meg aggot t , nagy bűneidből vgyan meg if-
iuyitot t . 

lollehet néha meg fanyargatott, foc kifertetet 
te read boczatott, mint kegyes Atya meg oftoro-
t o t t , de ezzel teged kezéhez tanított. 

Mas félül ifmeg hozzaia fogot t , ellenfegiden 
érted boífiut ál lott , hogy ezt hiheífed foc példát 
ado t t , á Sido nep közt kit meg fjabaditott. 

Bizzal en lelkem az V R I f t e n b e n , igen irgal-
mas o ternacíjetcben. es keícdelraesá bűntetes-

ben, 
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'ben, czac ho^y meg iobbully az te életedben . 
I la egy keuefé haragot mutat, az ő haragia mi 

nem végig marad, fencgettlc nem őrőcké tart , 
irgalmaífiga ifmeg teged meg l á t . 
• Nem bíínűnc ferént tefen mi velűne, nem 

bűnűnc ferént fúzet-meg minekűnc mclly igen 
magas az ég mi tőlűnc, oJlyan igen nagy irgal-
mas minekűnc. 
• Olly igen mefljé vette bőnűnket , az nap nyo-

f áthoz mclly tauol nap kelet, hogy immár az 
űn hatra nem térhét, immaran minket pokolra 

nem vethet. 
- Miként-az Atya fiait fannya, ackeppen Iften 

hiucit nem hadgya , mert nem Angyaloc azt ig-
iol tudgya, ő teremtőtte mclly gyarloc iol lattya. 

Főidből teremte földé kelly lenni, miként az 
fűnec vgyan meg kclly af ni, mint az viragnac 
el kelly hullani, Adam fianac vgyan meg kelly 
hálni • 

Az mi tettünkből Ielkőnc ki mulic, o f t a n 
ez főidre nem emlckezhctic, fent Dauid mond-
gya hinnie illíc, azért egy fentis nem imadkoz-
hatic. 

azvr Iílcnnec irgalmaflagá, Itten félőkön 
V ' miiid 
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mind órőktólfogua, fiurol fira mi reanc íjalü f 
Chriftus lefufnac meg igazitafá. 

Kic ótet fellyűc mondaiát tcgyűc , paranfolat-
tyát neki meg órizzűc, neki engedgyűnc azt 
emlegeftűc , enni io voltát hogy el ne vcíjef-
íúc . 

Vigafag nekűnc haborufagban, mert vagy-
on Vrunc magafs menyoríjagban , mindenec-
kcl bir királyfagaban , óróckc való hatalmaf-
fágaban . 

Azért mindentói meg otalmazbát, az bűn 
az órdóg az halál nem árthat,á tűz es az 
viz meg nem jgyalazhát .tőralótz es fegyuer 
minket el nem ronthat . 

Mint ezt meg irta íjent pal minekűnc, kinec 
iráfat minnyaian kelly hinnűnc, ha Iften ve-
lűnc Chriftus mcllettűnc , akarnám látni ki 
•olna ellenűnc . 

Ha Chriftus Iefuft minekűnc adtá, ki ő -
nekie nagy kinezós ladáiá , femmi nints nála olly 
igen draga . kit á Chriftufíal minekűnc nem 
ádná. 

T ű fjcnt A ngyaloc Iftent áldgyároc.mert 
5 általa vagytoc hatalmaíoc, mindenkor neki 

fiauat 
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fjauát hdlyátoc, meg fogadgyátoc őneki k 0 ^ 
galtoc. 

I ű fei^delmec meg halgaíTátoc, Iften Vra-
toc neki íjolgallyatoc, akarattyaban tű el iar-( 
iatoc , mert tiljtctekről Ijamot kelly adnotoc. 

Egyházi népec tűis kic vadtoc, Iftent áld-
gyatoc mert pa/jtori vadtoc, vgy kialtsatoe 
predikallyatoc, mint egy trombita vgy hangi-
ezallyatoc. 

Te íjegeny kőfleg te i^en gyors legy, gyak-
ran hazafiad Iftennec igeiét, tőledis Iften vgy 
diczertelTéc, hogy aláb való mindennél te fc legy. 

Minden állatoc Iftent áldgyatoc, ő tcremtő-
Coc minnyaian vállyátoc, ez egek föl dón valahol 
vattoc, teremtőtőket őrőcké áldgyaroc, 

De kiualt keppen 5 te en lelkem , áldgyad 
az'-Iftent te minden űdőben, mert reged ad-
ott é íjegeny teftbe, kent fia altal ifmeg hoz-
zá veíjcn . 

Ezt moftan íjerzcc Iftent diczéréc, foc io 
voltaban őtet meg efmeréc, Kereljtyen népet 
ezekre intéc, az ezer őt fjaz negyuen nyoltz-
ban íjerzcc. 
CXI L . VSJLM'SS , Butus W (jui timet d>mt-

V i j ntim. 
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nuvi . N'tj'u , Citr mundus militat ji b \>ana 
glória &(. 

Odog az ferfiu ki féli az Iftcnt, az 5 
parantsolattyábá győnyőrkődic. mint 
aziambor fiu enged az Attyanac, 
nem kdlőmbetiézisaznagy V R If-

tennec .. 
Aldottac lefjnec ez főidőn o fiai, az Iften bé-

yeti az ő ioRagokat, nem leijén őnekic valami 
Rűkfegec, mi-keppen az Iften nekic meg igerte. 

' Diczeretgazdagfag leRen ő hazaban , min-
den ioual őtet fiereti az I f t en , az ő életeben 

' IcRen fedhetetlen, az ő igaflaga őrőcké meg 
m a r a d . 

Fenlic ez illy ember ő iamborfagaban , á tőb 
népcc kőzőtt mint az vilagoffag, batorfagos 
minden czelckcdetiben, irgalmas mindenhez es 
nagv bekefleges. 

Könyörül ez íllyen minden nyomorulton, 
minden iofjagabol bewfeguel ofitogat, tuduan 
hogy az Iften öt tőtte Sáfárrá', hogy gondgyát vi-
fellye á Rőkőlkődőknec. 

Minden befjedeben vagyon nagy igaíTa .̂ min-
díDLÍjolaTaban Iftennec igeié, mert cz neki min-
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dcn nagy győnyőrúfegc, fenkit nem raga'maz es 
nem gyűlőikődic . 

Bckeffeges leíjen az ő Meneten, nem retteg 
femmit azhítetlenec kőzött, nem feli az ő nagy 
fcncgetéíeket, otalma őneki az őrőc V R Men. 

őrőc emlekezcttert leljen az Mennél, ki az ő 
hiueiről el nem feledkezic, igereti fierént őnekic 
meg fúzet, az ő io voltabol Chriftufnac altala . 

Nem fel ez valami gonof; üzenettől, nem ret-
teg femmit ez mikor haborgattyác, minden rc-
menfége az egy bizony Men , ki őtet biztattya 
es meg otalmazza. 

Bátor az ó íjiue Menncc altala, hogy kifer-
tetiben meg ne botrankozzéc , Diczekedgycc 
inkab az ő ellenfegin . világon őrdőgőn teften es 
az poklon , 

íftennec malafljtya fenlic ez emberben, di-
czerteticcz az igaz emberektől, meg koronáz-
tatta az nagy V R Mentől, es bodog lefjen íf-
tennec orijagaban . -

EZEN 'VSAEMfS , Aa tjö Tplmns Notaiára. 
S^fveJi Gér»rlye^. 

V íij, Bc-

[899] 
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Odoj ez illyen ember ő léikében , d 
ki az Iftent hifii bcíjedcben , féli tift-
teli ótet igaz hitben, fient Danid 
mondgya ezt a Soltar kónywbcn . 

Ennec mindenkor nagy gyónyórűlege, czac 
ó Vranac kegyelmes befiede , nints rettegésbe 
foha az 5 íjiue , mért mindenkoron bizic Ifte-
nebe. 

Noha vétkezic tudatlanfagábol, el efic gyak-
ran erS:lenfegéból, nem marad fel kél hamar 
az vétekből, az V R Iftennec nagy fegedel-
méből. 

Ennec ez foldón foc iofiaga lefien, bewfég gaz 
dagfág 5 házában léfien, Iftcn áldafa háza népén 
lefien, keuesból neki mindenkor foc leljen.. 

Diczeric ótet tellycs életében , órűlnec neki 
elé menetiben, kára nem lefien hirébe-neuében . 
mellette !eí;nec nagy tifitefte^eben. 

Igen táplallya ó á fiegenyeket, ielesben kedig 
£ Kcrcljtyeneket, fenki nem lattya az o íjűkle-
geket, Iften áldafa gazdagittya óket. 

Czclekedeté czac az Iftentól fúgg, gazdag-
fagaban fel nem fualkodic ,kár vallafaban ó nem 
bóífionkodic, hifii Iftentól hogy czac probaltatic. 

Tamad 
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Tamad reaia foc félé kefertet, foc hamis hir-
new foc hamis üzenet, de foha íjiue attól rreg 
nem ijed , Iftenbc bizic femmitől nem retteg. 

Vigaftcaláfa nagy vagyon ljiuenec, mert eróf. 
fégc na^y vagyon hitcnec, noha reaia fokán 
ire^ykedncc . de fjandekokban élé nem me-
hetnec. 

Soc nyomorultnac volt 5 tápla'loia , tudgya 
miezoda az 5 hiuatallya, háza népérc Jjorgal-
matos gondgyá , hogy fjukfegeket fenki ne 
mondhafla. ; 

Puíjtafagárol 5 á íjentegyhaznae , nagy íjűc 
voltárol az hiw tanítoknac , fő gondot vifel hogy 
maradekinac , mennyekben gyúytfón kintiét 
fiainac. 

A íjegcnyeknec nagy jondgyát vifeli liomi 
iuhoznia nem hadgya ehezni, Iftennec akar io Sa 
fara lenni . czac azért akar mindenucl iol 
tenni . 

Parantfolattyát Jftefíec hogy feli, o verítéké-' 
ucl az kenyeret éfji, morhaiát adgya igazán es 
véfji, azzal ioíjagát íjaporáuá téíji . 

Iften befjédé nala nagy gazdagfag, az keues 
ioljag léíjen nagy lokafag, bekeuel lakas nala 

V iiij nagy 
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nagy vrabg, dc bekcfe^ nala az nagy hahnrübg. 
Kerefityenfc^éthijaba né hánnya* az k b.n az. 

hűt ma*at ki mutattya, hijaba való K< rcktyenncc 
mondgya, kiben gyümölcsét az bút nem mu-
tattya ., 

Innen meg crttyűc Kereíjtyenfegűnket , bizo-
nyos iegyct mi IduőíTegűnknec, mert ha íjeretet 
pcczéte hitűn knec, igy nagy iregyfég hitetíenfe-
gúnknec. 

Ezeket irta fent Dauid kőnyueben, f;az tizen-
ketodic fjép diczcretibcn , hogy az Kereftyent 
meg címered hitében , kiuól kediglen czelekede-
tiben, 
C XI I I . VSALXifS, Laudate putri Vcminum. 

Ereíjtyenec kic cz főidőn lakoztoc, neue-
teket az Iftenncc adtátoc, az ő neuét 
íjűntelen ti algyátoc, vegre véle hogy 

tű vralkodgyátoc. 
Mind ez világ az o neuét diczerié, legyen ál-

dott az ő neué azt kérié, ellenfcgűnket minekűnc 
meg torié, es bűnöket nckiec el ne rűrié. 

Nap kelettől fogua nap nyugatiglan, aző ne-
uét diczcriéc mind adziglan, mert ncué néki va-
gyon halhatatlan, io voltabol mi tőlűnc fog-
hatatlan. A z 
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Az V R Iften vralk ">dic mindeneken , ez vilá-
gon mind az pogan népeken , diezófege vagyon 
neki mennyekben, óiűlnűnc kelly nekűnc ezen 
íjiűűnkbcn . 

Kiczoda o'ly hatalmas oríjagaban, mint 4 
Chriftus ki lakic menyoríjagban , mindenéket n t z 
5 nyaualyaiaban , es lelkcnec igen nagy faydal-
maban . 

Fel emeli fóldiól á íje^ényeket, az ganayban 
fertengó bűiólóket, hogy hatalmafla tehefte mind 
Sket, kic ó benne helyheíjtctic fiiueket. 

Az magtalanokat Iften meg aldgya, magza-
tockal óket meg lato^attya , életeket nekic meg 
íjaporíttya mind órótké életekben taplállya. 

Mert Chriftufnac mennyorfiagban az tifjti ,'. 
fóldón mennyen alá valókat nézi, az keuélyekct 
feienként meg tor i , ez világi bóltfeket íjegye-
níti. ^ . ' 

Az erdemes íjenteket ó vtállya az kép-muta-
tokatis kárhozta ttya , az félelmes íjiűűket vigafi-
tallya, mennyoríjagnaebodogfagát nekic adgya. 

Szent Dauid iria eztáSoltar kónywben Ene-
kcncc fjaz tizen három refjeben , Anyafientegy-
haz eneklí diczeretben, az Iftennec ó nagy di-
czólegere • X fjal* • 

[ 9 0 3 ] | 
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ex V11. fSALM/S . LauJate Vominum cmu 
tksgentes tsri: Notaia , Emltkt^gunc ÍQrefiytnecé^ 
«ÍJ 1 fonál. 

Níjol minket Dauid Propheta á Softat; 
kőnywbcn , illyen modon Raz tizen hét 
el oRtot rendebeu. 

Diczeriétec az V R Iftent tű poga'n ncpec, D L 
tteriétec ótet minden népec nemzctfegec . 

Mert mi raytunc bizonyítatic irgalmaflaga , e* 
tneg marad mind öröiké Vrnac igaífaga . 

Igaz es hiw az V R Iften 6 beRedebcn , tökei.' 
Ictes álhatatos o igeretiben. ' 

Azcrt bizzunc Iftenűnknec fogadafaban, nen* 
véfjűnc el ha hiendűnc iigalmaflagaban. 

Fellyűl muflya minden dolgait irgalmaflaga r 

minden bűnöket fellyűl haliad kegyes gazdag. 
Í3°a. 

"irmet érttyuc véghetetlen kegyelmeidét > 
Chriftus lefulcrt hozzanc való atyai ftcrelmét. 

• Mert ö minket ingyen való aiandekabol, cl 
válaRta fiaiuá irgalmaííagabol, 
• Es meg valtá minket vefjet nyomornltakot. az 
•ajdagboi pogány okát, baiuany imadokat. 
L . • " . ~ - f j 
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Fel tamaljti fjent igeienec őióm zaljloiát, Chri-
f h s lefulcrt kialttya bűnűnknec boczánattyat. 

Hogy valakic Chriftus Ielusbantiljtan hinné-( 
nec , őrőc életet birhatna'nac es el ne vefjnéncc. 

Vagyon nekűnc fjabadfigunc bűntói haláltol, 
Chriftjs leíufertaz tőruentól óróc kárhozattoU 

Ier diczeriűc azért őtet mies őrőmuel, mag-
afjtallyuc őruendezuén hitbeli őrőmuel. 

Aldot te legy Atya Iften edes teremtőnc, igai 
galfadéletű iket ke yelmcs Iftenűnc. 

DiczerteíTel lefus Chriftus edes meg váftone^ 
engeíjtellyed fjent Atya.ikot, mi e^y Kőzbe-ia-
ronc. 

O (jent Lelec diczerteflel mind epyembe , vi-
gafjtallyad batoiítlad mi íjtűűnket lelkűnket. 

C X X . VSALMVS , Ltuaui oculos tneos irt tnon-
ttstji: Nota'u. jjhnt mtg e/merheti. 

Er emlekezzűnc Kcrcfjtyen népec-, az 
nagy Iftennec az ó io voltarol mert; 
czac ő nekűnc mindé io téuónc, meiíy, 
ben es főidőn czac ő igazgatönc . 

En fcl-cinclém en Íjemeíet, az nagy hegyekre c|1 

az nagy völgyekre, hogy fegeddmet lionnat ke(ly 
X ij vár-

[905] ú 
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várnom , de nem talalcc tóbetaz Iftennél. 
C z a c o énnekem en Icgítlcgem bűntől haláltol 

rettenetes kintol, es kirhozattol meg ment en-
gemet , ki teremtette az mennyet es főidet. 

Nem hágy tegedet az kiíértetben, az telabadot 
gonofjra nem viiji, mert az VR Iften vigyáz tc 
read , mert meg efmerted ő áldott íjent neue't. 

Imé Kcreíjtyen medy nagy őicműnc vagyon 
minekűnc az nagy VR Iftenbc, mert nem aloíjic 
czac reanc vigyáz , es czac 5 minket őriznie akar. 

Áldott V R lefus meg őriz teged, es el be fe-
dez az 5 íjent kezeuel, minden terhedet 5 el vifeii 
cs el fedezi az tc bűneidet. 

Az nap á napon teged el nem ront , es az etza-
kan az hold c lnememéíj t , mert az V R Iften 
teged meg őriz, minden gonofjtol lelkedet meg 
ment i . 

őrizzen teged az nagy V R Iften. minden dol-
godban tegedet meg aldgyon, valahol te iaríj 
az o neucbcn, meg otalmazzon moft cs mind 
orőckc. 

Szent Dauid irta á Soltar kőnywbcn , ő leue-
lenec fjaz hufjad reíjeben , mikor az Iftent 5 meg 
címeré, foc io voltarol nagy hálákot cda. 

Tíal-
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, > 

CXXI . TSALMfS. Lttatus fnm in his qu<t diSla 
Junt mibt, N. Oglorioja o fpeciojj j 

e 
Rúl mi fiiűűnc mikor efit hallyuc az 
templomba megyűnc, az V R Iftennec 
fient igeiét hallyuc. 

Meg allnac labunc óroc V R Iften az te tem-
plomodban , es tifita fiiuel diczérűnc tegedet. 

Ald-meg VR Iften az te nepedet kic teged fic-
retnec, tarts meg kózóttűnc az gyülekezetet. 

L<gyen bekeícg felíeges Iften az Anya-fient-
egyhazban . otalmazz minket minden nyaualya-
t o l . 

Diczeret neked Atya V R Iften á te fient fiad-
dal . es fient Leleckel óróckón óróiké. 

C X X I I ír. TSALMPS, Qfd confidn in domi-
no ( f f í l A baynal Notaiara. 

2 kic biznac az V R Iftenben, el 
nem vefincc életekben, iduózűlncc 

hitben . 
Az Iftennec befiedeben, kic ma-

radnac fierecfcben: Idnózűlnec &<.: 
X ij Ezcc 
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Ezéc leljnec erőífegbcn. mint egy kő k £ 
wiényfegben: Iduőzűlncc Scc: 

Sokíjor efnec kelettetben, dc őc cl nem veíjnec 
übban: Iduőztllnee hitben . 

Moftatkaz ioc fegyelemben, tartatnac cs fent-
iekben : Iduőzűlncc &c: 

Tégy ezeckel iot V R If ten, á kic biznac íjcnt 
ígedbcn: Iduőzőlnec Scc: 

A kicjccdig hitetlenfégben, élncc e$ nagy kc-
üelyfcgben , mind el veijnec abban . 

, D e az hiucc bekefegbcn, leljnec őrőc diczőfeg-
fecn: iduőzűlncc hitben . 

Ezt fjent Dauid a Soltar kőnywben, íjaz e* 
hufjon negy reíícbcn, irta diczcreciben. 
C X X I l / . VS JLMVS . Ni/t quia 2X miaut 
irat in nobis . Notaia, Adgjunc halát minnyaian • 

^ Ifraelnec népe, regenten o tóruen-
be, az A m m o n pogán népnec efett 

hygrSvl r f vala infegebe , De meg fegítc az íften 
az ő nagy fjűkfe^ekben, es cl nem ha-

dgy i ügyökben. 
Azért na?y halát aduan Iftennec eneklenec , 

b Eabadjlafok írt illyea tno ioa őruendenec , 
k J Mott-
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Mondgya ezt rooft az l'frae!, az ő fient Iftencnec, 
mint kegyelmes vezerénec. 

Hogyha az nagy VK Ift:n velűne nem leljen 
vala , mondgya ezt az Ifrael, minnyaian el vef>-
űnc vala , hogyha az mi io Iftenűnc kőziúnc nem 
lefjen vala , bizony mind el vefiűnc vala. 

Mikor az hitlen népcc rcanc tamadtac vala . 
ne-talam eleucnen minket mind be nyelnec vala. 
midőn az ő nagy haragioc reanc fel geriett vala » 
könnyen meg emefitnec vala. 

Aár viz keppen iő vala reanc az ő erciec, nagy 
rettenetes vala haragos fcncgctéfcc, mar fiinté el 
boréit vala az ő kegyctleníegec, fiertelcn nagy di-
hőíTcgec. 

Nem vala emberektől fohonnan remenfegőnr. 
hanem, czac te egyedól léi Ví{ Iften fegítlecőnr, 
Aldot legy azert mi Vrunc, es kegyelmes iften-
Őnc, mi egyetlen egy vezérőne. 

Hogy minket meg mcntőttél az ellen fég torka 
tul, az hitetlen nepeknec reanc czikorgo fo^oktul, \ 
mintáz madarat meg mentél,az ő nagy háloiok-
tul es foc álnoc tana tfoktul. 

Meg rontád tc V R Iften tőrét az ellen f /g- 1 
p c . meg fiabadítoia léi te nyomorult, hiuc-

ü iii; idncc 
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idnec, mind meg czufolod azokat, á kic ellened 
élncc, álnoc tanatfot vegezncc. 

Czac té vagy órőc Iften az mi erós gyamolunc, 
czac az tc áldott neued mindenűt az mi hatal-
munc , mcnnyncc fóldnec egy Vranac, mi czac 
tegedet vallunc , azcrt mind Srócké aldunc. 

Ezt 4 fjcnt Dauid ira regen á Soltár konywben, 
az o diczeretinec íjaz hufjon negyed reljebcn, 
hojjy azhiuec nc eflenec, ketfégbcó úgyókben, 
mikor forognac infégben. 

CXXVIF .VSJLMfS, Ni/t Vominur edifica-
ment dutnutn. Notaia , Siralmas ennekem . 

Indenec meg hallyác es iol meg tanul-
lyác , kic fceedelmeket Iftentól nem 
viriác, Nintíen iftcnnelkul íegítfeg cs 

iduofög. 
Válamelly varofnac auagy háznac népét, V R 

J feen nem őrzi, hidgyed annac vefjtét, Nintsen • 
Tftennelkűl &c: 

Czachijaba leljen reguel fel keleftec, nektec 
kiceróflfen Iftcnbenem hiíjtec . Nintsen&c: 

Eckcppcn tórtenic minnyaian tinektec, mun-
" ~ kaual 

k 
4 

[910] 
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kvial hanattal kic kenyeret éíjtec, Nintscn Iftcn-
ndkűl. 8cc: 

Na^y könnyen az Iften ád mindent azoknac, 
kic czac benne biznac neki kőnyórógnec, Nin-
tsen Iftcnnelkűl.&t: 

Mint á íebesnyilac hatalmas kezében, eróflec 
azhiuec Iften otalmaban.Nintfen &cc: 

Bodog az ki lelket hűttel erófíiti, minden eU' 
lenfegtt eróilen meg gyózi. Nintsen &c: 

Jria ezt íjent Dauid 6 Soltár kónyueben, íjaz 
huíjon hetedic ékes enekeben , Nincsen Iftcnnél-
kűl (egítíég es iduóíTeg . 

CXXíIT : TSALMVS , <Beati omnes qui 
timtnt Vominum • Vitám qu*fjiiunt Notaiar*. 

linden hiw Kcreíjtyenec meg hallya'toc 
mi legyen tókelctes boldogfagtoc. 

Féllyétcc Vratokat Iftcnteket, az o 
parantfolattyátJjereftétec. é 

Ellyetec igazan kézi munkaual, így éltec iol 
es igaz boldoglagual. 

Tűncktcc felelégtec hazatokban, íjül iambor 
fiakat gyarapodasban. 

Y Kickcl 
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Kickel meg ekefiti házatokat ,mint á íjőló geé 
rczdec vefljőiőkct. 
i Aljtaltoc kórnyűl őlnec ti magzattoc, mint i 

fép olay fanac ekes ágoc . 
Eckeppen áldgya-meg az embert Iften, valaki 

féli ótet igazhiiben. 
Ald^yon meg titeket az óróc Iften, ki lakicaz 

tű győlekezettekben 
Az Iften fiaporítfa ioíjagtokat, es adgyon fia-

toknac io fiakot. 
Bekcleg legyen Anya-fjenrepyhazban, V g y 

legyen mondgya minden ember bizuan . 

AZON TSALMFS, á Su/ue benigne Rtx Ladijlae 
Notdiára .. 

Odogoc azoc kic íftent felíc, es iga® 
hitucl kic ótet vcftic, parantfolattyát 
nekie tefic, kczec munkaiát kic igazan 
cíjic. 

Kczec munkaiat fften meg aldgya, eledeleket 
meg Ijaporíttya , es es életeket meg hofljabíttya . 
i z igaz vrra őket igazgattya . 

ó felefegec hozzáioc illendő , hazokh?n Ic/jem 
mint io termő fiőlő , fiai neki hitben ncuekednec 
«kpl* kórnyűl mint oliua vcfljőc.. Me£ 
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Meg ál ágyon tegcd az kegyes Iftcn, e« öreg-

bitien az igaz hitben , hogy te válhaíTad iduóííé-
^edet , regedet vigyón óróc diczóícgben . 

£s hogy líthaflad fiaidnac fiait, nemzctíegid-
ncc fiaporodaílt, es békeíégnéc draga gyúmóltlét* 
Kerehtycneknec huben éppúlefét. 

Eckeppen aldgya embert meg az Iftcn , ki ótet 
feli minden idóhen ,es i ki bizic ó igeretiben, ta-
niaífia lefien az ó eleteben . 

Szent Dauid irta i Soltar kóaysvbé, ekeften 
tnondgya fiaz .'íufió nyoltz refiebé. mert kelleme-
teshazaífag lftenbé, kit meg koronáz óróe diező-
iégben. 
C X X X . VSALMVS, De profunMs dumaui *d tt 
Domine. NjÍMj , Q ^ ^ y Jkn lekent * minket, 

uaóíoc hozzad kialtunc V R Iften kó-
nyórúlly raytunc, nyifd-meg az te fű-

leidet, halgald meg kónyórgelűnket, 
mert te mind meg Ítélheted az mit 

vétkeztúnc ellened, mind el karhoztunc ellened , 
Nagy az te iigalmaífágod, az búnt te meg 

I>0i7at!tatod , nints nekűnc temnni erdemúne, 
«unts lemmi ártatlaníagunc, nints ki dnzeked-

V ij oytC 
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•yéc cícVted , felűnc minnyaian tegedet cs czac 
kónyórgűnc teneked. 

Azért bízzunc az fílenbees nem az mi érde-
münkben .nyi'godgyéc ű benne lelkűnc ó legyen 
mi remenfegűne, natn o nekűnc azt igerí. hogy 
akar otalmunc leni, azért mi hid^yűni őneki, 

Le^yűnc erőfíec hitünkben, bÍ7zunc «.zac az 
V R litenben, ne eflanc bénűnc kétbgben, nc 
homorkodgyunc lelkűnkben, legyen eiős min-
den Kerefctyen, ki meg vyult (jent Leiekben , es 
bizic az V R 1 (lenben , 

Ha nekűnc fot bű -űnc vagyon, lílennéí tob 
kegyelem vagyon, nints o irgalmanac vége nohz 
embernec foc bűne , 5 minekűnc kegyes paíitor-
unc, ki őriz minket pokoltol, cs megment az. 
kárhozattol -

JZON TSJLMfS, ogloriofa Notaura; 

Elfeges Iften hozzád kiaítunc nagy k C 
ferúíeguel .kónyórgűnc neked hogy 
legy fegítícgael. 

Tekents mi reanc kérőne V R Iílen 
flly nagy (íákfegűnkben , es fcgelly minket erőt-
kaícgánkbcn. Miként 
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Miként az foglyoc tőmlőrz fenekén erőflen ki-
altunc, íenki ne»n haüya fern könyörül raytunc . 

Pokolnac kinnya bűnnec fokfaga dihőlkődic 
raytunc, legy lcgícleguel h o g y mind cl ne vek-
fjűnc . 

HJ bűneinket te meg tartandod felfeges V R 
I f t en , vallyon í-ki leljen előtted bűntelen ? 

N m t í e n ártatlan nintsen bűnnelkűl fenki te 
előtted. azért kőnyőrgűnc vtunkat vezerlyed . 

Mert czac tenalad v a g y o n kedueffeg es na^y ir-
galmal íag , Chri f t j s Iefulert bűnünkből íjabad-
fa;> . 

őiuendez fjiűűnc felfeges Iften te igerctedben' 
es hozzanc való nagy kegyeftegedben . 

Nagy remenfegűnc es bizodalmunc legyen az 
Iftenben.ícmmic nebizzunc az mi érdemünk-
ben . 

O méltofagos nagy írgalmaflTág kegyeftég mi 
raytunc, bűnnec órdógnec nints hatalma ray-
tunc. 

Meg íjabadultuncá Chriftus altal óróc karho-
zattol, nintícn fc'lelműnc immár az halaltul. 

O e^y remenyleg menny-bcli Iften bizony es 
fegítlegjte fjol^aidnac adgy őrőc életet. 

Y iij Diczeret 



A S Z E N T I G Y H A Z B A N V A L Ó 1 

Diczeret neked Atya V R Iften ai te fient fi-' 
ad dal , cs mind őrőcké fient Lelcc Iftenuel. 

C X X X I Ií .TSjLM'S. Etce tjudm bonunt 
C qudm iucundum habi tart fratret in Pnum. A^ Vitám 
qux jaaunt Notaiara, 

j JBBjT j Elly igen io legyen az cgyeneífég.hally-

EBuAB 9 u c m e 8 c s c r t s " c m c g Keiefityenec. 
E l f t M Mc§ irta nekúnc ezt fient Üauid Ki-
rály , mikeppen áldgya meg ezeket Iften. 

Kic őtet felic mint kegyes Attyokat, es fiere-
tcttel őc egy maft halgaityác . 

Atyafiulagual cs akarattal, io fiiuelle/e.kel vad-
nac egy máshoz. 

Meg aldgya ezeket az őrőc l f tcn , hogy őc el-
ly cncc mi-keppen ő hadta. 

Az igaz hitben es az io eletben, na^y egyenef-
fégben áldott erkőltsben. 
, Kegycífen élic ezec ez világot, nagy bekefeg-

ben cs io fierentseben . 
Nints harag ő kőztőc nints viftza vonás, nints 

fiolás gyűlőfeg íem haborufag. 
De mindcu údőben az nagy fieretet, Ifteni fé-

lelem cs bodog élet. E* 
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Fz azcrt io hiuec az egyeneííég, kinél iob nem 
lehet einberet kőzött . 

Ez nintsen aranyból fem diagj kintsból, de 
ifteni áldásból es adomanybol. 

Kériúc azért őtethogy adgyon nekűnc , illye» 
io életet esdraga kintset. 

Ezt rrond.ya bizonnyal minden hiucknec. 
kic vallyác az Iftent ó igéiéből. 

H o g y nintsen loha iob az egyeneflegnél, kic 
Iftent f lic cs egymáft halgattyác . 

Segíti ezeket az óróc Iften,cs óket nem ha-
dgya lemmi dolgokban . 

Dhzőíeg legyen az Atya Iftcnncc, fiuual egye 
tembe l»cnt Lclekoec.» 

C X L I I I I . TSALXiVS . Vomim exauJi oratK 
ttttm mram * 

Aígafd-meg Atya Iften az mi Ijúkfe-
gőnket, Böczaflad füleidben nagy kó-
nyórgelűnket, az tc fogadaíodban es 
kent igaflagodban x balgals me? Chrif-

liísbati. 
Szolgaid teged keiűnc, meg ne itélteííűncr 

kegyelmes legy mintkuai , hogy mind e! ne 
l ihj vei;-
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vefl jűnc,Nints élő ember főidőn, elődben ki 
mcheífcn cs igaz leheífcn. 

Mert ellenfég fiiűűnket mi te rmet tünket , ha-
borgattyalelkűnkőt, biria életűnket, IoktoI min-
ket meg foíjtott » Chriftuftol el íjakafitott, karho' 
tatra haytott . 

Minta kic óroc tűzre, nagy veíjedelemre, ec-
keppen fetetfégre fjamtalan loc bűnre, vitt min 
ket ellenfcgfliK, kiben meg rettent íjiűűnc, keíe-
redet lelkűnc. 

Regi űdőt említűnc, dolgaid efmeriűc, ir-
galmaífagod hifljűc, igaflágod értyűc, Gonoflja-
kot meg rontaflj, iokat kezedben tartaíj, es meg 
bodogí taf ; . 

Azcrt hozzád kialtunc, nekűnc legy otalmunc, 
inint 4 fold meg fiáradtunc ioktol el tauoztunc, 
Lelkűnc vieaíagntlkűl,. vagyon igaffagnclkűl, 
Chriftus leiufnelkül . 

Siclf halgafs meg minket , tőltf be kéréfűnket ? 
bátoríts mi íjiűűnkct, add-meg életűnket, Meg 
fogyatkozott lelkűnc, Chriftus tauol ment tő-
lűnc , nem lakic mi bennűnc» 

Haragod vedd-el rolunc, kónyőrully mi ray-
wnc , Íjent fiinyed hadd meg latnunc, legy imar 

mi 
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minalunc, Mert minnyaian cl kelly veíjnűnc. 
kelly kírkozatra mcnnűnc, kitpokolnac értűnc. 

De te cngedgyed tudnunc ideien meg latnunc, 
ir^alniaííágod raytunc, ki maradgyon nalunc* 
Mert tc vagy mi otalmunc , minden haraimaíla-
gu í - , czac tc benned bizunc. 

Mutafí io vtat nekűnc, hogy ne teuelegidne, 
Mert te vagy fegedelmihic, dolgunkban vezérünc 
Azért hozzid ki iltunc, tőled otalmat várunc, 
nints houa folyamnunc. 

Ments meg az ellenfégtol, az hitetlenfégtóf,' 
©rdőgtói es az bűntől, minden téuelgcílól, taníts 
téged kóictnűiK, akaiaiodat tennűne , tc vagy 
iduóflegűac. 

Szent lelked minket tar tson, bitben batorf-
tfon , vtunkbín igazgallon , Chriftusban bíztak 
fon,Szent neued igiflagunc, legyen vigaftaLu 
func, óróc bodogfagunc . 

Ments ki fomorufagbol, minden haborubol. ' 
ronts meg igáflagodbol, irgalmaflagodbol, az 
mi elleneinket, kic hahorgatnac minket, kerge-
tic lelkűnket. 

Mind el vefefled őket, mint gonofj teuóket 
kic akariic lelkűnket bimya életűnket, Mert Ijol-

L gaid 

19] A 
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gaid mi lettűnc, tőled otalmat kérúnc, már rié 
hadgy el einőne. 

Szent Dauid i»y kőnyőrge , ktíerúfcgeben , e-' 
fett vala bűnökbe, olly nagy félelembe, írta még 
Soltar kőnywben , f;az negyuen három reíjeben , 
hogy tanullyunc ebben. 

I 
CXL1I / . fSALMVSy Ki'wJiSTus Vomh.ut 
Deus meus , qni doiet manns meai ad prahum, A Cy-
rur tncke hot aura. 

Indcn állat diczer V R Ifién tegeder J 
féli es rettegi fenegetefedet, cs fel ma* 
gaf;tallya te £ent feífegcdet, Azért énif 

áldom az te fjent neuedet. 
Mert tc igazgatod minden dolgaimat, vifclccf 

az hadban ügyemet g o n d o m a t , forgatod kezenj 
ben az hartzon fjáblyamot > tc tanítod viwnya a* 
cn vyiaimat« 

Czac tc benned vagyon minden bízodafmanv 
te vagy én lftcnem az én diadal ma m , te vagy ba-
torfagom én erős kő váram , czac tc vagy paifon* 
bizonyos otalruam . 

Kezemben adod meg en eílenfegemet, ki mok 
tan el hord gy a edes nemzetemet, fcei telen puf;-

tutya 
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tfttya fjép íiros földemet. gyakorta le vágia erős 
vitézimét. 

Meni foc iot tettel Vram már en velem, te 
fjcnt fdfegedtól honnan érdemlcttem , en halan-
dó bő lós tőled tikteUettem, (oc aiandckidat mert 
naponkint vekem. 

Jóllehet meg bántott az en Atyám teged, es 
nagy foc bunő.kel kiromlott tegedet, minden 
tiemzetfegem vétkezett ellened, enis íoc bűnőikcl 
bantottalai teged . 

D e ha terem.őttél ó bunős vérekből, ez viía»-
ia hoztál te na ty io keduedbó!, meg mentő: tél 
engem órdógnec kezéből, mikor ki til,títal az en 
bűneimből. 

Nein fjejyenlcm Vram rolád emlekeznem J 
tnind ez vilajj előtt benned dnzekednein , min-
den állatokkal tegedet dkzérncin, lelki teíli iokit 
czac te tőled kérnem . 

Tudom mint az árnyéc el mulic életem , min-
den tcbetíegem es czelekedctcm , mint á ijcp fo-
lyó viz el mulic en tőlem , de mégis kőnyő g. f t 
hally Vram cn tőlem . 

Ha re minket tartaí; te órókfegednec , 
A C.iriftus lefusban valaíjtott népednec, ne 
adgy martalékra az idegencknec , kic mind 

L ij azon 
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azon vadnac Hogy meg emeífienec. 
. Noha meg erdemlyúc az oftort te tőled, mind 
az-altal minket ha el vettz előled, es á te ncpcdet 
ha meg nem kiméllőd , hanem főttig őket mind 
á földhöz véred. 
... Mit fognac mondani az poganyoc rolád, az 
pagy foc ka'romláft Vram ofiran hallyád , otal-
mazni a te nepedet nem tudtad , az ő ch toikok-
ba azért tafiítottad. 

N e m mondgyiké Vram ezt az hítlen népcc? 
D c vallyon f-houa lett moft áz ő lílenec. mi rc-
menfegűnkert czufoínac bennünket, es á mi ht* 
tőnkért meg pógdőfnec minket . 

Kegydmezz-meg azért az tc feregecfnec, kít 
foc ncmzetfcgec moft kőrnyúl vóttencc, mint az 
tenger vize minket mayd d nyelnec , ha fient fek 
ícgcdtól raej nem rcttentetncc . 

Tekents rcanc immár az magaíf mennyekbőf f 
mutafd meg maradót irgalmaífagodbol, az te 
hiueidet ments ki á rabía^boí, a po^an nepeknec 
p vas igaiokbol. 

T e adtz diadalmat az te Riralyidnac, te adtz' 
bőltscfcgetaz 5 tanatsinac , legy vezére azért £ 
mi Kiralyunknac, legy batoiitoia az ő hadna^yi-
pac VedJ 
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Vedd el batorfagat mi cllenfcgűnknec, ronts-
meg ereieket á pogannepeknec, mutaflad mrga-
dotmi fciedelmúnkncc, cróíT Hadnagyunknac 
es mi vezerűnknec. 

Hogy meg menekeduén az nagy ellenfégtól, 
teged dúzérhefluric mi tcllyes fjiűúnkből, Neked 
hálát adgyunc lelki nagy oromból, mint kiket ki 
Vottél enni foc infégból . 

Esá mi magzatinc teneked cllyencc , fjent ef. 
meretedben fel neuekedgyencc, tc íjent egyházad 
dá mind éppűlhcflencc r az őrőc életben hogy ve-
led Iegyenec . 

Engedd éppítenúrtc romlott házainkat, forT 
dítfad órőmre mi foc firalminkat, íjaporítfad V -
ram minden iofjagunkat ,esvyíts meg immár a 
mi napiaínkat. 

Ez világ fiai azt mondgyác bodognac az melly 
népnec ezec teft fjerént meg vadnac , De mi Ke-
reíjtyenec azt tarttyuc bodognac á kic az hatalmas 
V R lítenbe biznac. 

A fjcnt Dauid Király igy konyoróg vala, hogy 
ellenfegiuel fjembe megyen vala, kic ellen otalma 
czae az Iften vala, íjaz negyucn negyedic éneké-
be hadta. 

Z iij fjalnms 
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CXLV .VSaLMI'S. Ex.tlt.ibo te Petts mm 
fitx CT<: N.luu , o>St Atya jlkn mainyna 
Jollntc 

Agy hála adafljí ma^r.RtalIac teged cn 
lftenem .kegyelmeíTgedről valami-
kor en meg emlékezem, órőekőn ő-
rőwké mindennapon teged kelly di-

czérnem . 
Olly nagy tif-teletre diczeretre tólem méltó 

volnál, ha hozzad il'e.idó tifjtefleget en nalam ta-
lalnál, de nintfen mit adnom, tőbetVram az hi- 1 

la adaínál. 
űdórűl űdőre en hirdetem hatalmaíTagodaf, az 

iduőzítésben , teremtesben való io voltodat, 
mert nagy fjerelmedben nem kimélled tőlem 
Rent fiádot. 

Meg ielentéd nekem óróktől fogua való titka-
idat , az te vigaRtalo batoríto óróm mondaíodat, 
tefjent Lelked altal onnat értem io akaratodat. 

óróc diezófégre tiRteíTegre hogy engem hiua-
tál,az en bűneimnec nagyfa^abol mikor ki tiíjií-
tál.ackoron mutatád, hogy magadnac engem 
valaíjtottál, 

Peaetea 
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P e c z e t c s pyűröddel f,ent Telkeddel magadnac 
foglalal, eróis rcményíegue! igaz l.űttel fiepcn 
fel ruhazál, őrőkős tirláuá mert Chriftuínac en-
gemet válaljtál. 

Vala Vram nekem te előtted nagy íoc adoífá-
gom , kiértté íjent fiad Jefus Chriftus lőn értem 
váltíagom , azért vagyon moftan en fiiuemben il-
lycn batoría^om . 

Sokíjor emlckezcm io voItodrol en najjy fjűk-
fegemben , kit mégis kófiőnni en nem tudoc tel-
lyes életembe, azért kiált hozzád az en lelkem 
© nagy örömében. 

Felette irgalmas mert kegyelmes kegyes Ifte-
nem vagy , az meg bűntetefre vérefégre haragra 
kéfű vagy, Hoflju ideiglen íjenucdhető irgalmas 
Iften vagy. 

Ream íjiué fierént mint fiára Atyám nem ha-
ragfjic , erőtlenfegemért mikor véris kcduc ellen 
efic.ha fanyaru kezzel nyolis hozzám mégis iom-
ra eíic. 

Azóna jy io voltát az V R Iften nem czac 
rám teriefitc , iokra gonofiokra napot holdot 5 
ki fielefité, főidet es az mennyet életűnkre mine-
kűnc feremte. 

Z ' iiij ' Nints 

[925] k 
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N i n t s nagyob io téted foha velem irgalmr (Ta-
godnál , nagy kegyelmelTcgcd fcilycb áratt tc iiSa-
fíagodnil, íjent fiad érdeme nrgyob Vram én al-
nokfagimnál. 

Czuda io voltodbol meg tamafjtod a kic el 
efnénec, kegyelmeftegedből fel emeled kic immár 
el cftéc , crőtleníegckból el nem űzzod á kic vét-
keztenec. 

lm minden allatnac foc íjemei czac te read 
neznec, 5 nagy fiűkfegekben éhíegekben tegedet 
kereínec, teremtő clte*ó Ifteneknec teg.det ie-
lentnec. 

Se;ellód étellel cs itallal .minden fjúkfégekben , 
azhollo fiaknac eledelt adfz az őnnón fe/jkekben , 
mikoron annyoktol cl hagyatnac ő nagy éhlc-
gekben. 

Czac meg Toníjod Vram á fiúkíegben erófs 
hatalmadot , ifmeg ha akarod az béwf g e ki 
nyuytod károdat, kegyelmeflcgedct igy mutatod 
hozzánc io voltodat . 

Igen igaz mondo vagy V R Iften minden dol-
gaidban , kit egyfier meg mondaíj fólia íenki nem 
ér teged másban, ez nagy vigaftega en leíketnncc 
minden banattyában. 
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Nagy közel vagy hozzám en lftenem mint A -
tya fiahoz , az en kialtáfom fel indítson az meg 
halgatashoz, mert tiíjta lelcckcl mégyec hozzád 
mint edes Atyámhoz. 

En akaratomat czelekedted io akaratodboíj 
igaz tőruent törtei en felőlem Vram mindenek-' 
böl, Sokljor le vetettel még fel vőttci kegyclmeflc 
gedből. 

Meg őrizted Vram mind azokat kic teged kcd 
retncc , hála legyen neked el nem vefitec kic ben-
ned hirtenec, kiért mind őio^ke minden fientec 
teged dúzertenec, 

Erős otalma vagy es gyámola á fjegény áruak-
Ciacaz nyomorultaknac hiuattatol egyedül Atty-
oknac, legy meg fcabadítonc Vram moftis mi-
nekűne foglyoknac. 

Teneked Vr Iften mind ezekről adoc nagy hi 
lákot, kerlec hogy végiglen mind meg tartsad 
ebben az fiakot, kic teged tifitelnec mind őrőcké 
mint cdes Attyoknt. 

Illycn háli adaft: Dauid Király tőn á Soltar 
kőnyvvben, ő diczeretinec kaz es negyuen őtődic 
reficben , hogy hálákotadgyunc az íftennec min-
denkor fiiűűnkben» 

t PfaL 
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c X LILI. TSALWS . Laudatt Vominumlt 
cotlu esc: Az Notau , Vem Spiritut alme tuon.m » 
Au JgV, l'itam qua /aciiint 

Ikoron á fjent Datiid meg efmeré, az 
ólftenét etkeppen tiftele. 

__ jliczencrec az V r Iftent a menny-
ekből , diczeriétec ótet a magaflfagtan . 

Diczcriétec ótet tű fent An. yaloc, diczeriétec 
ótet minden o feregi. 

Difzcrie ótetazfenyes nap es hold, diczeriéc 
mind áz világos czillatjoc . 

Diczeriéc ótet mind a feles egee, es az maga* 
ég főiótt való vizec. 

Diczeriéc az V r Iftennec fent n e u é t M e r t 
mind o altala teremtettenec . 

Mind helyekre rendelte ó ezeket „ az ő paran.: 
tsolattvát d nem haViác -

Diczeriétec az Vr Iftent e foldrol, me'rges fárJ 
kányoc es Cetét melyfegec .. 

T ű z cs kó eflo, ho es minden pára, az 5 ijau;k 
nec engedő forgo f é l , 

Az he^yec vólgyec es minden termő fác, ej I. 
nagy Cédrus erdeienec fai.. 

Vadai 
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Vadac es minden oktalan állatoc, az czufeo 

roaíjo esfárnyas állatoc. 
Földi Kira'yoc es minden kőz népcc, Feicdel-

mec es n. főldncc Birái -. 
A z irfiü népcc es iambor kép íjúzcc, az uén 

n e p e e es minden io gyermekec. 
Dfzeriée az Vr íft-nnec fjent ncuét, mert 

«za». az ő neue magaf;taltatic. 
Az o diczólege az főidőn mennyen, es aZ ő io 

volta minden h e l c k c n . 
Az 5 nepenci báruát fel emclé, mikor az őr-

dő^ elicn idi ő/ite. 
Di vzeret fcj_yeti mindenkor azoknac,kic az o 

irga'maffagdl an bi?nac. 
Diizeiet az llracl íiainac , es az Iílcnhez kőzd 

iáro nepnew . 

B Vfalmufukra a^Vtan tahlhxtunc, hegy immár á 
iébil h nyomtáltm Volt. I\}ket el nem afartuni badni l 
Mcta^hiutknecnagy vigafstalajoba Vadnac, 

a i) Hete 
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fíKTEVIC VSJhMVS. Domine Qcuimeus'm 
te Jjxraui, NotaiatNagy bánatban Danid m koron es « 

Zám kr vetcfre Dauid mej-ye n vaía l 
Semei mikor fiidalmazza va*'a , kötseí 

es fold el hoijgallya va'a, Pau d fiolga-
inat ezt mond.ya vala. 

Ezt cn ream az V R Iften bo. irtta, hory fii.' 
tfalmazzon neki parantsolta, hifiem bcheimert 
team bociatta , a2crt kőző ctec íu.ki nc bantlá. 

Gondolkoduii) Dauid K r.vy iragaban , f f . 
l u lftcnne». irpalrníflagaban ícfPinitnem fel bá-
tor igaflclgiban, azeit ilíyen kó. yorgtft tón ira-
jgaban. 

En Iftenem mindenkor benned bíztam , mint 
trós kó falhoz vgy tamafikottani, mindenkor 
firuan hozzád fohatkottaai, mikor ellcnlég mi.1 

nyomorgottam, 
Dul-ful ellenícgem iregyféecben , mint eh orJ 

ofjlan kegyetíenfegeben , lattya elé-menetemet 
knindenben , azért gy űlöl illyen igen fiiucten . 

Iftcn te tudod hogyálnoi nem voltam, a Saw 
|rina< vérét nem fiomiuhofctam , eilenlegi eilen 
cn hadakoztam , wuit íeiuidaHiuu Lu-.en fioL 
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Legyen Iften bizonfagom ennek.m , hogyha 

cn neki rriOihaiit el vóttem , vagy tifiufttx eí n 
őr meg íertóttem , tóled V R Iften bar n.cg iicl-
teífem . 

Fjlenfcgemetis ha meg fertórrem , va'rh ir.ee 
én egyfjer meg eskurtem , brgyha méltatlan io-
íjarát el vóttem, bátor az Jlicntói meg Lúutet-
teffem . 

Raitam cftec cllenfegnec fe; yuere, életemet bár 
Sldőzze kergefte, minden tiljtdiegemet el vtfieftej 
ori/amot bátor á Iáiba kéueric. 

Igaflagomban tamadgy fel mellettem , igaz 
Iften te ál'y bofljút erettem , mert nem ti'dcrti 
mit ellene vétóttem , azt tudom hogy íokfior 
véle iol tettem. 

]Si ám aianlod igaz ítéletedet,hogy meg rontaf; 
minden kegyetleneket, otalmazd meg nyomoro-
dot feiemet, hogy diczériém mindenkor felle-
gedet. 

Czac te itélhettz-meg igaíTag fierént, te fjiue-
met iol latod volta fierent, itelly-meg engem i-
gaffod fiercut, nem vétóttem ntkit cudalom fic-
tént. 

Iol latod Vram o alnoc íjineket, kiert mtru 
a ii; dea 
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den nap fenyegetőd őket, mikor hallod kioől íjep 
beíjedeket, mas felől iol lato I al.iov fiueket. 

Szűnnyclmegimmaremi gonoííá^tol. cn el-
lenfegem az kegyetlenfég tő;, mert meg retteni; 
m$gaz igaz Birotul ,á ki maydan fjamot vefjeci 
tniodentőL 

Ha meg nem térendef; nagy hamarfaggal 
Iftennec fenegető oftoraual, bizony meg-lő az o 
mérges nyilaual, fegyuerrel éhfegueles dog ha-
lállal . 

Fiát fogadtál vo1t az te méhedben , hamííTigot 
vortél vőle be Ijiuedbe, mayd fjullj banatot na^y 
keferúfe^ben, kit az vrzán káron hord .fl* ő edbei. 

En ellenem tana^zoc vcgefirctec, hogy Vram 
haragiit ram ingerlyetec, hogy czac rimagatoi v-
ralkodgyatoc , de gondolattokban meg czalat-
koztoc. 

Hifjem azt en hogyha Iften akaria , az előb-
bi tifjtemet meg adhattya , ha kediglen ő felle-
ge azt mondgya, nem kcllcíj am legyen vgy 
mint akaria. 

Az melly vermet tő ennekem aftatoc, az árok-
ba tű-magatoc be eftec, mertá ki mas ember-
net aíaad árkot, őnőn maga elte belé tudgyatoc. 

Halit 
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Hálát adoc V r Iften io tétedért, hozzam vala 

nagy kegyelmeííegedcrt, velem iol tőtt igaz 
iteletedert , elleniedtől való fiabadulafert. 

Szent Dauid irta ezt diczeretiben, az ő kőny-' 
uenec hetedic reficben rki méltatlan fienued boflj-
ut éltében , azt vijjafitallya Dauid ez enekben . 

X . T S A L MV S, Vtquti Domine rect[f,fli 
longe tsc: Notau, Bátron erted Vram jflen kárt 
Valbnéc , 

Ektffiís ream lftenem nyauaíyambarí» 
legy gyamolom fegitfegem gond-
aimhan, mert nem tudoc mit ten-
nem bufultomban , 

Vallyon í-mikor ve^ed ream fiemerdet, fi-' 
ralmamraha fordítod füleidet, nem tűrhetem 
fanyara kezeidet • 

Az cllcnfég feiemre tőrekedic , ereiében hatal-
mában bizakodic, foc tűrcffel cn lelkem f gyat-
kozic . 

Diczekedickérkődic keuelyfegben, foha nemi 
iut Iftenis ő efiebe, mert nem vallott femmi kárt 
életében. 

A iiij Ebből 
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Ebből vefien bizodalmat batorfagot, nagv fo^ 
káig hogy el-tűrfi ^onoflfagot, mert nem bűn-
tettz hamar kegyetlenfcgee. 

Fcicn vagyon áldomafod fegítfeged , én fciem 
"re hogy űllyőn te fegelled, azért nem fél mert fo 
ha nem bűnteted. 

Az ő íjaia tellyes foc fiidalomual, fiiue lelke 
geredez álnokfaggal , nem gondol ő íemmit 
nagy haragoddal. 

Halalomra czikorgattya az o fogát,áll vtakoni 
titkon meg vonta magat , hogy nyakamba kerít-
fe 5 háloiát. 

Mintá farkas az iuh vtan olalkodic, barany* 
Vtan az orofilan űalkodic. mindenkor czac vtan-
nam lefelkedic. 

Az gazdag keuetyfegre kefieríti, az o lelkét kar-
hozattul nem félti, hogy Iften legy azt foha & 
nem hifii • 
- Te erődet hatalmadot ő nem tudgya, hogf 
irgalmas igaz vagy nem gondollya, minden dol-
gát czac ficrentfenec tartrya. 

Indully azértcn Iftenem otalmamra, illy ké-
főrc tekénts rcam áruadra2 vigafitally-meg eniá 
fcc fiialmamra. 

Szeoi — -
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Szent neuednec kiromláfit hogy túrheted ? ke-' 
uélyfegét miértho?y nem bűnteted? tűrefcddcl 
bűncben kemenyíted, 

Aíinden dolgát iol hiRem hogy fel róttad ? 
nyaualyimot liralmamotfcl irtad, az bűnteteft 
vtolra hallaRtottad . 

Az bűn ellen mutaíd meg haragodat, büntet 
teíTel lelents igaíTagodat, hogy rrttcgicc minde-
néé hatalmadot. 

Hogy az áruác ózuegyec Iftene vagy, fiűkfeg-
emben Rememuel hadd laífam meg, Rabadulaft 
azért moft ennekem ad^y . 

Ezt Vr Iften en nem kérem bofljufagbol, czac 
kiuanom meg tereiét bűneiből, nc tamadgyon 
elleniem keuely légből. 

Efmeriemeg pör, hamu , f^reg voltat, íoha 
többé cl ne hidgyé ómagát, de fiolgallya alaza-
toflan Vri t . 

A Éent Dauid i*y tanít könyörögni, á fiomo-
iu Riuet meg vigaljtalni, fioktac tizcdic íoltarban 
enckleni. 

I X X X / / / . E S j L M V S y f i m S u m V o -
minum omni temport t Nötnia , N.igy hnatbjn Vauul 

b nuko 

>35], 
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mikoron VjU. I . Samehsi U . 

Bttejfoij; Ikoron Dauid Saul eTőtt fúrna, Achis 
Í | V J §| Királyhoz bc faladott volna-, Király 

ftolgai meg efm ertet volna , meg mon-
dác Kiralynac hogy Dauid volna . 

Aekor Dauid meg ijede fiuében , el válrozfa-
tá ortzaiát íelteben, Iften hatalma nem iuta el,tbc 
gyarlofagát mutatá ijetteben . 

Gyermec módra bolondoskodic vala , kezeuel 
ő az falra kapdos vala , nyála íjakállan mind alá 
fut vala, hogy bolondfaggal magat el titkok 
l y a . 

OHyigen Király ef;t latnán haraguéc, hogy 
«Z bolondot eleiben viuéc . Király hagyá hogy 
előle el úznéc, mert ó bolondnélkul nem f ű -
kólkódnéc. 

Czuda képpen Iften meg fabadítá, noha 
egykeueíé ma^anac hagyá , ereieben mc^ pró-
bálni akará,illyen hálá adáfra ót indítá. 

Irgalmas Iften óróAé duzerlec, foha efjem-
bóltegedet ki nem vetlec, kónyórgeflel hála-
d a l í a l , tiftellcc, otalmazo lílencmncc elmer-
te. 

GyAorta 
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.Gyakorta foc gondom volt életemben, íjún-

telen forgottam nagy íoc ügyekben , de olly i-
gen biztam fegítíegedbcn, foha te benned nem 
cftem ketfégben. 

A z en hitemet ackoron probaltad, az fokíá-
got mikor ream boczatrad, az fogyaikozaft 
bennem meg mutattad , hogy kónyóigefre lelke-
met inditfad . 

Soha kétfégbe nem eftem magamban, noha 
féltem rettegtem en magamban , el hittem hogy 
velem vagy fogíagomban , kit moft latoc meg 
íjabadulaiomban. 

Paranrsoli; ottan az te Angyalidnac, hiue-
id kórnyúl hogy tábort iirianac ellenfégtól hogy 
meg otalmazzanac , fjabadulálra vtat mutai-
fanac. 

Az oroíjlanoc hamareb eheznec , foc ke-
gyetlen feiedelmec el vefinec , á míg az hiuec 
meg fjúkolkodnénec , vagy czac míg igenis m c j 
éheznénec. 

Remenyfége kinec Iftenben Iéfien , femmi 
rette^efe annac nem Iefien, czac egy ezonttya 
hijaualis nem leljen, lítennec rea olly nagy 
gondgya leljen . 

b ij Vay-
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Vay'na intéfcmet meg fogadnátoc, fiaim'ha 
engemet halgatnitoc » fületeket en hozza'm hay-
tanátoc, art iduőííég vtát meg tüalnatoc. 

Valaki keuan Iftentól io napot, egefieger auagy 
hoífiu életót, hitéről tegyen íllyen bizoníagot» 
mindenkor.gyűlóllye á gonoííagot. 

Ne gondollyon íjúueben alnokfagot, nc be-
fcellycn nyeluéuel hazugfagot, ne hordozza fiiue-
ben az haragot , íjercfle mindenkor azfiekele^et. 

Nc czeljíked^yée 5 kegyetlen leget, meg ne 
Tiyomorítfa á líegenyfcgci, az töményben ne ve-
gyen aiándekot, hogy el ne foiditla az igaíJágor. 

Szandeka mindenkoron iora legyen, az Iften-
nec tifjtcflcgére éllyen , Iftenhez haládatlan ne le-
gyen , hogy nagy hamar vefjedclme ne legyen . 

Az i^azakot az Iften me; aldgya , kónyórge-
íeket igen meg halgattya , viíjont az kegyet ene-
ket vtallya , minden hireket neueket el ronttya. 

Az V r Iften fiegcnyec mellet vagyon, k-.knec 
meg keferődőt íjiuec vagyon, ícreg An.yaÜLiál 

'iT.eilettőc vagyon, még rzae á ezonttyokiais gon 
dgya vagyon. 

Az hitetlent haragiaban m<g ó!i, minden éle-
iét hatalmat elvéíji, az neueus mind órócké el 

vekii 
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vefiti , az bún ellen harag iit r< y ielerHÍ. 
Szent Dauid irta ezt a Soltar kőnyuben, har-

mitz negyedic fiep dbzeretiben, vigafitalaleit 
fierzéc ezt verítkben „ezer őt fiai hatuan ncgy 
eljtendőben . 

L X X I . TSAL W'S. In te Domineftxrauiarci 
Notaia , Sies mo/i mi hu^gánc Vram.. -

R Men legy moíl mi velűne, mert fo* 
kan tamadtanac ellcnánc. nintíen ki. 
hez á mi feiűnket fiűkfcgónkbcn haú 
tanunc. 

Remoilegűnc bizodalmunc, mindenkor czac 
te voltai otalmunc, azert módis tc fell'cgcdncc 
batorfaggal kőnyőrgű i c . 

Az te fient fiadért kérune, hogy nckünc payf-
unc legy otalmunc,félelmünkben fia'rnyaid alatt; 
hogy tud^yunc meg maradnunc . 

Mert meg indult ellcnlegúnc. végezeft vége-
zett mi ellen űnc. hogy még hiiúnc le inarad^yot* 
még ez főidőn íoha nekűne . 

N a g y karom!, ft fiol e l lenűnc, pár: úreft táma-
dóit m o n d IdőJünc, bob,ulagboI mindent ránc 

b i j kiált 



A S Z E N T E G Y H Á Z B A N V A L ®« 

kiált, á mit nem hallottis tőlűnc. 
Az mi fel neueltíiainc, kebelünkben fel neuelt 

édes magzatinc, vénfegűnkrc líolgalatunkat, im 
laíd mint fűzetic . * 

Kémélléftnem teí;en raytunc^ mind tűzzél 
fegyuerrel vadnac raytunc , el vefjteni űgyekezné-
nec, hogy neuetheífenec raytunc . 

Nagy erős feiedelmeket, ránc támaíjtottanac 
nagy Vrakot, hogy mi raytunc minden oknél-
kúl ,ki tóltséc boiíjufagokat. 

El végefjtéc egy tanátsbol, hogy ki kergefle-
nec orfjagunkbol, de azt hifliűchogy nem értőt-
téc, fclfeged tanátsabol . 

Meggyűlőltaz lften minket, azt mondgyác 
nem íjerettz Vram minket, bűneinkért nagy ha-
ragodbul meg akarí; verni minket. 

Ezeket mi mind érdemlyűc , vétkeinket ha elé 
ijamlállyuc , az bűn ellen nagy haragodat, akarod 
ho£V eímeriűc. 

Tudgyucákic velűne vóltac, moít reanc v-
gyan azoc tamadtac, dc me^g edzig akaratod el-
len , nekűnc femmit nem ártottac. 

Im Vram mire iutottunc, venfégűnknec ideié 
kelly budofnunc, mikor minden edes erő nktől, 

immár 
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immár meg fogyatkoztunc. . 

Nehadgy azért vcníegűnkben, nám foha nem 
hagytál Ijűkfegűnkben, hogy meg teflec hatal-
maifágod, nagy erótleníejjűnkben • ^ 

El faraduinc nem futhaturnc, teneked ijűkfeg-
űnkben kőnyőrgűnc , bűneinknec érdeme fccrént 
hogy mi ne veretteflunc . 

Kőnyőiűüy immár mi raytunc, lelkűnkben 
kic reád tamaljkodtunc, fiabadíts meg ellcníeg-
űhknec , kezekbe hogy ne eflunc. 

Elleníegűnc el térienec, tőled olly igen meg 
rettenyenec, kic lelkűnknec ^onoíjt keuannac , 
mind meg fjcgyenűlteífenec. 

Nagy hatalmadot hirdcttyűc , ezett io volto-
dat magáíjtallyuc , fjcnt ncucdct mindcncc előtt, 
nagy fel fioual diczeriűc. 

Enni nagy itíőtől fogna , nem hagytal anyánc 
mihétólfogua , moft fem hadtzel Vram cl hit-
tűc, őrőc időtől fogua. 

Kemclletlen fokíjor vertél, de hamar efmeglen 
hozzinc tértél. hogy lelkűnkbeu inkab tiíjtully-
unc , tűzbe azért vctőttél. 

őrócké.náel né hagyta1, az te íjent Lelkeddel vi 
gaíjtaltal, moft fe hadgy el kegyelmes Atyanc, 

b i:ij ha 
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ha fiaddá fogattal, 
Mikoron meg fiabadultunc, kit immár bizon-

nyal mi remenlűnc, diczeretet nagy hálá adaft, 
mi teneked eneklűnc, 

Szent Dauid á Soltar kőnybén, Abfolon fia 
előtt futtában , igy kónyőrge mint iruán vagyon 
hetucn egyic reljeben, Ezer őt fiáz hatuan ba-
romban . 

JZ1X VSALM/S, 'Notaia, Vram jjlen ma-
gafjagban, 

N Iftenem benned biztam , hogy 
meg ne fiegyenúltefTem , őrővké cn 
czac azt kértem, hogy el ne téuelcd-
heflem . 

Mert czac tc vagy mennyorfiagra , ki vezer-' 
lefi igalíágra , en lelkemet minden ióra , vidd V R 
lílen fiabadfagra . 

Hayts cn hozzám füleidet, ne fordíts el f;e-
meidet, lathaíTam kegyeífegedct, hozzám való 
kegyelmedet. 

f-egy ennekem otalmazónn , Vr Iften legy cn 
meg mentőm, mert nintfen tőb erőífrgem, te 
legy azért batoríagom. Immár 
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Immárhií;em ez tőrből, ki mentei; é nyaua-

lyabol , lelkűnkncc nagy faydalmabol, ment9 
meg ez nagy keferűíégbőí. 

Mert í;iuemben az Vr I f ten t , őtet vallom ci-
tál ma mnac , lelkem^ond-vilelőiénec, hiíjem tcl-
Iyes cletűnknec. 

Azért Vram benned bízom , foha el nem té-
lieledem, leljen őiőc dúzőfegem, foha meg feni» 
f;égyenedem, Amet i . 

yf^. m\ időnkben V.1/0 nyomorufagmhol Való panafíol-
kodas , Notaia , Vu^eretes peldat mondoc nekjec l 

Stenűnkhőz fohaíjkoduán , kőnyoJ 
rőgiunc eíedezuén, panaí;unkat nagy 
óhaytuán , beíjellytu élé nagy firuán • 

Mert ez világban éltünkben, vagyunc tzac nyo-
rnorufagban , az poganyoknac birtokában , i,m 
niaydan elunc markokban. 

Lakó földünkből immaran , cl kergettec már 
minnyáian, í;űleinket az fogla^ban, el be vittéc 
orkagokban. 

Kctfégbennis lokan eftec, efjtlatuán cl i jet te-
c nec 

> 4 3 ] , 
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nec .az ÍC íjent tudomanyodnac, fokán ellene 
mondottac . 

Mmfelcytcfi el Vr I f ten , láís immár hozzáne 
u?gy Iften , kőnyőrűlly tc népeidén ,*ally bófljut 

-cllcnlegiden . 
Engedd az te io voltodat , láthafluc nagy ha-

ta lmadot , mindenütt az tc neuedcr, hirdethef-
lűc io tétedet . 

Szent igednec tanitáfat, ne vedd el prédikál-
lafat, hirdettefled gazdagíagat, Íjent íiadnac U 
gaflágát. 

Ncuelly minket az életben , neuednec efmere-
tiben. Ne hadgy minket az vakfagban , az előbbi 
teuejgesben. ^ 

Dc adgy igaz tanítókat, kic az te akaratodat,, 
hirdcflec nagy io keduedet, bűnőfőkhőz íjcrcl-
m e d e t . 

Enni nagy foc banatinkban , vigafjtally meg 
fjiueinkbcn, ezendefleget mi lelkűnkben, adgy 
mind egéflj életűnkben. 

Tanűlhaííuc fient igedet, halhafluc kegyeíTege-
det , igédből akaratodat, értheffűc te ió ked-
uedet . 

Ezcrtőrőc tifjteíTeguel tartozunc hála adáfíal,'. 
ezokaert 
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«Zokaert nagy fel ijoual. diczerunc egy aka-
rattal . 

Hatalmas Atya Vr If ten, meg váltó fiu V r 
If ten, az \»igaíitalo Vr I f ten, legy áldott óróc 
V r If ten. 

MAS diczeret j^ph Kot ara. 

Agy V r Iften ne hadgy minket, né 
akariad veíjcfűnket , pogan keire 
ne adgy minket, kic czufollyác kent 
neueder. 

Mi bűiiűijkert el fjcnuedgyúc , mert bűnünk* 
bÓl ki nem térűnc .-fellegedet nem eímeriuc, az-
ért tőled bűntettetűnc . 

Mi házunkban bekeíéggel, nem lakhatunc egy-
gyeíleguel, kőrnyűl vőttcc ellenfegec, mayd pu£-
ttrnac tellyefléguel. 

Prophetaknál vagyon frua .Jtiint felfeded meg 
m o n d o t t a , ha ki rgedet halgattya, es ha térejid i-
gazíttya. 

Anracvtát te meg tartod , ő őíuenyét igazga-
tod , minden ioual latogatod, ellenlcgtől otaí-
lua iod . 

c ij Ei 
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Es na^y erőt adtz őneki, fiitnac neki ellenfegi J 
íjáz kózőlőc el kergeti, ezert bennec mind el veri. 

Ha kediglen nem halgattya, íjent igédet nem 
fogadgya, es ő vtát nem iobittya , ellenfege't rca 
hozza. 

Es olly nepethoz ő rea, kin<*t nyeluét nem tud 
h a t t y a , viljic őtetnagy fokíagra , es ő elic nagy 
rabiágra. 
' Ezen képpen mi moft vagyunc, meg fertezett 
az mi vtunc, es efmerni nem akariuc, azért 
tiyiluan el pufjtulunc. 

De kőnyőrgűnc nagy Vr Iften, néz mi reánc 
kegyelmeden, kic ferteztűnc nagy bűnökben , í-
ncm iobbultunc életűnkben. 

Oríjagunkban tarts meg minket, Vedd-el ro-
lunc elleníegűnket * es adgy nekűnc bekefleget 
íjent fiadért egycíTeget. 

Tób fe$itőnc nintsen nekűnc, hanem czac té 
tiagy Vrlften ,kic mi vagyunc czac beíjcdbcn* 
©talmazhatrz te íjep rendben . 

DiczerteíTcI őrőc Iften , íjent fiaddal egyetemi 
be,fient Lelcckelis egyetembe, mind őtőcké di-
czoíegben.. 

Az 
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AZ VR ISTENBE VALÓ Bl ZO-
dalomrol, Notaia , Semmit ne bankó Jgya/ 

na 
i afaiiisona Iften nyomoruíaginkban, hogy 

czac ótethijuc hitből fegítfegre, iruan hagyta ne-
kűnc fjent Dauid kónyuebcn, íenkincc nem illic 
róla ketelkední. 

De az hiteden íjűw mindenkor gondollya, 
hogy elfeletkezett rola az Vr Iften, es mefljcő 
tóle igen el tauozott,nem várhat ó tólc mennyből 
fegftíeget. 

Szűgfegazert hinni minden nyomorulrnac l 
hogy Iftenncc íjemei mennyből rea nczncc, es kí 
menti ótet minden nyaualyabol, de határt nc vek 
fen ó íegitíegenec. 

lofeph Patriarkhát Egyiptom oríjagban ket eíj 
tcndeiglen tartác á toinlótzben , onnat Iften őret 
el ki fabaditá , Egyptom oríji^ban feicdelmé 
tóué » 

Egítfegűl hijuc az menny-béli Iftent 
hogy minket ne hadgyon nyomoru-
laginkban , batorírson minket az o 
fent Leikeuel, tauol iárion tólúnc az 

C iij Dauid 
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Danid paf;tor vala , de nagy czuda keppen ? 
otet fel valaRtá királyi fóllégre , es mind holtáig -
lan lón neki otalma, «mert lftenben vala tellyes 
bizodalma . 

Minketis nem hágy-el az felfeges Iften, mert i-
geretiuel magát kőtcleRtc,czac vefluc őbenne mi 
remenfegűnket, mindenkorIcRen mi kegyelmes 
Atyán c . 
- lufton iol eftedben Rent Peter monda fa holott 

5 ezt iria egyic leueleben , Iftenbe veft'étec f;or-
galmaflagtokat, Mert 6 neki vagyon tű rcatoc 
gond .;ya. 

Chriftuíis azt móndgya Euangdiomban, hogy 
étünkről itunkrol es ruházatunkról, minekűnc 
ne legyen Rorgalmatoflagunc, hanem kiualtkep-
pen Iílen orRagírol. 

Azért adgyon nekűnc Iften igaz hűtet, Ri-
űünkból ki vegye az hitetlenfeget, Romorufag-
inkban vigaRtallyon minket, halálunc oraiin le-
gyen mi mellettűnc, 

/ / / . V S A L M/ S t Domine quid muluplUati. 

£rent Dauid Propheta haborufagaban imadkozic 
vala 

[948] 
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vala nagy bufultaban , vigafitaluán 5magát nagy 
buaban, es ezeket entklé ő vtaban • 

Vram im melly íokan vadnac el'enem, fokán 
tamadtac en babor^atoim, ellenem rohanuan 
buíitnac engem , nints nyugodalma feiemnec 
itmmi helyen . 

Sokan moncfgyác buílruan en lelkemet-, nin_ 
tfenvgymond reményf ge főid főlőtt, ő Iftenc 
róla el feletkezett, nem fiabadittya meg immár 
ótet. 

Te kediglen Iften en otalftiam vagy, en re--
menfegem es diczőíegem vagy, cletemnec te fel 
emelőic vagy , imadíagomnac meg halgatora • 

a^y kőnyőrgeíTel Iftenhez kiáltéc, es az 5 
fient hegyerői őneki fiolcc , rmad/agom rőle meg 
halgattatéc, es en íjiuemnec vigaíáj* adatéc . 

En az en agyamban bátron aluttam, az eri 
teftemetálomua! meg óttam , es ifmeglen álom-
bol fel lerkentem , mert az Iften otalmazottmeg 
engem. 

Nem félec en femmir ezer ellenfégtől. kic meg 
kőriiyckezrec engé fcgyuerrel, támadgy fel Vram 
Iftcn íegítfegúl, es íjabadits meg cn elienfcgimtol. 

c i i ij Mert 
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Mert te meg rontottad -ellcníegimet, kic ok-
nelkul haborgattanac engemet, őljue rontottad 
őnckic fogókat, es el votted őnekic hatalmokat. 

Atfert te nalad vagyon Vram iduőfleg, es ncjceil 
adatic minden diczőfég, meg fiabaditonac vall 
Kereíjtyenfég, ncpednec tőled áldomás adaflec . 

Haborulagaban minden Kereíjtyen , igy kö-
nyörög az Iftennec fiűntclen , miit íjent /)auid 
az ő S oltár kőnyueben , irua hatta az harmadic 
refieben . 

DiczcrteíTec Iften 5 felfégeben, Atya fiu fient 
fient Lelcc neuezctben , három fiemely de tzac 
egy allattyabá, es kériuchogy tartion meg az igai^ 
hútben. 

MA S E N E ^ S font Vámárut a^n TJd-
muJboL 

Ram Iften miért boczattal ream , eV 
leníeget kic tamadtanac rcam, k c mi-
att foc felől háborgattatom, fjidalom-
ual tőlőc en gyalaztatom . 

Igen mondgyác hogy az Iften el hagyott, cs 
foc bűneimért meg oftorozott, fegitlegec cn tő-

lem 
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leth igen m^j votlt ,tiem tékénric hátoc megctt I 
fbkat. 

lói tudod tc czac egyedül Vr Iften, te va^y ne-
kem otalmam czac mindeneken, diczőlegem te 
vagy irgalmas Iften, életemet tc emeled menny-
ikben . 

Le boruluán Iftenhez kiáltottam , mikorort 
nyomorufagomot lattam , es meg halhatott en-
gemet leg-ottan , az ő íjekeból halgatott meg 
engem. 

Azt véltécackor az en ellenfegim, hogy im-) 
maran tellyeífcguelcl veíjtem, maga ackor edes 
álmát aluttam , cs ifmeglen nagy vígan cn fel 
kőltem. 

Koroskent velem azhatalmas Iften , nem felee 
hogy cllcníég kórnyűl vegyen , dihéfíege rayram 
ki tcllycs legyen, licm féloc hogy íften ellen di-
hős legyen . 

Immár Vram ielents te hatalmadot, ellenié-' 
gim ellen való voltodat, tauoztafd en tőlem 
mind azokat, ne álhafiac ki raytam bofljuiokat. 

Panafiláforoat immár moft halgafd tmeg," 
mint hogy egyebkoris te mentőttél meg, kic ok-
nelkül haborgattanac engem , moftis azoknac fo-
gókat tc törd meg. d Fzcn 

[951] 
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r Ezen keppen moftís kftz<sdb£:vadnac Jtic tfcg^ 
emet fiűntclc haborjjatnac. es engemet czac cfjjffjíj 
nac alíranac , azért iie hadgy hogy őc el vcfctífe-
ncc. \ 

T u d o d Vram hatalmad vagyon arra,fiabad ta-
got hogy adhattz ki kcuannya , engedelmvflTégét 
ha ki mutattya. zabolázod kinécreróls á íjaia. 

• Ezec kedig mind feienkent bolódoc, kic ő ma-
gokban az 5 birodalmoc, Iften kiuól mert nints 
fohol tamafljoc.es minta pór hamar el ycíjuec 
azoc , ' r ; ' . 

RagaíjkoduS en te hozzád Vramhoz.raej j fei 
gítefi azt bizofiyal iol tudó, czac hoj»y tőléd en el 
ne tantorodgyam , nem tekerned az en fertelmes 
yol tom . • ' 

Mint foc keppe fioktad fiabadítani, á kic akar-
nac czac tc bened bizni ,cs azokac fioktad aiandc-
kozni, kic te hozzád akarnac fohaíjkodni. 

Diczcrteflel en mennyei Iftenem ,cn VramuaI 
Chriftuflal egyetembe ,f>ent Leleckel az óróc dicz. 
cfegben ,egy allatban ki vagy nagy véghetetlen, 

Szent Dauidnac kőnyőrgefe igy vala, mikor áz 
ettenfeg űldozi vala ,es ezekben nekűnc peldat 
mutata, hogy eckcppcn kiki magat biztaná. ., • 
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E\Z EN ECeltfomlallya okait Vtfodilmtk-
' ntc f mellyechl ljien Magyar orfogót regtol fogna 

ojioro^a. NOT A l A, Mindenkoron áldom <ji: 

Zúkfeg á kerefjtyennec tudakozni, Iíl 
tenncc dofgairol emlekezni ,io vol-
tarol nem kclly cl feledkezni. irgal-
maflagarol kelly értekezni. 

Enni kegyeflegét edes Atyanknac, tanol- ' 
lyuc meg okat foc oftoránac, vclfűc végét 
már á íoc gonoífagnac, kiért oftorát erdem-
lyúc Atyanknac . 

Gyakor helen meg irtac a ; prophemc* okat 
cnnec minekunc m f g rtfondottác, hq£y ker-
eti a kit meg ver azt irtác az, kófíegeús 

erre tanitottac. 

. £rrói vagyon á kit fjeret hogy véri. mert 
az Atyais vgyan azont tefji, á melíy fiát bizony-
aba kereti, á tőbinél gyakortáb fenegeti. 

De nem veri árrá hogy gyúlólneic, főt hogy 
©tet hozzá tanítanaía , es ő kezehez fiat oktatnaia 
akarattyát hogy őneki tenneie. 

d ij Igen 
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Igen őrzi Iften az mi lelkűnket, mert nem 
akaria mi veíjedelműnket, ez világnál cgyűt el 
veíjefűnket, azért látogat oftorral bennünket. 

Noha moftan igen nyomorgat minket, a7t 
akaria hogy eímeriűc bűnünket, kőnyőr^eshez 
ezzel intene minket ,mer t el feleyttyűc ibkíjor 
Iftenűnket. 

ő próbálni akar ezzel hitünkben , hogy meg 
laíTa mint bizunc mi ő benne, remenyfegűne va-
gyoné naia'nal többen ,á tűzaltal proballya meg 
éltünkben . 

Sokíjor Iften embereket büntetett, tanukéért 
fokát oftoroztatott,kiuel mafnac ő azzal pcldaC 
ado t t , hogy mi tériűnc mof t azért verettetett. 

Gyűlölte ő mind őrőcké azokat, á nagy Iften 
beljede vtálokat, poganyoknac az mi edes hazan-
kot .ezer t adá kezekbe orfjagunkat. 

Raytunc efett nagy foc nyomorufagot , bekeá 
féggel f;enuedgyűc é foc oftorr, hidgyűnc mi 
me^g iőuendő Ítéletet, mikor Iften koronazzaaz 
hűiét . 

Eztregulta mi fjcműnckel iol láttyuc, az gaz-
nac ittnints helye iol tud^yuc, az hamifnac ele-
menetét lattyuc, azért az itcló birőt el váriuc. 

Gyozo-
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Győződelmcc ott lefien igazaknac, ez világon 

kic czac nyomorgottanac, fiegyeníegcc lefien az 
hamiifaknac ,ez világon kic czac vralkodtanac. 

Omelly nagy őröm volna ez minekűnc, hogy 
az Iften kegyes Atyant minekűnc, oftoroz czac 
hogy hozzaia haiolíyunc, nem gzert hogy 5 
tőle el futamiunc . 

Rolunc mert azt mondgya nagy fe;rclmében 
ha oftorozlac vgymond haragomban, meg fel 
vefilec en irgalmaífagomban, refieíítlec őrőc di« 
ezófegemben . 

Illy fierelmét Iftennec ha gondolnóc, £ mit 
gyűlöl bizonyára el hadnóc, hitünket egyebbe fo-
ha nem vetnőc , iduőífegűnc ki legyen ha efmer-
nőc. 

ő reanc mind órőcké nem haragfiic, azt véledé 
hogy immár czac fcddőzic, iduőftegűnkrc bizon 
úgyekezic, bűneinkről többé nem emlekczic. 

Scgítfeget adgyon ezt hogy hihefluc, ofto-
rathogyiora ma^yarazhafluc, kegyeífcgét kér-
iűc mi hogy hihefluc, ez világon éltig őt fiolgal-
haftűc. 

Ezigekben Iftennec oftoranac, oka vagyon 
minden nyomorufagnac, kegyeflege innen tettzie 

d iij Atyánk 
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A ty^kna c , kicttdiczófeg ícgycri'Rent fianac.* 

S2BGEVI IST/ANNAC A Tóröc 
rabfqabolk fiabadulafatrt Való Hála adaja. 

fiöB»Alát adoc neked VR Iften, mert vad 
P Bgyoc en nagy örömben, ielcn lcuél en-

J f l f U j nekem kelerűíegemben, vigaljtalál en-
getn at tömlőidben, batoritád en Riuemct az te 
Rentlgedben. 

mentél engemet banatbol, meg Rabadi-
tál tőmlőtzből, ki vőd labaimat vas nehefícgeből, 
kihoiü en/emet ellenfég kezéből, az kegyetlen 
dépfiec nagy hatalmaflagaból. 

Meg halgatád imadfagimat. meg Iatád fohaR-
kodafomar, cl tőrléd Rememről kóny hullatafim-
at , ferdlcíd őrömre íiralmomat, változtatád 
minden ióra az en dolgaimot. 

Meg verél engemet V R Iften, mert cn ellened 
vétkeztem, azért buneimnec terhét el vifelem , 
nagy hili adáfockal teneked engedtem , kőnyőr-
^őttem en teneked Chriftufnac neueben. 

Terűd vettem Remeimet, gondoltam igere-
tedet 
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tedet , hogy irnadfagomban meg halgattz en-
gemet , es noha; bűnöm vádoltac engemet, dc 
Chriftufnac ígaííaga yigafralt engemet. 

Elméikettem te fen t ivedben, bizom te 
kegyeflegedben, hogy nem hagy engem kef-
erűlegemben, oruendózótt lelkem á te fent lel-
kedben , azcrt heked kónyórőguén bíztam kegy-
elmedben. 

Így fokott Klen czelekedni, á kiket íj eret meg 
veri, hogy lenki magabán ne meref Íven bizni, a-
kar mindencktól hiuattatni, mert o ftokta az hi-
ueket meg f abaditani. 

Példát vehet minden en rólam , ki valéc nyo-
rnoruíagban, Iftcnhez kialtec az en nyaualyam-' 
ban , meg halgataengem imadlagomban.mert ie-
lcn lón lílen az en fokíagomban . 

Kiből diczcrteíTél V R Iften, tif telteíTél diező-
fegben, ki vagy Atya, fiu es fent Lelec VR Iften 
íegíts hiueidet minden fűk legekben, hogy diczer-
hcftűnc tegcdet io fűben Leiekben, ho^y teneked 
vy encket mond^yunc fép verfekben. 

MAS ISTENI Jiczertt, mtllyl cn á RjrcJ?-
tyrn tmbtr nymon*/agában jjlcnnec könyörög . 

d iiij Fo-
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Ohaíjkodora hozzíd Vram IftenemT 
ffigKSS cs nagy kegyelmeden halgafs meg en-
QfcSSv^t gern, mert te benned fona nem volt 
ketf<gem. &crt mégis tehozzád cffdezem/ 

Latod Vram igen meg nyomorodtam, ele-' 
teoibcn nyaualyara jutottam, de mégis fient 
Iftcnfegcdbcn bizom , foha femtpibcn el nem ha-

' gyattatom. 
Remcnfcgcm m$g meg. nem fogyatkozott,' 

«X te igereted nálam nyiluan volt, hogy en ne-
kem te mindent meg adhattz volt , mcliyet tőled 
nagy íjiuem íjerént varoc. 

Kiben nem volt fem lefienis kétf<gem, hogy 
te elődbe megyen kőnyőrgefem ,azért vram te 
hoizád efedezenj, mert nintfen tőb lenkiben 
tetnenfegefts • ;- c'* 

Tudom' hogy meg adod nekem ezeket, meg 
balgatödnekem kÓnyőrgefemet,tudod Vram 
mindenben en fiiuemet, cz mellé keuanod igaz 
hitemet. 

Azért czac tejed hiutac fejit fejre ,mert ma j -
amot nerti bizhatom fcnkicc, lelkemet be vigyed 
az na^y órómre, es bűs fiiuero vigyed na^y vi^aíag 

ra 

[958] 
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Kicrt nagy diczeretedet eneklém , io voltodat 
foha el nem feleytem, mind ezekert Vram hal-

^aíf-meg engem, meg tartaíTéc tőled Vram cn 
lelkem , 

IrgalmafTagodat mikor halhatom, ottan el fe-
ledem minden banatom , ackor vagyon nekem 
nagy vigaflagom, Immár Vram tc hozzád efe-
dezem . 

lelcnts meg nekem te akaratodat .fordíts hoz-
zam íjcnt irgalmaflágodat, add meg nekem moft 
á mit tőled váioc,kiért diczeretet őrőcké mon-
doc. 

Diczeret legyen neked Atya Iften , egye. 
tembe te veled tiu Iften , tellyes fient Haromía^ 
á magas mennyben, Ditzofegteneked őrőcké, 
Á M E N . . 

J TESTI 10 KH OL Való Hála adas , 
mel/y ket J/len a^ o io akarattya fiertnt Jsckott 
adni o hiueinec . N0TA1A , Nagy hála-
aúafjJ (yc: 

Rőc Atya Iften kerlec teged az te fient 
neucdert, halgáfd meg immaran kőny-

c őrgefem, 
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írgefem „ fierelmes fiadért, cs add meg ennckemr 
á mttkérecáChriftus Iefufcrt. 

Gyakran eíedezem en te hozzád kegyes Atya 
Iften , ream tekentottél mindenkoron en nagy 
fcűkfegemben, valamit keuantam meg halgatál cn 
kónyorgefemben • 

Olly nagy bu2go íjubol moftis kérlcc tegeden 
Iftenem .kerlec meghalgafta te fient füled en efe-
dezefem, három ielcs dolgot kit kiuanoc enged-
gyed ennekem .. 

Igen kerlec ezen hogy eggyiket ezt admeg en-
nekenr, te akaratodbol íjent igedet engedgyed ér» 
tenem, mellyből ez világon minden iora vezer-
Jyed életem», 

(Pokol azrgonofi new vtalatos minden embé-
reknel, maiikat azt kérem ez vil^on hogy adgyad 
telkemncc, hogy tiljteflegere en élheflec te íjent 
felfegednec. 

S őt az harmadikát en Iftenem tőled ezt kiua-
nom , ho^y az en lelkemnec czendeflegét meg ad-
gyad énnekem, az en életem nec íjúkíegere min-
dent engedgy nekem. 

Ez enkeuanfagom mellyetmoftan neked meg 
jelentéc, ream ne haragudgyal egy keuelet mégis 

tőled 



t S T R N I D I C l I t I T I C . c v m 

tőled kérec, kit ha meg nyerhercc, ez világon bo-
dog ember lefiec. 

Felfcges V R Iften feí títkoknac vagy bizony 
tudoia, mindeneket te tudtz ez világon elob hogy 
nem volna, az en fiiuemnekis kiuaníagát te tudod 
mi volna. 

Ennec rnej nyeréfét az Atyaiul hagyom az fi-
tira , bc tcllyelitefét fient fiaert hagyom az Atyá-
ra, fient Lclec vezerlyen cz dologban engem 
minden iora, 

Czac azt czelekedgyed mind-az-akal a mi né-
ked tettzic , ha te fient ncuednec trfiteflegére ki-
uanfagom illic, cs iduóftegére en lclkemnec ha tu-
dod hogy illic . 

Iftennec fient neue dic^erteflec óróckón órócké; 
az 6 fient igeie tanufagul ióijón népe kózé, 
benned valo bizaft mennyorfiapban tegyen 
• e 1 c r f ' 
orokoíle, 

ETEL VTAN Való J'u^ent a^Vitam qu* fatiurtt 
Notaia, 

^Dgyune hálát az Vrnac mert érdemli, mert 
tninden gazdagfaját velűnc kózli • 

t iij Es mint 
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Es mint bew irgalmu kegyelmes Atya, fiait 
leiekben teftben meg áldgya . 

Enekellyűnc cnnec egy akarattal, Diczőfeg A-
tya Iften íjent fiaddal. 

Ki etelt adtai alkolmas időben, meg ruháztál 
mezeitelenfegűnkben. 

Adgyad hogy tegedet meg efmerheftunc, íjent 
fiad által tőled meg nyerhefluc. 

Hogy íjent iged hirdettefféc kőzőttűnc,hogy c-
hel meg ne hallyon á mi lelkűnc. 

Halakat adunc ezekert Atyanknac, Iefus Chrif 
tufnac mint közbe iironknac . 

Szent Lelcc Iftennel egyenlő keppen , ki min-
ket vigaíjtallyou mondgyuc Amen. 

AZ MABOI^y s agnac s z e n t e 

^TÜyi! ben lehetnéc. 
A fjent lobot kelerueíen meddig vered , tőrrel 

de/erbl Való enec . 
Atron erted Vram Iften karr val-
lanéc.te hitedert ennél inkab nyo-
morganéc, czac teneked en kedued-

m 
m 
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Taniafjtal ree'lenfcget ő reaia , tűzet véfjct o-

neki házaira ,á Satantis boczatad romlafara . 
Hatirt vetél tema^ad vcfjedelmenec , me^ ki. 

férted mint állana keíerűfegeben , de Vra lőn á 
fjent lob tőkélletincc. 

A^t vgy mondgya nagy fel íjoual ezt kiáltya, 
teftuel bűnnel az én Anyám fiúit cz vila^ra, ki 
kelly múlnom ennekcm á mas vilagra . 

Nem tűrheté az Iften rayta kőnyőrűlé, foc ío-
fjagual iruan vadnac őtet fjercté, morhaiaert őne-
ki két annit adá . 

Irgalmas vagy te azért Vram Iften, czac te 
hozzad folyamiunc tifjta fjűben, es mi bizzunc tc 
benned tifjta íjűuel. 

Vram legy tc kegyelmes vcfjedelmemben , 
nám iol tudod mint voltunc mi földünkben , mi 
Atyánktól maradott őiőkícgben. 

Reanc íjállott ez világon a budofás , egyic bei-
ről maíic helrc nagy futoías , baratinktol cktelen 
hurogatas. 

Barron mondgyic az Iften hogy oftoroz , io-
fjaginkat I őrőkoknec cl oíjtotta, őmagokát tef-
toua budoftattya. 

Al t iol tudgyuc őrőc Iften hogy mi bűnűnc, 
e iij nnnd 
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cnínd ezeket fienutdgyűc mert érdemlyűc, azcit 
mies bekeuel el fienuedgyőc. 

Ne nézzed te bűneiníinec íjamtafan voltát, ér-
demünknec tc előtted femmi voltat, czac tekcn-
tled á Chriftuft mert fogadtad . 

Mondgyunc neked diczeretet a fient lobual, te 
vagy tóefl fjent fiaddal lefus Chriftutfal, Ijent Le-
leckel mind harman egy hatalomual. 

Ez éneket íjerzettéc Gyula feier varban, BattyJ 
ani Vrban fekuuén kór ágyaban, mikor irnac va-
la ezer őtt ijaz negyuen hétben. 

MJS VIGASZTALÓ Enec.KOTjM, 
Segitfegiil hijuc a^ ijci 

Emmit nebankodgyal Chriftus fient 
féregé, Mert nem árthat neked fenkí 
győlőfege, noha ez vilagnac raytad 
dihőífege, nem hágy teged íjegyenbe 

Chriftus ő fellege. 
Királyi nemzet vagy noha te kiczin vagy, az 

Atya Iftennec bizony te kedues vagy, 5 bent fia 
altal már tcis fiu vagy, minden diezőfégben hid-
^ycd ho^y reljes vagy. 
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Hcgyha te igazán á Chriftusban bízol, h t d g y . 
ed hogy leiekben Iftennel meg hizol, ha Chrilnis 
véreben igaz huttel ifiol, hidgyed ho^y őrőtke 
meg nem fjomiuhozol • 

Akar mint halaikon az őrdőg vtannad , az ő 
tagiaiban dihőskődgyéc raytad, mind tőrrel fegy 
tierrel íieíTen vtannad , ha Chriftusban bizol ne-
ked á fem árthat. 

Raytad femmit nem fog á pogány eílenfég, 
noha nehez neked az rettenetefleg, bátor kontzra 
hannyon az hitlen cllenfég , fel tamakt az Chrií-
tus neked nagy remenfeg. 

Otalmazza Chriftus az ő lícntegybazát, mi-
ként az io pafitor az ő iuhoczkaiát , valaki hal-
cattyaá Chriftus mondafát, vifeli mindenkor 
Jjorgaljnatos gondgyát. 

bieíTmoft míhozzánc Chriftus fegelly minket 
az te fjent igéddel neuellyed hitünket, az te fjent 
Lelkeddel biriad életűnket, ho^y minden dol-
gunkban diczerheííűnc te^ed . 

Jgaz fogadafod es minden beijeded , nyiluatfc 
vagyonimmar minden diezőfeged , ne hadd cL 
puíjtulni á kiczin fereget, kiért á kereljt fán vallat 
nagy kinokau 

c iiij Nc néz^-
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N e nézzed Vr Iften ez világ vakfagát, te nagy 
io voltodro! hiladatlanfagát, az te igéd ellen illy 
nagy káromláfát, nezzed á Chriftufnac ártatlan 
halálat. 

Vedd-el már mi rolunc á foc ellcnfeget, vedd 
ki mi kőzűlúnc á foc gyűlóíeget, efnec nagy fe-
gyenbe minden ellenfegónc, á kic meg ta^adgyác 
á te diczóícged . 

Senkiben nem bizic az Anya-fentegyhaz , ha-
nem czac te benned ki minket otalmaíf, te igaflfa-
goddal mindenkoron táplallj, te fent lebeiddel 
minket meg vi^aftalf. 

Hálátadunc neked mennybeli nagy Iften, ki 
vagy eggy állatban es három femelyben, ne 
hadgy minket rettegnűnc á keferűfegben , halál-
unc oraian ne eftunc ketfégbe . 

AZ I AH BOR ELETRE es vigj/stalajra Való 
intő Enec. Notaia f Vinac fiolgai <yc: 

Z mi Mefterúnc minket arra int íjúná 
fúnetlen vigyazzunc, kic Kereftyen-
nec vailyut magunkat a mi jelctúnk-
ben. Ker-
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Rerefitycncknec az 6 életcc fiúntelen vigyáz-
zon , ielkec fúggefituén mindenkor legyen az 
Chriftus Iefusban , 

A fient Mathenal Vruncazt mondgya , fiűnJ 
telen vigyazzunc, hogy efitelenú! ne uláltaíTunc 
halalunknac oraian . 

Mert tudhatatlan a mi Vrunknac az ő el iő-
liefe, miként az orwnac az ő iarafa es nagy ok-
©íTaga« 

x Mikoron tudná czalados ember az onr el iő-
üeíct, bizony vigyázná es az 6 hazát nem hadní 
meg áfni. 

Azért minnyaian mi fel öued<űc az mi ágyék-
Unkát , es kezeinkben mindenkor legyen égő fio-
fftdndcúnc-

Hbgy ne tőrténnyéc ackeppen jnekunc mint 
AZ őt bolond fiúznec , kic olaynelkűl viiclic vala 
«L&Iampafokat. 

Dc czelekedgyúnc mi azon keppen mint az 
iStefies fiúz,kic lampaiokbanaz ő vtokban olayt 
vifeleuec. 

Legycncc kefljec á mi lampafinc es meg iga-
Zituan.hogy bc rnehcfluiic az vő legennyel az 
snenyekőzőben, 

f Hogy 
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Hogy mi várhaftuc az vő legenncc az 5 el iőue-
fét, az étzakanac az ő kőzepin mikoron el iőuend. 

Mert ha vgy lefiűnc mint az őt bolond íjúz o -
laiunc nem lefien , míg az adóktul mi meg iőuen-
dűnc az aytót be zarlyic. 

Ayto bc záruán ha mi zórjetúrc minckúnc azt 
mondgyác , bizon nem tudom hogy kic lejyetec 
ottan ki rekedűnc . 

De fcériűc azon á mi Vrunkat az Vr Itfui 
Chrif tuf t , hogy bc mehcftunc ő véle cgyúc az 
lakodalamba . 

Diczeret neked Atya V r Iften az tc íjent fiad-
dal, cs egyetembe á íjent Leiekkel őrőekőn őiőTe. 

AZ EMBERI ELETVEC Ji'nyec hppen \alé 
tl mulafarol, Nő tata . Battron e ted . 

Melly igen rőuid volt íam ez világ, 
íjintc ollyan az égen minr egy (zillag, 
kit bc fedez ey vtan az nap világ. 

Szorgalmadon a< ember ez vilá-
gon , morhat keres , kintfet gyűyt minden mó-
dón , azt nem tudgya hogy vgy űl mint egy 
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El mulattya nagy fokfior az Iftenét , nem 

gondollya lelkencc iduőffegét, öregbíti valamint 
czac az őuét. 

Vforaual hamis hittel czalardfaggal, mind el 
vefji á mafct álnok/aggal, az íftennec nem gondol 
intefeucl. 

Veriteckcl faratfaggal nagy munkaual, eijel 
nappal vgy fattya nagy gondoekal, azt tudgya 
hogy ő r ő . k c él ez világon . 

Nintlen moftan emberekben io akarat, nintí-
cn bizony immaran á íjeretet, tefte lelké czac az 
na^y főíuény élet. 

Nem keliy immár az iamboratyafiu, vtalatos 
á fiegeny Iften felő , el vettetéc az iambor bőit* 
tanító . 

A <oc kintfő iofiagu hízelkedő, moftan kcducs 
embereknél hazudozo, maidan el fogy az iam-
bor Iften felő. 

őrőc Iften felette irgalmas vagy , im melly ló-
kat el fienucdtz mert nagy io vagy, el vefjtéfnec 
lftene mert te nem vagy . 

Moft ez világ mindenűt az nagy bűnben, (ira-
tén vgy a'll az haio mint az vizben, cl aradott 
fiamulan gonoííagban v 

f ij Az 
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A z kic mondgyác magokat Kcrefityeneknec? 
moftan azoc bűtíőckel beueikednec, mert czac 
néuel engednec az 1 ftenncc . 

Ritkán hallyác Iftennec fjcnt igeiét, meg gyiL 
lőítéc már neki hirdetőiét, mctt be nycltéc azt ve-
lic az Ijentfeget. 

Tery-mcg azért te ember Iftenedhez, ragaíj-
fcodgyál mindenben fclfegehez, ne bízzál már 
clly igen ez világhoz . 

Meg czal hidgyed tőrben eyt a gazdagfag , e| 
kárhoztat bizonnyal é czalard világ , ha el veted 
az Iftent ki ígaflag. 

Tekentfed meg ez vilagnac állapattyát, meg 
címered mindenben alnokíagát, mintha látnac 
£ főíuenynec alnokíagát. 

Melly Ijamtalan foc bőlrfec előb voltac , nagy 
gazdagóc Czaíjaroc vralkodtác, mond meg ne-
kem mind ezec houá lettec. 

Vrafagocíoc penzec gazdagfagoc, f;ép ter-
taetec nagy házac őrőkíegec, el rontattác űdőuel 
;©c el vefjtcc. 

Mert oÜyatan az ember mint az virág, es i 
íákon erdőben mint íjép zö ld ág, ma iííiufőg,. 
feoiuára immár agíag» 

Az t 
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A l t iol latod hogy az viz mclly gyoifon foíy, 
I ki el iő immaran viílja ncrn foly, honnan io í-
houá megycn azt nem tudhadd . 

Az emberis mindenkor mentent megyén, há-
laiához mindenkor kőzelb melyen , temetéfét 
nem tud^ya holott Ieí;en. 

Ez vilagnac illy hazug f;epfegenec,~ ne hiddgy 
immár te ember befiedenec, tefted leiked aianly-
gd czac Iftennec. 

Ez világon nagy gazdag léííj Jfíennél, mind-
en ioban élhettz te fellegénél, viflját nc vonny 
czac az o beí;edenec. 

Mind ezekre vezerlyé az Vr Ifté, es o véle. meg 
váltó fiu Iften, á í>cnt Lelec íjentőló bizony Iften. 

EZ VILAGNJC MEG VTALASJWL, 
Cur mundus mihtat Jnb Vjuj gjoria 

It bizic ez világ 5 alnokfagaban, kinec 
íjerentleic vagyon el múlásban , ő hat-
almaflaga hafjontalanfathan , mikep-

pen fold edény vagyon el romlasban. 
Tőbet hidgy az i^gen meg irt irafoknac , 

hogynem mi«t ez világi hiw czalaid/a^oknac, 
£ ii) es kép-
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ts kép-mutatasbo! való iutalmoknac, foha ne 
hidgy világi nagy bizodalomnac. 

Inkab kelly hinni az czalard embereknec. 
hogy nem mint világ hamis Rerentfeienec, es ő 
bolondfagos fertelmeíTegeknec , hamis tudoman-
nac cs o hiwfaganac . 

Mond-meg Salamont ki volt illy igen nemes , 
auagy holá Samfon ki voltgyőződelmes , mond-
meg az Abfolont ki vala Repféges, auagy az lo-
natas olly igen íjerelmes . 

Houá lón Iulius nemes hatalmáual, houá lón 
A gazdag 5 lakodalmáual, auagy azTuIIius Repen 
Roláfaual, vagy Ariftotcles bőíts tanítafaual. 

Enni foc Rep dolgoc es nemes ferfíac, világi 
nagy Vrac enni birodalmac , enni feiedelmec es 
erőfs hatalmac, egy Rem pillantasban mindcncc 
cl mulnac. 

Ez ttfti gazdagfag nagynac böczúltetic , de á 
Rent irasban viragnac mondatic, auagy melly 1c-
uel Réltól el ragattatic, eckeppen világból minden 
ki vetetic. 

O melly igen rouid világ diezófege, mint 
ember átnyeka ollyan ó óróme, melly loha nem 
viRcn embert iduőlfegre, főt inkab rettenetes fer-
telmeíTegre. O moL 
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O moftani teftűnc fergeknec étkei, kit bizon-
nyal tuduuc hogy porrá leiendő, ezt kedrg nem 
tudgyuc miglcn 5 élendő, kérlec tégy iót azcrt 
miglen vagy élendő. 

Azcrt ne mond tiednecaz mi el veíiendő, ex 
világ mit igér az kedig veíiendő , mennyei dolgo-
kat te legy kereíendő , ez bodog kercfetki el nem 
veíjcndő. 

JÍ ^ A T E f ^ I S M r s VTAX VJLO 
Jjleni du^rretht d Gyermekre entktlnet, Notaitt, 

/jeges Ijien menny ne c fóldnec V ra : 

1 kegyes Atyanc bőltseíégnec Vra , e# 
inindencknec nagy bólts tanítoia , á 
kiucc nem vagy te igazgatóra, nints 
okratoia. 

Mi te fiaid tudatlanfagunkban , gyermekíeg-
űnkben es iffiuía^unkban , neked kőnyőrgűnc 
mi tanufaginkban, imadía^inkban. 

Vilagoíits-meg goromba elmenket, tanufag-
inkban te vezcrlly bennünket, aztudomanyra ger-
íezd fel íjiűűnketes mi lelkűnket. 

őriz meg minket faytalan erkőltstől, minden 
f iiij napon-
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laponként fertelmes befcdtól, Iftentól vtalt ôL» 
liolj refe^fegtól ektelenfegtól. 

Adgy io tanító Meftereket nekűnc, adgy bSL' 
tseíTeget 6 altaloc nekűnc, adgy io erköltsöt értel-
met minekűne mi io Iftenűnc. 

Hogy ióuendóre mi fel neuekeduén , teged di-
czeriűnc mindenkor tifttcluén , fel magaftallyunc 
nagy iamborul élűén. neked engeducn . 

Hogy fiolgalhaílunc te fent egyházadnae, ei 
hafnalhaftunc félé baratinknae, de kiualtkeppcn a-
tyanknac Anyanknac edes hazánkme. 

Annacvtánna az mi házainkat, tudgyuc bír-1 

nia mijs mimagunkat, tudgyuc neuclui az m i 
magzatinkat es folgainkat. 

Hogy holtunc vtán az nagy Iskolában , f en t 
Haromfagnac ó tanítalaban , az rtngyaloknac 
Jjép tárlaíagaban , tanullyunc iobban. 

Dkzólég neked kegyes Atya Iften, es vralko-
.doildott fiu Iften,te vigaftalo f e n t Lelec V R 
Iftcaálcfey megJiitűnkben. ' 

AZ 
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A hazassagkol való ekec 
Datizj Andraje • 

Ambor házafoc meg halgaflátoc, tű 
rendeteket meg tanullyátoc cs az okait 
meg gondollyátoc, hogy tifitetekben 
ti el iiriitoc. 

, Semmi-nem egyéb az fient hazaflfag , hanem 
tifitafag esna^y iamborfag Iftentól fierzett igaz 
taríafág , es tőrueny fierent való nyaiaíTag . 

Mikor Adamot Iften teremte az 6 kepére meg 
ekeíité, paraditfomba ótet be v i u é , gyónyórűfeg-
be ót helyhezteté. 

Minden állatnac mártarfa vala, czac hogy még 
Adam felnclkűi vala , hozzá hafonlo taría nem 
vala, ackor az Iften ezt mondgya vala. 

Nem ioembcrnec egyedől lenni, de fiűkfég 
neki feléncc lenni, hozzá hafonlo tarfanac lenni, 
azert teremtíunc fegítót neki. 

Iften Adamra almot boczatá, paradiezom-
ban óc el aluta , es oldalaba kezet boczatá, ezont-
tyat ki veuc Euat dlkota . 

Euat Ádámhoz az Iften viué, es fe'efégúl neki 
ielenté, Adam hogy Iátá ottan eímeré, rayta íji-
uebenigen óiulc. g Leg 
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I eg ottan monda ez czont en czontom , é t t f t 
en teftem , a^ert meg tartom , es férfiúból vétet-
nec mondom , azert hozzaia en ragafikodom . 

Ezért fiúleiet ember el hadgya , es Attyát An-
nyit mind hátra hadgya , es ragafikodic felefége-
hez, es ketten lefinec egy tefté vérré . 

Azert nem egyéb á fiait hazaflag , hanem tifi-
tafag es nagy iamborfág , Iftcntől fierzett igaz tar 
íafag, es tőrueny ficrent való nyaijnflag. 

Azhazaflagot az Iften fierzé, paraditfomban 
fjepen végezé , áldomaíiual meg kőrnyékeze, ba-
rom okaert ezt bizony fierzé . 

Elfő okaert fiaporodaíert, angyali kjrnác bc 
tőltefeiért , á ficnt-egy-háznac éppűleleiert, es 
magzatoknac fel tartafáerc. 

Ezért az Iften őket meg aldá , őket keduelé es é 
fiót monda, fiaporodgyatoc neuckcdgyetec, é fie-
les főidet mind be tőltíétec . 

Mafod okaert fierzé é végre , az ferfiunac fege-
delmere, es banattyinac kőnnyebfegere , minden 
dolga.iac fc.dtfegere. 

Hogy áfcrfiu előtte lenne ,ő felefege mellette 
lenne, es banattyaban kőnnyebie» lenne, minden 
dolgában íe^itfeg lenne. 

Harmadfior 
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Harmadíjor fierzceíiec okaert, gyarloember-
ncc oruofíagaert , fertelmeflejnec gyűlőfegciért, 
paraznaíájnac tauozafaért. 

Azért embernec illic ezt tudni, es félelemuel el 
fiaporodni, es fcgítíeget Iílentől várni, parázna-
íagot e! tauoztarni. 

Immár hallyítoc es mej ertfétec , lű tifiteteket 
ne feleytsctec, fiűkícg hogy egymaft tű íjereííétec, 
es Iften Ijerént egyűt éllyetec . 

A férfiunac ez az 5 tiíjti, ő felefégét igen íjeref-
Ic, igaz munkáual őtet élteflfe , mint őnnőn ma-
gát vgyan fjereíTe. 

ő felelegét iora oktaífa , meg ne rongállya de 
meg dorg;llya , meg ne vtallya inkab tiplallya , es . 
háza ncpet iora tanitía . 

Aífiony embernec ez az ő rifiti, hogy az 5 fer-
iét igen fjereffé , Vranac mondjya ótet bőczűllyé, 
neki enged^yen ótet tiíjtcllye . 

Az o Vranac házát őrizze, es morhaianac gon-' 
gyát viie!!yé,á fiőueft fonaft el nefeleitle , es háza 
népét ő íóra intfe . 

ó magzatinaegondgyát vilellyé, nagy íjeretet-
tcl őket neuellyé, az nagy íftennec ő félelmére, ő-
ket tauiíla esiói a intíe» 

g ij Az há-
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Azházafokat Iften meg aldgya, eledeleket me^ 
fjaporíttya . es életeket meghofíjabíttya, fjem or-
(jagaban meg koronazzá. 

Az hazaíokat Iefus íjereté, es á menyegzőt 
rnegekefité, iclen voltaual meg erőfíitc, es ezu-
daiáual őket fegíté. 

A vizet borrá mert valtoztatá, es á menyeg-
zőt me^ vigaíjtalá, az hazaloknac azt bizonyitá, 
hogy őket bizony meg vigafjtalná • 

Moftis minekűnc czac ó fegítőne, az hazaffag-
ban edes éltetőnc , őrdőg mérgétől ó védelmez-
©nc, ordőngőflegtől czac ő meg mentőne. 

Bodogoc azoc kic Iftent felic, es igáz hittel kic 
őtet véfiíc, parantfolattyát nekic teíjic kczec mun-
kaiát igazan efiic. 

Iol leljen dolgod tc Iften félő , kézi munkáual 
igazan élő, re felefeged hozzád illendő, házadban 
leljen mint termő fiőlő . 

Az te fiaid fel neuekedncc, aztalod kőrnyűl le 
telepednec, mint f;ep gyermekded oíay fa vcíljóc 
az igaz hitben fel neuekednec. 

Eckeppen embert meg áld az Iften , ki féli őtet 
minden időben , mint á Íjent Dauid á Soltar 
kőnyVvben, fiepen meg irta ó enckében. 

7 ~ r Megáld-
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Meg áldgyon reged az kegyes Iften , es őrcg-
hítíen az igaz hűtben , hogy fiaidnac laflad fiait, 
KereRtyeneknec nagy bekelegct. 

Ezeket Rerzé fiepen verfekben , Batizi András 
egy io kedueben , Rűletet vtan enni időben, ezer 
őt íjazban es negyuen hatban. 

AZON N0TjT{A A NlO MOfi/SAGOKfiAN 
Való vigafitalafrol. 

I KereRtyenec meg emlekezzűnc, ha 
illy foglagba be vettetendűne , hogy az 
Iftentől azért feddetűne , hitetlenekkel 
hogy el nc veífiűnc. 

Azért lanyargat az Iften minket, hogy meg 
efmeriűc fene bűneinket, es kárho7tafluc ember-
fegűnket. fegítfegűl hijuc mi Iftenűnket. 

Tanatíuladgya Rent Pal ezt nekűnc, mikor 
Iftentől -meg feddetendűne, mindent bekeuel 
el kell Rcnuednűnc , iobolaft érte Iftcntűl vá-
runc. 

Iobolas Rerez nagy remenfeget, hogy melly 
remenfeg meg nem czal minket, tartya Rűntelen 
igeretűnket, varia Iftentől iduőflcgűnket. 

g iij Azért 
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Azért ha Ifté vetőtttőmlőizbe, es itt tártatom 
erős kőtélben , lemmit nem bizom cn az ember-
be , ki fegíthetne engem ezekben . 

Sőt az Atya ki fiat kereti, vefljőuel őtet meg 
keícrgetr, kegyelmes fjemét fiara veti, vefljőt el 
tori tűzbe be veti. 

Bizic vala lób ftiucl Iftenbc, ki efet vala íoc ki-
fertetbe, győttreric vala az ő tefteben, mert fek-
fiic vala nagy tűt főkelyben. 

A Satant rea boczatta vala , ki által őtet keferti 
vala , minden ioíjágat cl votte vala , kit nagy be-
kéuel el fienued vala. 

Nem hagyá Iften á kéíertetben, meg erőfiié az 
ő tefteben , állatá efmét emberíegebe, vyonnan ál-
dá meg életében. 

Czuda foc-ióua! Iften meglátá, minden iofia^ 
gát megfiaporíta , es o életét meg hofljabítá , fiait 
magzatát negyed izig látá . 

A kiket Iften győtőr teftekben , latta ho^y ru-
tac nagy foc bűnökben , mincm el vefiti azért lel-
kekben , hitet remenfeget ád ő f;iuekben . 

lefus Chriftufunc által kőnyőrgűnc, kic itt fog-
íagban be rekefitettűnc , kit fellegedtől meg érd-
demlőttűnc., tőled óránként íoc iót reménlűnc. 

Engedjyc 
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Fngedgyc Atya Fiu Ijent Lelec, hogy vigaflja-

nac minden betegec , az ezer őtfcaz negyuen clj-
tendőc, fcűlctet vtán kic neuezendőc. 

VALAT1T Z GIoT{Gl ENEf^E 
MeIly a Kjrtfíiyen 1{jboc f\onyórgeftnec fornuu , 
Notaiat egyic , Abigatl em kente mt/aJiaia. 

Ram benned még az en remeníegem, 
minem tellyelléguel el fogyot hitem, 
noha - moftis oftorodat fjenuedem , 
vgyan te vagy azért az cn Iftenem . 

Panafiolkodafom femmi nints nekem , en Is-
tenem mert vétkeztem ellened, azért az mitream 
boczat fclíéged , el kelly tűrnöm mert érdemlct-
tem tőled. 

Az te io voltodat hozzam foc keppen, meg 
ielentéd ez főidőn életemben , de nem tudam tő-
led venni io neuen, Azért adal büntetni pogány 
kézben. 

Látuin Vram hozzám nagy io voltadat, no-
ha ream boczátrad oftorodat, meg akarf; tartani 
engem íjolgadat, hadd kezdgyem cl immár i-
madíagomac» 

g i i i j A l d o t 
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AJdott legy V r Iften ki velem ef;t t ó d , ben-
nem az bűnt hogy vgyan itt meg veród , temaga-
dot velem meg elmertetód .ezzel fiegeny lelkemet 
tc meg mentőd . 

1 e elótted en meg nyitom íjiuemet, ioy be 
Vram lafd meg betcgíegemet, tapogaíd meg 
mindenüt (ebeimet , tóráid el már ortzámroí 
kónyucimet. 

1 mc hozzád nagy biztomba kiáltoc , fogada-
fod íjcrent minden iot varoc , noha minden kinra 
nagy méltó vagyoc, alázatos íjiuet hoz7ád muta-
tóé . 

Czac tegedet en hiwlac fegítfegre, noha ha ra-
guttál f;c»ra fejemre, életemet te adtad bűntetéf. 
re , térien Vram haragod kegyelemre . 

Hifiem te vagy az kónyőrűló Iften . kinec fiiue 
efic az bánófőkón, ha tc el hadtz ki velem ? íenkt 
nintfen , ki fogfagbol engem meg fiábadítíon. 

Gyakor fohaíikodafim mert lelkemnec , nagy 
kcferuct fel inditád íjiuemnec, kőzepiben eróíf 
bűntetélednec, helt adgy Vram nagy kegyelmei-
íégcdnec . 

óróv Iften tc meg 5'fi á kit akarf;, az holtbolis 
tcelcuent tamaíjthattz , rabbá tehettz ifmeg nieg 

fiabadit-
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fiabadíthattz ,-mind adzig gyöttrelj míg nem 
hozzád háytaft. 

Raytam igaz boífiudat meg ne állyad , odoro-
dat loká raytam íc tartíad, tagaimot kimelue fuy-
togatfad, mert haragod ellé lelkem meg heruad. 

Gondold-meg kerlcc kegyelmeífegedet, teken 
tfed meg nagy keíerúíegemet, fiabadíts-me* fog-
fagbolen feiemet, kiért diczérheífem fient felfc-
gedet. 

Igaz.es igen irgalmas Vr Iftcn , ki mind hara-
godat a tenepeden , mind irgalmaflfagodat hiuci-
den, fioktad meg mutatni az bűnöíökőn . 

Sziaem mert meg hafad na^y banatimban, 
hogy nints rcfiemaz napnac vilagaban, en tagaim 
vadnac nagy faydalomban , nehez yaínac alég 
ho.rdozáfaban. 

Halgafs meg Vram é kás könyörgésben , mert 
nem czac magamért könyórgöe ebben, azokertis 
kic velem egyetemben , refielűlni kéuannac io té-
tedben. 

Ezerőt fiazeshctuenefitendöben^ ezonka to-
ronnac erős tómlötzeben , azT ki ficr»« igen bi-
zic Iftenbe, hogy nem hadgya foka az bünte-
tésben . 

k A M A -
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M AG1 ARO K^N AC SIRALMAS 
Entke a fatar rabfaj,irpl, 

Zannya az Vr Iften hiueinec romfa-
lát,'az ó fiainac leányinac rablafit,no-
ha moft el tűri de el nem fiennedi 
nagy fiidalom valláíát. 

Ezeket fieműnckel látuan el keferedtűne , illy 
Ikteleníejen magunkban el remóltűnc , Iften bc-
fjedeben mijs vílafitottác , czac nem kétfegben 
jtftűnc. 

Gyakran az lftcnnec noha fiauát halgattyuc, 
meg maradafunkat ingyen fem remenlhetryűc, 
mert mind vefiten vefini fiegeny orfiagunkat fic-
meinkel iol lattyuc. 

Egyic veficdelem az maiikat ott éri, hogy 
mind nagyot kiczint illy kimelletlen űti, femmi-
keppen lclkűnc íjabadulafunkac, még hinnie fem 
meri. 

D e vcfs véget immár Vram bűntetéfűnkben , 
fordíts fiemeidet reanc kegyeííegedben , mert az 
te nepeid mayd kétfegben efnec enni nagy foc in-
légben . 

ImmaranVrIftencfineriűc bűneinket, ban-
nyuc 
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nyuc es firattyuc re î hitlen (egünket, mindcfjent-
fegűnkct moftan vgy vtallyuc, mint fert cím cífeg-
nnket. 

Fordíts haragodat már á pogan nemzetre, kic 
nem hifinec teged óróc iduófle^ekre, hadd efmer-
icnec-meg teged leíus Chriftus, óróc vefjcdel-
mekre. 

Ezec cijcl nappal fjolgainac az baluannac, tifi-
teíTéget teíjnec az czalard Makhumetncc, io ficreri 
tíeieket nem tulaydoníttyác, neked igaz Iftennec . 

Czac hallaniais neuedet nem akariác, te fienc 
halálodat neuetic es káromlyác ,á Sidockal egyűr 
az tc fient igédet pógdófices czufollyác. 

lambor vén nepeket 5c tifitelni nem tudgyác, 
az czeczemóknckis egy fiallat nem cngedncc, rct-
tenetefícguel nagy kegyetlen feguel okot fiáb/yárá 
hannyác. 

1 ifjtelfeget femmit óc az vénnec ném teíjnec 0 
igyermec fjulókón femmit nem kőnyórűlnec, 
foc gyermek-ágy-beli afljoní-állatot az lo hátra 
•onánac, 

Ektelcnfegekct befielleni nem meriác, mert 
foha hirrelis ez elótt nem hallottuc , hogy mind 
az ég az fold reaioc nem fiakad , azt minnyaian 
Ciudallyuc. h ij Gyenge 



A S Z E N T E G Y H Á Z B A N V A L Ó * ' 

Gyenge íjép í;űzekct rontánac es vefjténec,' 
nagy foc ezer íjúzet őc meg kőplőfitenec, ki miátt 
kegenyéc nagy fjegyenletekben nagy hamar meg 
halánac. 

Ruhaiokat roloc éktelenül le vonyác , á íjegény 
rabokat mezítelenül hagyác, mint egy fereg czor-
dit az tatár oftorral előttőc haydogallyác . 

Ehfegnec miatta mind el íjakatkozonac, á 
f;omiufág miatt nagy fokán meg halánac, az 
vad louac hatan nagy foc gyenge fjűzec halálra 
badgyadánac. 

Nagy firuán Annyoknac az gyermekec kiált-
nac, adnal vizét innom edes Anyám azt mond-
gyác. 5 edes Annyoknac czac nem haíad íjiuec , 
hogy czac azt fem adhattyác . 

Nagy vndoc étellel íjegeny rabokat tarttyác, 
az lo Iiuft fouetlen ő eleikbe hannyác, az czitkoc 
véréuel katzolác teieuel íjegenyeket itattyác. 

Meg nem keferednec az kiíded gyermekeken , 
kettőfeuel őket űlcetic az nyeregben, dz ártatlan-
oknac czac firni fem hadnac , fciec őljue verefén • 

Etekuel itokal őc íemmit ncmgondolnac, hi-
deggel haláfokó egy fjálatt íé bankodnac. mint az 
férget vton íjellel haijgalni fjegenyeket nem f;án-
nvác. Nchez-
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, Nehcíjkcs afljónyoc kic kóztoc fűlncc vala,' 
gyermec lábát foguán az Tifaba vetic vala, ko 
jjiwnec mondhattyuc kinec fiue rayta nem kefe-
redic vala. 

Szegyenllyűc mondani menyeken leányokon t 
es gyermekeken fep afljony-állatokon, az minc-
m5 feplóc 5 raytoc lettenec, kiért Iften vérd tor-
kon . 

Nagy vcrefegeckel kegyetlenül kinozzác, hogy 
ki változzanac eróífen fattzoltattyác, miért-hogy 
nyel.ueket fjegenycc nem értic, rutolartzol czap-
doflac. 

Maga az pogannac 5c be holdultác vala, min-
den kiuanfagát meg tellyefitic vala, meg ícm fbt-
amanac mert holdulafokhoz 5c igen biznac vala. 

Az pogan Vroknachiuen folgalnac vala, de 
• az Iften dolga efcekbc fem iát vala. azVrac dol-

gára nem az tanuíágra , váfárnap mennec vala . 
Az Iften igeiét vgyan el vntác vala , az 5 iuhoc 

feie gyomroc émélég vala, kiért nagy Vr Iften .tc 
bufult haragod méltán mi reanc fálla . 

Nintfen fem várásban fem faluban tanító, 
mert mind az rabfagra vitetett az halgató, koz-
onfeges bűnért méltán vcrettetéc, mind tanító 
halgató. h iij Siral-



'A I 1 S N T I 6 Y H A Z 1 A H V A L Ó 1 

Siralmat moft mi nekűnc mind holt/glá hágva-
nac, edes inagzatínktol mikor el RakaRtánac, ha-
sas táríainktcl hogy cIRakafjtánac bár élntlnc fe 
hadaánac. 

Mitt teflj Vram Iften fiaidnac éltéuel, házas tár. 
fainknac meg fertezett teftiuel, ha né marad egy-
át az Iftefiec lelke az fertezett lclcckcl. 

Sároc vagyunc Vram veled nem pőrőlhetűnc» 
te Rolgaid létlén czac feiét keily haytanunc, kefe-
redet Rűből az mit moftan Rolune, meg boczaC 
(ad minekűnc. 

Az kegyetlen nemzet lam el akar fogyatni, illf 
febes haragiát azért kezdi mutatni, ideié lefceq 
márnekedis Vr Iften , mi raytune könyörülni. 

Azért álly bofljűt már nagy nyomoruíagink6« 
az pq^anoc kőzött hallatlan vndokiadon , illy 
nagy dihőíféguel ne vegye hatalmat, az KcrcRtyén 
nemzeten 

Ne mondbaílac nekűnc nints Iftenánc lém hű. 
tánc , ne mondgyác Remünkben nem fegit-meg 
Iftenánc , mert tiíjtéflcgcdnec nagy gyalázattyara 
fogeUú áz mi kárunc. 

Az poganoc minket te eretted kergetnec, az 
KcrcRtyen hitért Rent igédért űldőzaec, azért 

iga z 
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igaz lílen legy otalmazoia az tctifiteflégednec. 
Ha bűnünc érdemli, hogy minket mind éltig 

vcry, Chriftus igaflaga azt érdemli hogy nc very, 
mind az-által Vram czac fjerclmcdból very, bá-
tor ez világon vcry. 

Szabadulafunkat Vram czac azert kériűc, 
tiogy tifiteíTegcdet fiidalomtul ohafluc , mics io 
voltaban te Iftenfcgednec hogy kétfegbe ne cf-
íunc. 

órűllnec az hiuec hogy az bűntetéíft lattya'c,' 
cllenfé^ véreben mikor la bokát moftac, *z irgal-
mas Iften lam igaz Iften volt, ackoron aztfeük-
tyác. 

Regen Olofcrnes illyen kegyetlen vala, kei -
lielyfcge miatt hamar nagy fjegyent valla , mert 
egy afljony ember SnnSn fjablyaiaval. feiet cí 
czapta vala. 

Nabugodonozor Kiralyis illyen vala, iz íften-
nec népét vgy raboltattya vala, kiért az V r Iften 
£ nagy keuely embert barommá tótte vala. 

Ki lehet ez fold ón kegyetlenb Farahonal, iíl 
'meg kit bűntetet kcgyetlenbűl nálánál, az ten-
gerbe vefjté minden népeiuel, ki tób vala nál-
unknál. 

b iiij Sen-
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l. 
Scnnakherib Király így kcuelykedic vala , á S«* 

doc várait várafit ijedi vala , mert Ijaz nyoltzuan 
ezert egy cijel az Angyal bcnnec le vagot vala . 

Az Madianitac gyakran ki űtnec vala, llrael 
fiait hellyel űldőzic vala , de Gedeon őket három 
Ijaz magaual, igen meg verté vala. 

Antiokhus Király bidokat haborgatá, baluany 
imadafra haytania akará , kit íjőrnyű halállal Iften 
halála kor el veftte es el ronta'. 

Az HérodesKirály igy kcgyetlenkedic vala," 
kicsin gyermekeket fegyuerre hányat vala , de az 
igtZ Iften az vndoc fergeckel őt meg etette vala. 

A Sidoc á Chriftuftigen kergetic vala, nagy 
ire^ylegekben végre meg őltéc vala , de czac ha-" 
marfagual Titus altal őket mind el veljterte vala. 

Azért Kcrcfjíyenec ne cíTűnc moll ketfégbe , e-
rőfs birodalmunc legyen az egy lftenbe, bizony 
mayd me? lattyuc fiabadulaíunkat me^g ez fői-
dőn éltünkben. 

Kegyelmes az Iften nem vér őíőcké minket J 
egy fiem'piHantafig hajjyotmoft czac el minket, 
de őrőcké való irgalmaflagabol, ifmeg fel emel 
minket. 

Oh nyomorait foglyoc Iftenhez kialxfatoc,. 
nagy, 
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tiagy bizodalóba rcmcnyíegben legyetec, á ki kéz-
be adott mayd az meg fiabadít, ficmeteckcl meg 
Jattyátoc . 

Az mi fiainkat firalomual cl hattuc, ezentól a-
zokatnagy órómue! meg latryuc, micllcnfcgink-
nec nagy veíjedelmeket nagy órómucl beficl-
lyűc • 

A fientec példaiát életűnkben kóueííűc, If-
tennec oftora't tóíűnc el ne tafiítfuc, mert Iftcn 
o ríj agát haboruíagnelkűl íemmi keppen nem 
nyeri űc. 

Siruan igy kónyórge az Iftennec egyháza, mi-
kor Tatar miatt fel fóldnec lón rablafa, 

Ezer ót íjaz hátuan es hat cfitendó 
ben, mikoiő irnac vala . 
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HALOTT TEMETES-
kor Való Ifteni Vic^eretet. 

Media vita <fc: 

Z mi cltttjnknec közepette haláltul kór-
nyál vétcttőnc: kit mi kcreflunc feje-
delmül, ki minket vigafitallyon ? Czac 
tekédet Vram , Ki mi bőneinkcrt iga-

zan moft mi rcanc meg haraguttal. Szent áldott 
,Vr Iften, Szent cróif V r Iften, Szent iduőzító ir-
galmas Vrunc óróc Iften : Dc ne hadgy minket 
bdncinkcrt^onoljul el vefinűnc : De mi halálunk-
nac ideién le^y minekunc fegedclmunc: irgal-
mazz nekűnc• 

MAS 

Vdgyuc Vram Ifté bogy mind meg 
kelly halnunc, dehiífiűc hogy az 5r-
5c életre ilmeg mind fel tamadunc3 

Mert te vagy életúnc tc benned halál-
Mnc, tc vagy fel umadaiunc . 

Soha 
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Soha íjem ném látta , fúl es nem hallotta , cm-

bereknec ijiue gondolattya alt meĵ  nem gondol-
hatta, melly nagy dkzóíegetaz Vr Iften Ijerzett 
az ótet íjeretóknec. 

El torit az Iften kónyw hullatafinkat, es el ta-
j 

u aztattya mi tóíűnc mi keíerűfegűnkct, mert bá-
nat nem iefjen faydalom fem leljen czac nagy di-
czófeg leljen. 

Holott vralkodic az Atya Vr Iften az ó áldott 
ditzó fjent fiaualaz mi Vrunc Chriftulfal, Íjent 
Lclec Iftenuel mind egy batalomual mind óróc-
kón óróiké. 

M A S 

Mlckczzűnc mi kerefjryen nepee, 
hogy meg hallyunc teftúnfebé vétkűnk-
nec, vy életet vifellyűnc hkűnknec, ki 
mulafát váriuc mi lelkűnkrec. 

A íjent iras vigafjtal bennünket, nc gyótóriűc 
íjúntelen teftűnket, ndiraíTuc vgy az halottakot, 
mint poganoc regen poganokat. 

Hidgyűc lefuft erettűnc hogy meg holt, fel ta-
naadott vgy mint meg monta volt, azon kep-

í ij peH 
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pen á bunnec ki meg holt, vy életre Chriftuííal ez 
fel kőit. 

Mint Adamban minnyaian meg holtunc, az 
Chriftusban vgyan meg élcdűnc , mert az Chrif-
tus elfő tamadafutvc, ó vtanna mijs fel tamadunc. 

Chriftus 1c fjáll magas mennyorfjagbol, f;ent 
Attyanac parantfolattyabol, mind mennyei io-
íjágoc az éaből, diczertctic Angyaloc íjauabol. 

Kic Chriftusban hit altal nyugoíjnac , leg elő-
Ijőr azoc fel tamadnac, eleibe vitetunc Vrunknac, 
D a g y hirtelen mihelt el ragadnac , 

Á z Vr Chriftus orfjagát aianlya , kent Attya-
nac azt mikoron adgya, cllenfegct hogy mind 
meg birandgya , es hatalmaflagát el rontandgya . 

Kerektyencc mind fel ferkennyetec meg lafia-
töc hogy nc vétkczzetcc, kent irafra igen íieíTetec, 
hogy ne legyen hit kiuól élettec, 

Ha vifcltúc Adamnac abrazattyár, Chriftufna-
kis vifellyűc abrazattyát, ez teft es vér az Iften 
erkagát, nem birhattya femmi vigaflagát. 

Fel tamadunc" minnyaian iteletkor, de nem 
knind cl változtatunc ackor , az Iftennél leíjűnc 
mi mindcnkor.cz igekre nezzűnc mi mindenkor. 

E z igéket az nagy kent Fal irta, hitetlcnec el-
lett 

I 
, [ 9 9 4 ] 



Icn tamaftotta , tanufagra mindennec ki adta, 
kiból nekűnc órőmet tamaf ta. 

Diczertefíec az Atya V r Iften , 5 igeie az fiu 
V r Iften, egyetembe fent Lelec V r Iften, f e n t 
Haromfag egy bizony V r lf tcn. 

VG IÁN. AZONROL, d ConJitcr alme Notaiara . 

Dgy iduóireges ki mukft , V r Iften es 
el nyugouáft, teftűnc ferént io meg ha-
láft, mind holtig ad^y igaz vallaft 

Nints itt maradó váralunc, dcjóuen-
dót kelly kiuafiunc, oróc életet czac varunc, ez rc-
menlcgben ki mulunc -

De főidőn ollyan életűnc „ miként az virág kit 
nézűnc» el változic mi életűnc, koporjoba bc te-
tetűnc. 

Rothadando teft enef ic , főld$ ifmeg el váltó-
i k lelkunc Iftenben nyugofic , míg ez világ cl 
vcgezic. 

Ertclműnc nints ebb51 nekűnc, mikor vegek 
zic életűnc , Chriftuftol azért intetűne, hogy 
mindenkor kefec legyűnc. 

i i i j Azcr t 
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Azcrr tellyes kefiűlettcl, váriuc Oiriftuft igaz 
hituel, hogy ki mullyunc nagyórómuel be me-
hcfíunc bólts fiűzcckel. 

Senki magat el ne bizza lelkét Iftennec aianlya, 
nagy bizodalomual vallya, hogy Chriftuft ez teft-
ben lattya. 

De nagy diczófegec lefien hiueknec az ítéleten, 
hogy fel-tamadnacez teftbcn, lefinec az órócé-
letben . 

Ezen teftuel fel tamadunc, ezen kézzel labbal 
állunc , Chriftufnac ackor vduarlunc, regi kente-
ket meg latunc. 

Semmi faratíag teftúnkben , de mint az nap fé-
nyes lefien, neheflegűnc ott nem lefien, dc nagy 
gyoríaíágban lefien . 

Iftennec kegyelmes fiatul, hiueket ackor be 
hiwia , őrótké való orfiagra , az Angyali tár-

Iftennel óröcké lefiűnc , tefteftű! lcikeftől élűnc. 
mind őrocké ott őrúlunc, kit moft ki nem ielent-
hetűne . 

Diczertcífél Atya Iften, tc fient fiaddal men-
nyekben , fient Lelcckcl egyetemben, órótkőn ór. 
peké, Amen, 

Azonrol 
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A Í O N R O L . 

Er. temefluc ef ez teftet, kiről ne le-
gyen kétíégűnc , hogy az itcletnec 
napian, fel nem tamadna igazán. 

Fold es az fáidból való ó , fóldé vifiortfac fc-
iendó, de főidből iímeg fel tamad, Vrnac kürtit 
mikor hallya. 

Az ó lelke ói ócké él, az mas világon lftennéf, 
ki fient fianac általa , ótet bűnból meg váltotta . 

Az ó nagy nyaualyaífága, iutott immár bodo^ 
fagra , viíelte Chriftus igaiác, az halai neki nem 
ármat. 

Lelke czendeíTegbc nyugfiic, tefte az földben 
alufiic, honnan icclet napiara . fel tamad nagy 
viga (Tagra. 

Itt volt ó nagy félelemben, dc ott íefien czen-
deífegben , órócké való órőmben , es hatalmas fe-
nyeftegben. 

Ier hadgyuc itt ót alunni, Chriftus Tefusban 
nyugodni , cs fiorgalmaflan vigyázzunc, mert 
nekúnkis meg kelly halnunc. 

Erre Chriftus adgyon crót, ki vérénél minket 
ki vótt, az vefiedelmes pokolbol, csaz véghetet-
len kínból. 

• . . . . . . • » 

1 UlJ 0 011 to-

[997] | 
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Ő mi tŐlűnob diczerteflec, őrőcké magaíjtaítaf-
féc, egyetembe az Atyáual.es fjcnt Lclec V r 
Iftennel, 

MAS AZON NOTAKA. 

Z Iftennec io voltarol, emlekezzűnc 
mondafaról, roluncgond vifelcfcről, 
ertlúc mit mond (íalalunkrol. 

Az F.faias Propheta mindeneknec 
iruán hatta, hogy Iften óket-nyugottya , kic meg 
halnachogy meg tar t tya. 

Mert ifmeglcn fel-tarnaljttya , erós hituel biz-
onírtya , az holtakot hogy fel kólti e* orfiagaba 
be vifii. 

Ezt czac tefii h o ^ diczcriűc j io voltat el ne 
feleytíác, de lót inkab magafitallyuc, kic az fel 
tamadaft váríuc. 

Ezeket nyugodalomba , be küldi ágyas házok-
ba , cs hadgya hogy nagy bekcucl, ott nyugod-
^yanac az földben. 

En hiueim meneyctec bé, kaputokat záriátoc 
bé .egy kcuefifé tcgyéccc bé, hogy haragom nc 
mennyen bé . 

D e 







Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, 
Komjáti, 1574. 
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Bottá Istvánnak 

.Huszár Gál bámulatos kezdeményezőerővel csaknem minden területen a lényeget 
ragadta meg és a hiányokat igyekezett pótolni. Ez avatja őt a magyar reformáció első 
korszakának egyik legkimagaslóbb alakjává."1 — méltatja Bottá István a nyomdász-
reformátor Huszár Gál életművét. 

Művei, nyomtatványai a reformáció terjesztését szolgálták. Munkái közül fennma-
radtak Luther hatását tükröző prédikációi, egy perikópás-könyv töredéke,4 énekek.5 

1975-ben felfedezett énekeskönyve6 az első nyomtatott magyar gyülekezeti énekes-
könyv, melyből ép példányt ismerünk. A magyar irodalom-, vallás- és zenetörténet szá-
mára felbecsülhetetlen értéket jelent 1574-es graduál-énekeskönyve is, mely nyomtatott 
graduálként szintén az első.7 

Q 
Ami Huszár Gál teológiai felfogását illeti: 1557-ben még Bullingerhez írt levelet 

— igaz, hogy Melanchthon úrvacsora-tanáról is érdeklődött ebben, a következő évben 
pedig a lutheri úrvacsoratant képviselte egyik prédikációjában —, 1560-156l-ben éne-
keskönyvet szerkesztett, melynek prímarendjében a helvét irányzat követőjének, 
Kálmáncsehi Sánta Mártonnak zsoltárfordításait közölte, s közölt egy nyíltan reformá-
tus úrvacsorai éneket,9 az egész énekeskönyvet pedig Melius Juhásznak ajánlotta. 

Bottá István (egy számomra készített feljegyzésében) felveti annak a lehetőségét, 
hogy Huszár Gál ekkor még nem értesült Melius Juhász 1559. augusztusi helvét fordu-
latáról; az 1560-as énekeskönyv szerkesztésével kapcsolatban pedig a debreceni gyüle-
kezet pressziójára is gondolhatunk. Az 1574-es énekeskönyv — vagy azért, mert Huszár 
Gál ebben végre saját elképzeléseit valósíthatta meg, vagy azért, mert nem rokonszenve-
zett már a helvét iránnyal — teljes egészében evangélikus szellemű.10 

1. Az 1574-es graduál-énekeskönyv nyomtatásának helye: Komjáti 

Pontosan nem tudjuk, mikor érkezett meg Huszár Gál a királyi Magyarországhoz 
tartozó Nyitra vármegyei Komjátiba, ott-tartózkodását 1568-tól szokták számítani. 
Huszár Gál szuperintendensi tisztéről csak kései utalások szólnak. Ember Pál egyház-
története szerint: „Gallus Huszár Anaxius, Pastor Ovariensis et Superintendens, circa 
annum 1568."11 Komjátiban a lutheránusokat pártfogoló Forgách Simon és Forgách 
Imre12 támogatását élvezte. Forgách Imre Judit nevű lányát 1573. február 26-án Huszár 
Gál keresztelte meg.13 Ugyanebben az évben kezdte el nyomtatni Bornemisza Péternek 
a postilla-kötetét.14 Mint Bottá István kimutatta: Huszár Gál vagy Bornemisza Péter 
már 1569-ben kísérletet tett a nyomda felállítására, de Verancsics érsek haláláig (1573) 
erre ott, a nyugati országrészben nem volt módjuk.1 5 

Az 1574-es graduál-énekeskönyv ajánlólevelének keltezése: Komjáti, 1574. október 
6. (A4b) A kötet a verzális A-íven kezdődik. így arra is gondolhatnánk, hogy a fenti kel-
tezés a nyomtatás megkezdését jelöli. De mivel az előszó a teljes A-ívet elfoglalja, az is el-
képzelhető, hogy Huszár Gál szándékosan tervezte előszavát éppen egy ívnyi terjedelem-
re, s ezért azt kinyomtathatta a kötet befejezése után, vagy befejezhette a nyomtatást 
Pápán is, ahol 1575. október 23-án pestisben meghalt.16 Szíjgyártó Lukácsnak Szenei 
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Molnárhoz írt leveléből ugyanis az derül ki, hogy Huszár Gál Pápán nemcsak lelkész és 
tanító volt, hanem nyomdász is .1 7 

2. Címlap 

A kötet címének első fele: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek már 
1 ft 

megtalálható 1560-as énekeskönyvének címlapján. Az 1566-os Váradi énekeskönyv 
címe lényegében megegyezik ezzel, bár ott az ismeretlen L. F. szerkesztő utal az emen-
dálás tényére is. Az 1569-es, Szegedi Gergely-féle Debreceni énekeskönyv19 a fenti 
rövid címtől eltérően nemcsak a szerkesztő személyét, Szegedi Gergelyt nevezi meg, 
hanem arra is következtethetünk belőle, hogy a gyülekezeti énekeket a 16. században 
népénekekként használták, az anyaszentegyházon kívül a „keresztyéneknek minden 
gyüleközetiben" énekelték. Az 1574-es kiadás az 1560-ashoz képest tartalmilag bővül: 
a dicséreteken kívül (mely a liturgikus és a gyülekezeti énekeket egyaránt jelenti) imád-
ságokat is tartalmaz. Ezzel egyedül áll a 16. században. 

A kötet mottója, a 149. psalmus kezdősorai, szintén az 1560-astól kezdve jelenik 
7 0 

meg az énekeskönyvek egész sorában. 

3. Ajánlólevél 

Az énekeskönyvek előszavai irodalomtörténetileg mindig rendkívül értékesek. (Ná-
lunk az első ilyen forrás Gálszécsi krakkói kiadványainak előszava 1536-ból, illetve 
1538-ból.21) 

Huszár Gál 1574-es ajánlólevele szerint Isten a mi nyelvünket, a magyar nyelvet 
,.kiváltképpen" szabta és alkotta az ő nevének dicsőítésére. Isteni dicséreteket minden-
hol kell énekelni: „házunknál, házunk kívöl, s a szent gyülekezetekben is." (Ajb) Ez a 
kívánság a gyülekezeti ének közköltészeti jellegére utal: templomban és templomon kí-
vül is énekeljék őket, legyenek igazi népénekek."2 

Az előszó prédikációra emlékeztető textus-magyarázattal folytatódik. A 16. századi 
előszavakban gyakran idézett bibliai hely Pál levele a kolosséiakhoz (3: 16): „A Krisz-
tusnak beszéde lakjék tü bennetek, nagy bőséggel, minden bölcsességgel. Tanítsátok és 
intsétek egymást psalmusokkal, dicséretekkel és lelki éneklésekkel,jó kedvvel énekelvén 
a tü szüvetekben az Úrnak [. . . ]" (Ajb) . 2 3 Huszár Gál textus-magyarázatát pontokba 
szedi: 

1. Krisztus beszédét, evangéliumát ne csak „fül heggyel" hallgassuk, hanem házunk-
nál és a gyülekezetben is csak arra legyen gondunk. Ezáltal Krisztus beszédének „lakó-
házai és szállási" leszünk. A mi „háboníságinkban, nyavalyáinkban és nyomorúságink-
ban" (A,a) ezáltal vigasztalódunk meg. (Ez a gondolat az alapja az 1593-asBártfai éne-
keskönyv24 ének rendszerezésének is; ebben a Bornemisza nyomán25 haladó szerkesztő 
a következő témák szerint csoportosítja az énekeket: 1. mikor közönséges háborúsá-
gink vannak, 2. mikor az ördög és a bűn, 3. mikor e világ, 4. mikor a halál háborgat.) 
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2. Krisztus beszédére „atyánkfiait" is oktassuk: a keresztyéni tudományok fő arti-
kulusait kell tanítani. Huszár Gál itt a káté-oktatás szerepét emeli ki. Ennek szellemében 
énekeskönyvének I. részében majd külön csoportban helyezkednek el a káté-énekek és a 
káté-oktatásban szereplő magyarázatok (79b-135b). A tanítás azonban ne csak feddés 
és dorgálás által történjék, hanem „kedves isteni dicséretekkel" is. Ez a megállapítás an-
nak a közismert tételnek a megfogalmazása, miszerint a protestáns hitteijesztés, tanítás 
egyik fő eszköze az éneklés. (Az 1536-os énekeskönyv előszavában már megjelenik az a 
gondolat, hogy „szükségesek ceremóniák és ínekek a szentegyházban, hogy tudatlano-
kot taníthassanak és inthessenek fílelemre, hütre és háladásokra.") 

3. Huszár Gál az éneklés szokását történetileg áttekinti, bibliai helyekkel igazolja. 
Hasonló áttekintésekkel nemcsak az énekeskönyv-előszavakban, hanem az éneklést tár-
gyaló egyéb protestáns művekben is 2 6 gyakran találkozunk. 

4. Az isteni dicséretek éneklésével kapcsolatban a következő tilalmakat is megfogal-
mazza: 

Nem szabad énekelni „korcsomán avagy egyéb zabáló gaz helyeken" (Ajb), „virág-
énekek között és a részeg disznók előtt" (A4a). Ez a tiltás mutatja, hogy a gyülekezeti 
énekeket valóban mindenhol, még az egyház által tiltott helyeken is énekelték.27 

Pál első levele a korinthusiakhoz (14:19) alapján tilalmazták az idegen nyelven való 
éneklést is. A reformáció egyik fő vívmánya volt a mindenkire kiteijedő, népnyelvű 
éneklés. „Igen illik magyar paraszt ember előtt olasz avagy diák nyelven énekelni: nagy 
hasznát veszik az idegen nyelven való dúdolásnak az asszonnépek" (A4b) - íija Huszár 
Gál. (Olasz nyelven bizonyára a latint értette.) Már 1573-ban megjelenik ugyanez a gon-
dolat Huszár Gál karácsonyi prédikációjában: „Miért énekelünk tahát mi idegen nyel-
ven a mi parasztinknak, kit nem értnek, olaszul a magyaroknak, kit Szent Pál bolondos-
kodásnak mond. I. Cor. 14."(l4b). 2 9 

5. A textus-magyarázat summájaként Huszár Gál saját szerkesztői munkájáról be-
szél: a régi szent emberek által „szerzött isteni dicséretek közöl, ahol mit a jámbor ke-
resztyén atyafiak magyarul csináltanak, öszveszedegettem. Melyekhez a régi és mostani 
Anyaszentegyháznak különb-különbféle szükségiben való imádságit is néhol-néhol be-
írtam" (A4b). Huszár Gál tehát anyagában persze nem eredeti, de mégis személyes mű-
vének tartja 1574-es énekeskönyvét, a kéziratok gyűjtésétől kezdve a szerkesztésig. Az 
1560-as énekeskönyv előszavában is hasonlóan fogalmaz, szerkesztői munkájáról szól-
ván: „aminemő isteni dicséreteket és psalmusokat ez időben való jámbor atyafiak a 
Szentírásból szerzöttenek, azok közöl ím egynéhányat kiválogattam [. . .] "(A3a). Már 
1560-ban nagyobb mennyiségű kézirata lehetett, köztük olyanok is, amelyeket talán 
terjedelmi, talán felekezeti okok miatt nem nyomtatott ki.3 0 

Az 1574-es előszó egyben viszont erősen eltér az 1560-astól: az ajánlólevél kötött-
ségektől mentesen, „mindenkinek" szól, míg az 1560-ast Huszár Gál Melius Juhász Pé-
ternek ajánlja. Többek között talán épp azért nem említi 1574-es előszavában korábbi 
énekeskönyvét, mert, mint Czeglédy Sándor íija, „nem lett volna célszerű lutheránus 
pártfogóit emlékeztetni"31 a Meliusnak ajánlott énekeskönyvére. „1574-ben — foly-
tatja Czeglédy —, amikor a két felekezet az ő vidékén még nem vált el egymástól, mint 
nyomdász és könyvkiadó is azt tartotta helyesnek, hogy most a saját himnológiai tevé-
kenységének debreceni előzményeiről hallgasson."32 
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Huszár Gál, feltevésünk szerint, azért is hallgatott az 1560-as kiadványáról, mert az 
1574-est inkább sajátjának érezte. Csak ekkor, 1574-ben valósíthatta meg régi tervét: 
egy olyan énekeskönyv létrehozását, mely graduáf'3 és gyülekezeti énekeskönyv egy-
szerre, amelynek anyaga és szerkezete nemcsak a komjáti igényeket tükrözi.34 Graduál-
-énekeskönyvével valószínűleg az volt a célja, hogy műve a saját gyülekezetén kívül is a 
lehető legnagyobb körben terjedjen el. 

4. A graduál-énekeskönyv szerkezete 

4.1. Az énekeskönyv szerkezetéről vallott nézetek 
Csomasz Tóth Kálmán megállapítása szerint az énekeskönyv nem tekinthető befe-

jezettnek; teljes egészében csupán egy főistentiszteleti rendet ad (karácsonyra); több, 
mint puszta énekeskönyv, de agendának nem felel meg; fogyatékossága továbbá, hogy 
nem közöl minden énekhez dallamot.35 Kiemeli, hogy a II. rész sorrendje eltér a deb-
receni típusú énekeskönyvekétől, mivel a prédikáció utáni dicséretek az első helyen 
vannak 3 6 Többen elkülönítik az énekeskönyv két részét: az I. rész agraduál, a II. rész 

-5 n 

a gyülekezeti énekeskönyv. Ugyanakkor azt is megemlítik, hogy az ünnepi énekek 
-J Q 

már az I. részben szerepelnek, a „többit pedig második rész gyanánt mellékeli hoz-
zá"39 Huszár Gál. 
4.2. A graduál-énekeskönyv 

Valójában Huszár Gál világos és határozott elképzelést követ. Rendkívül nagyigé-
nyű koncepciója eredményeképpen persze óhatatlanul bonyolult szerkezetű kötet jött 
létre. Célja az általánosan használható kézikönyv, afféle Liber usualis létrehozása volt. 
A lelkipásztor (a minister), a kórus (az iskolás gyermekek), valamint a gyülekezet egy-
aránt meg kellett, hogy találja énekeskönyvében az összes szükséges útmutatást. 

Az énekeskönyv először is protestáns graduál a szó 16. századi értelmében, azaz 
„a templomi szolgálatok kottával ellátott istentiszteleti vezérkönyve'!40 Príma- és ve-
csernyerendet tartalmaz, karácsonyra pedig részletes, úrvacsoraosztó-prédikációs isten-
tiszteletet is közöl.41 Hogy a többi ünnepnél miért nem íija le Huszár Gál a főisten-
tisztelet liturgiáját, arra talán magyarázatot ad egyik útmutatása: Szentháromság ünne-
pén kommunikáláskor a Cunctipotens KyriéX ajánlja énekelni, a hozzá tartozó Et in 
terrávsi egyetemben. „Kivel esztendő által az Úrnak születése, szenvedése, feltáma-
dása ünnepétől megválva egyéb Űrnapokon is szoktunk élni a kommunikáláskor." 
(I, 323a) Egyéb Űrnapokon, azaz vasárnap, tehát hasonlóan zajlott le a főistentisztelet, 
csak az adott ünnepkörhöz tartozó isteni dicséretek (melyeket énekeskönyve tartalmaz) 
változhattak 4 2 A lelkész számára egyéb helyen is részletes utasításokat ír elő, de nem 
ragaszkodik dogmatikusan a szertartásokhoz, hanem Luther szellemében megenged el-
téréseket.43 Néhány példa erre: „A fellyül elmondott psalmus után mindjárást e hym-
nust, avagy mást kelly mondani, amely a szentegyházi szolgáknak inkább tetszik." 
(I, 5a); a capitulum után „ilyen responsoriomot avagy mást valamelyet mondnak" 
(I, 12b); „A benedicamust a fölső napoknak dicséretéből kelly mondani." (I, 55a); „Ha 
a ministernek tetszik, ez imádság után epistolát mondhat." (I, 260b) Számot vetvén te-
hát az evangélikus gyakorlat rugalmasságával, megállapíthatjuk, hogy Huszár Gál ünnepi 
főistentiszteleti liturgiái teljesek. 
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Másodszor: Huszár Gál graduálja teljes gyülekezeti énekeskönyv is egyben. A kuta-
tók már rég felismerték, hogy az ünnepi gyülekezeti énekek a graduális jellegű I. részben 
találhatók. Egy árnyalattal határozottabban fogalmazva ezt a hagyományos megállapí-
tást, azt mondhatjuk, hogy Huszár Gál valójában minden nem liturgikus, tehát gyüleke-
zeti éneket beoszt a graduálban neki megfelelő helyére. Ám nemcsak az ünnepi énekekre 
áll ez, hanem a külön csoportot képező katekizmusi énekekre is (I, 79b—135b). Ott né-
hány prózai és verses hitvallás, történeti áttekintés, verses Miatyánk és hosszú Miatyánk-
magyarázat stb. sorakozik egymás után. Tehát az I. rész graduáljába beillesztett énekek 
világos szerkezetű ünnepi gyülekezeti énekeskönyvet is alkotnak, melynek kezdetén a 
katekizmusi tartalmú gyülekezeti énekek foglalnak helyet. Bornemisza Péter felismerte 
Huszár Gál e koncepcióját, amikor csaknem szolgaian kiemelte az I. részből a gyüleke-
zeti éneklésre alkalmas énekeket. Az I. részről Bornemisza tekintélyével megerősítve 
mondhatjuk, hogy egyben gyülekezeti énekeskönyv is.44 így magyarázatot kapunk arra, 
amit Schulek Tibor problematikusnak talált, hogy ti. a Te Deummal kezdődő darabok 
„sohasem tartoztak a Prímához; részben az ősi Matutinumból valók, részben pedig a re-
formáció katechetika szükségéből kerültek" azl. részbe, a reggeli rendtartás-rész után 4 5 

Talán éppen azért, mert a reggeli istentisztelet után is lehetett katekizmus-oktatás. 
Azért is nehéz lenne elvitatni az I. rész gyülekezeti jellegét, mivel az ünnepi énekek 

után már itt következnek a prédikáció utániak. Ezek szükségképpen a liturgikus rész 
után szerepelnek, hiszen „a prédikációt a graduálban található liturgia előzte meg."46 

Mivel pedig a prédikáció utáni énekek már az I. részben elkezdődnek, a mű kétrészes mi-
voltának nem helyes túlzott jelentőséget tulajdonítanunk. Érdemes visszatérnünk Dézsi 
Lajos feltételezéséhez: „Lehet, hogy Huszár Gál nem akarta megvárni, míg a II. rész 
nyomtatásával elkészült s mihelyt az első készen volt, azt külön is kibocsátotta, s a II. 
rész elkészülte után pedig teljes példányokat (I., II. rész) adott ki."47 Dézsi sejtése az-
óta beigazolódott. Az epeijesi kollégium könyvtárában megtalálható az 1574-es énekes-
könyv teljes I. része. Ennek kötéstáblájából Huszár Gál művek töredékeit áztatták ki, 
tehát az I. rész külön is forgalomba került.48 

4.3. A szerkezet leírása 
Szerkezet-leírásunkban nem mindig követjük szó szerint Huszár Gál beosztását, el-

nevezéseit, hogy ahol lehet, fő- és alcímekkel is explicitté tegyük a kompozíciót. Az élő-
fejeket sem tüntetjük fel: az I. rész 136a oldaláig az élőfej Reggeli éneklések; utána fel-
váltva szerepel hol a megfelelő Reggeli éneklések, hol a Délesti éneklések. A gyülekezeti 
énekek esetében: Reggeli és délesti éneklések. A II. részben:/! Szentegyházban való is-
teni dicséretek. 

I. RÉSZ 
I. REGGELI RENDTARTÁS ( la -79b) 

1. prímarend vasárnaptól szombatig fia—61a) 
2. hetedszaki himnuszok (61 b—69a) 9 

3. reggeli könyörgés (gyülekezeti ének) (69b—72b) 
4. reggeli imádságok versiculusokkal (72b—79a) 

II. KATEKIZMUS (79b-135b) 
1. Te Deum laudamus (79b-84b)5 0 
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2. Az Anyaszentegyháznak közönséges imádsága (84b—87b) 
3. Credo (niceai és Athanasius-féle51 hitvallások, gyülekezeti énekek, imádságok) 

(88a-103b) 
4. Szentháromságról való vallástétel és könyörgés (gyülekezeti énekek és imádság) 

(103b-110b) 
5. Tízparancsolat (gyülekezeti énekek és imádság) (11 la—117b) 
6. bűneinkről való közönséges vallástétel (közgyónó ének) (117b—119a) 
7. a Tízparancsolatból és a közgyónó énekből szerzett imádság a budai Csonkatorony-

ban lévő rabok számára (119b-122a) 
8. Miatyánk (gyülekezeti énekek, imádság, lelki elmélkedés) (122b—135b) 

III. REGGELI ÉS DÉLESTI ÜNNEPI DICSÉRETEK (136a-344a) 
1. Advent ( 1 3 6 a - 151b): príma; vecsernye 
2. Karácsony (152a—212a): vecsernye (dec. 24-én); hajnali istentisztelet (dec. 25-én); 

prima (dec. 25-én); Krisztus születéséről isteni dicséretek (gyülekezeti énekek); imádság; 
az úrvacsora kiszolgáltatásának módja; vecsernye (dec. 25-én) 

3. Kiskarácsony (Újesztendő) (212a-218a): príma; vecsernye; Ujesztendőre való isteni 
dicséretek (gyülekezeti énekek) 

4. Vízkereszt (218a—224a): príma; vecsernye 
5. Vízkereszt utáni vasárnap (224a-227a): vecsernye 
6. Quadragesima Űrnapja (227b—239b): príma; vecsernye 
7. Virágvasárnap (239b—241a): vecsernyére való himnusz (Dicsőség, dicséret és tisz-

tesség) 
8. Nagypéntek (241a—249a): príma; kommunikálásra való versiculus és imádság 
9. Húsvét (249a-285a): príma; kommunikálásra való isteni dicséretek; vecsernye; 

Krisztus kínszenvedéséről és feltámadásáról isteni dicséretek (gyülekezeti énekek) 
10. Krisztus feltámadása utáni Űrnapja (285a-292b): vecsernye 
11. Krisztus mennybemenetele (292b-305b): vecsernye; Krisztus mennybemeneteléről 
isteni dicséretek (gyülekezeti énekek) 
12. Pünkösd (306a-322b): príma; vecsernye; pünkösdi isteni dicséretek prédikáció 
előtt (gyülekezeti énekek) 
13. Szentháromság-nap (323a-330b): príma; Szentháromság-napi kommuhikálás; ve-
csernye 
14. Nyárban szombatra vagy ünnepre (330b-336b): vecsernye 
15. Vasárnap (337a-339b/2): vecsernye 
16. Apostolok vagy egyéb szentek ünnepére5 2 (340a-344a): vecsernye 

ÍV. PRÉDIKÁCIÓ UTÁNI ISTENI DICSÉRETEK (344a-347b) 5 3 

II. RÉSZ 
I. PRÉDIKÁCIÓ UTÁN VALÓ ISTENI DICSÉRETEK ( l a - 3 l'b) 

II. PSALMUSOK (32a—98b) 
III. A SZENTEGYHÁZBAN VALÓ ISTENI DICSÉRETEK (99a-123b) 
IV. HALOTT TEMETÉSKOR VALÓ ISTENI DICSÉRETEK (123b-126b) 
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5. A 16. századi protestáns istentisztelet Huszár Gál énekeskönyve alapján54 

5.1. A graduál-rész forrásai 
A 16. századból egyetlen nyomtatott graduál maradt fent, az 1574-es kiadás gradu-

ális része.55 A szakirodalom a 16—18. századból 30 kéziratos és nyomtatott graduált 
ismer 5 6 Az első graduálok forrásaira csak következtetni tudunk. Huszár Gál mintái a 
következő gyűjtemények lehettek: 

1. Benczédi Székely István himnuszgyűjteménye 5 7 

2. Újfalvi Imre 1602-es énekeskönyve58 előszavának tudósítása szerint az 1554— 
- 1 5 6 0 közötti időben nyomtatott Reggeli éneklések; e mű létrejöttében Kálmáncsehi 
Sánta Mártonnak is nagy szerepe lehetett,59 aki 1542—1546 között fordíthatta le a 
középkori prímarendet. 

3. Saját, 1561-es Reggeli éneklések című összeállítása, melyből elhagyja Kálmán-
csehi prózai zsoltárfordításait.61 

4. A 16. században több olyan, katolikus, latin nyelvű, a szertartási énekek szőve-
c 7 

gén és dallamán alapuló forrás, kézirat létezhetett, amelyet ma már nem ismerünk. 
Az újonnan felfedezett Miskolci-graduáÚ3 töredéke - mely 1540 körül keletkez-

hetett - mutatja, hogy a 16. század első felében „több párhuzamos kísérlet történt a 
középkori liturgikus ének magyar nyelvű alkalmazására."6 

Huszár Gál összesen egyszer nyilatkozik forrásairól (yyy t a). E szerint a szerkesztő-
nek ugyan nagy része lehetett a prózai psalmusok fordításában, az egyéb szertartási éne-
keket azonban többé-kevésbé változatlanul átvette: „A hymnusokat kedig, antiphoná-
kot és egyéb lelki énekeket abban hadtuk, amiben találtuk." 
5.2. A reggeli mellékistentisztelet rendje 

Huszár Gál reggeli rendtartásnak, illetve prímának hívja a reggeli istentiszteletet.65 

Mint Schulek Tibor kimutatta, Huszár Gál prímarendje megegyezik a középkori hórák 
prímarendjével 6 6 

A reggeli istentisztelet lefolyásáról legrészletesebben a vasárnapi prímánál ír. A gra-
duálban a prímák az adott napra rendelt himnusszal kezdődnek. A könyv elején azonban 
megtalálhatjuk az általánosan érvényes bevezető részt is.67 A príma felépítése eszerint a 
következő:68 

1. Miatyánk 
2. Úristen, nyisd meg a mi ajakinkat (a Domine labia mea aperies kezdetű antiphona 

fordítása); Úristen, figyelmezzél a mi segedelmünkre (a Deus in adiutorium fordítása) 
3. 95. psalmus (az ún.Invitatorium-zsohár, prózában és versben egyaránt) 
4. a 95. psalmusbó\ szereztetett imádság 
5. himnusz 
6. antiphona 
7. 3 psalmus summával és imádsággal 
8. capitulum 
9. responsorium (az ún. responsorium breve) 

10. versiculus 
11. felhívás az imádkozásra: „Imádjuk az Úristent" 
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12. imádság (collecta) 
13. benedicamus69 

Az egész évre rendelt prímarendet az 1. táblázat tartalmazza. A táblázat az egyes 
ünnepeken belül elhelyezkedő szertartásrészek számát adja meg. A számokon belül nem 
tüntetjük fel az utalásokat, mint pl. a csütörtöki prímában: „az oda föl való responsoriu-
moknak amelyikét akarják, azt mondják" (1,48a). 
5.3. A délutáni mellékistentisztelet rendje 

Huszár Gál „délesti" istentiszteletének forrása szintén a katolikus zsolozsma hórája, 75 1 f\ 
a vespera. Huszár Gál vecsernyerendje a következő: 

1 • psalmus antiphonával és summával 
2. imádság a psalmusból 
3. capitulum 
4. himnusz 
5. versiculus 
6. Magnificat antiphonával 
7. imádság (collecta) 
8. benedicamus 

A 2. táblázatban a prímához hasonlóan azt jelöljük, hogy az adott ünnepen Huszár 
Gál hány szertartásrészt említ illetve ír le. Ahol Huszár Gál a príma énekei között sze-
replő szertartásrészre utal, azt a jegyzetben feltüntetjük. 

A príma- és vecsernye-táblázatok azt mutatják, hogy Huszár Gál vagy a forrását kö-
vetve, vagy a liturgia liberálisabb felfogása miatt, nem mindig ragaszkodik egyes szertar-
tásrészekhez, illetve nem tartja szükségesnek kürni azokat. Részben az adott ünnep jel-
legéből következően, de részben a fenti okok miatt is, a szertartásrészek száma igencsak 
változó. 
5.4. Hajnali istentisztelet 

Az 1574-es graduál-énekeskönyv tartalmi ismertetéseiben csak a prímákat, vecser-
nyéket és a főistentiszteletet szokták megemlíteni. A mű azonban egy ízben, karácsony-
kor (a decetnber 24-én lévő vecsemye és a december 25-én lévő príma között), ezeken 
kívül még egy hajnali istentiszteleti rendet is közöl, mely a katolikus laudes matutinae 
szerkezetét mutatja.92 Eszerint karácsonykor négy istentisztelet is volt: a hajnali, a reg-
geli, azután az úrvacsoraosztó és prédikációs, végül pedig a délutáni. 

A hajnali istentisztelet szerkezete a következő: 
1. antiphona 
2. három psalmus, imádsággal 
3. capitulum 
4. versiculus 
5. antiphona adBenedictus 
6. Benedictus 
7. „Ha az üdő szenvedi és a szentegyházi szolgáknak tetszik, e Szent Zachariás éneke 

után a Te Deum laudamusi is elmondhatják." (I, 164b) 
8. imádság (collecta) 
9. benedicamus 

A nagypénteki és húsvéti prímában ugyancsak szerepel a Benedictus az antiphoná-
val (I, 246b és 255b). 
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5.5. Az úrvacsoraosztó, prédikációs főistentiszteleti rend 
A 16. századból több istentiszteleti leírást ismerünk, például Heltai Agendajából 

— melynek forrása Luther Formula Missaeje9 3 —, vagy Bornemisza postilláinak II. köte-
téből. Az 1574-es graduál-énekeskönyvben először megjelenő Sztárai zsoltárparafrá-
zisból (22=23) pedig arról értesülünk, hogy naponta kétszer tartottak prédikációt: 

, .Minden napon kétszer engemet megitat ő lelki italával. 
Lelki folyóvíznek és élő kútfőnek szép tiszta folyásával. 
Evangéliomnak anyaszentegyházban ő prédikálásával." (II, 39b—40a) 
Huszár Gál prédikátori tevékenységéről is van adatunk kassai lelkész korából: ő a 

magyarok prédikátora, vasárnap reggel először ő prédikál. Utána a német prédikátor, 
majd ismét ő magyarul tart katekizmus-oktatást a kis templomban. Hétfőn, ha ügy kí-
vánja, reggel magyarul taníthat és keresztelhet a nagy templomban 

A szakirodalom többször kimutatta, hogy Huszár Gál ürvacsoraosztó istentisztele-
tének forrása Luther Formula Missaeie (Wittenberg, 1523).96 Nézetünk szerint az 
1526-os Deutsche Messe (Wittenberg)9 is hatott Huszár Gálra. A közvetett forrás a 
katolikus mise, melyet Luther megreformált. Huszár Gálnál a történeti bevezető végén 
a következő olvasható, magyarul: „Azért az előttünk való rendtartástól, hogy minket 
valaki teljességgel elszakadtaknak ne mondhasson, amenniben az Istennek szerzése ellen 
nincsen, követjük." (I, 196a) 

Hogy mikor osztották az úrvacsorát a 16. században? Huszár Gál graduáljában a 
karácsonyin kívül még két, töredékes istentisztelet-leírást találunk: a húsvétit és a szent-
háromságünnepit. Nagypéntekre közöl egy úrvacsora-vételre való versiculust és imád-
ságot, tehát ezeken az ünnepeken is osztottak úrvacsorát. valamint egyéb Űrnapokon, 
azaz vasárnap is (1.1, 323a). 

Táblázatunkban Luther Formula Mssaejével hasonlítjuk össze Huszár Gál isten-
tiszteleti rendjét, a Deutsche Messéve 1 való megfeleléseket pedig a jegyzetekben tün-
tetjük fel. 

FORMULA MISSAE 
történeti áttekintés 

1. introitus 
2. Kyrie eleison 
3. Glória in excelsis (el is hagyható) 
4. collecta 
5. epistola 
6. graduale az allelujával (esetleg sequentia is) 

7. evangélium 
8. Credo (Symbolum Niceanum) 
9. prédikáció (lehet az introitus eló'tt is) 

10. salutatio 
11. praefatio 

1 5 7 4 - E S 

történeti áttekintés4^ 

1. valami psalmustt. . .] mondunk4 4 

2. Kyrie Magne Deus (Felséges Isten) 
3. Dicsőség magasságban Istennek 
4. collecta-imádság 
5. epistola (a karácsonyi príma capituluma) 
6. prosa (Hálát adjunk mindnyájan, a Grates 

100 
nunc omnes sequentia); graduale (gyüleke-
zeti ének: Jer, mi kérjünk Szentlelket)' 

7. evangélium-magyarázat 
8. prédikáció 
9. Credo (a 88. levélről a níceai hitvallás) 

10. praefatio (Mind örökkön örökké dicsérjük 
az Úristent) 
11. Sanctus (Szentnek angyalok mennyor-
szágban téged Isten) 



1012 

12. consecratio (szereztetési igék) 

13. Sanctus-Benedictus (a Benedictus éneklése 
közben elevatio) 
14. Paternoster 
15. PaxDomini 
16. communio (közben Agnus Dei és oratiók) 

17. imádság 
18. salutatio 
19. Benedicamus Domino^ ® 3 

20. benedictio (4. Móz. 6. vagy a 96. psalmus 
alapján), dimissio 

12. szereztetési Igék, úrvacsotai intelem (con-
secratio) • 

13. Miatyánk 

14. kommunikálás, közben gyülekezeti ének-
lés (Jézus Krisztus, mi üdvösségünk egyetlen 
vagy más)1112 

15. hálaadás és intő beszéd 
16. áldás, elbocsátás 

A húsvéti úrvacsoraosztás (I, 257a—264a) tekintetében Huszár Gál még jobban kö-
zelít a Deutsche Messe szelleméhez. Az introitus helyett az Örülj és örvendezz kezdetű 
hálaadást, himnuszt ajánlja; „Ha a ministernek tetszik, ez imádság után epistolát mond-
hat"; prosa, azaz sequentia helyett szintén gyülekezeti éneket ajánl: „a Krisztusnak fel-
támadásáról való dicséreteknek egyikét" kell énekelni; a prosa után „graduálét, azaz a 
Szentléleknek malasztjáért való közönséges könyörgést" énekeljen a lelkipásztor, a köz-
séggel egyetemben. 
5.6. Irodalomtörténeti megjegyzések 

A szertartási énekszövegek összehasonlító vizsgálata megnyugtatóan csak a dalla-
mok összehasonlításával együtt lenne elvégezhető. E fejezetben csupán néhány iroda-
lomtörténeti megfigyelést mutatunk be egyes himnuszokról, prózai psalmusokról és 
imádságokról. 
5.6.1. Himnuszok 

Az 1574-es énekeskönyv I. részében, éppen graduál-jellege miatt fordul elő a leg-
több 16. századi himnusz-fordítás, szám szerint 54. Ezen 54 himnusz közül 25 csak itt 
található, a többit is elsősorban evangélikus énekeskönyvek örökítik tovább. A z R M N y 
incipit-mutatójában a himnuszok között nem szerepel az a h é t 1 0 4 ének, amelynek cí-
mében maga Huszár Gál a himnuszmegjelölést alkalmazza, igaz, az eredeti incipitet nem 
adja meg. 

Ugyan a II. rész prédikáció utáni énekei között van (20b), mégis itt, a himnuszok 
között emlékezünk meg a Kérlek és intlek kezdetű gyülekezeti énekről. Huszár Gál itt 
sem tünteti fel a forrást. Ez Az utolsó ítéletről címet viselő ének nem más, mint didak-
tikus keretbe helyezett sequentia, a Celanói Tamásnak tulajdonított Dies irae, dies illa 
fordítása. 
5.6.2. Prózai psalmus-fordítások 

Huszár Gál így nyilatkozik fordítói munkájáról: ,,Miért hogy a psalmusok a diákul 
való régi translatióban sok helen igen különböznek a sidó Bibliában való értelemtől. Ez 
okáért e mi fordításunkban nem a régi translatiót, hanem a sidó textust követtük." 
(yyyxa) Benczédi Székely István zsoltárfordításának105 ajánlólevelében szintén a zsidó 
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nyelvű Bibliára hivatkozik, de, mint Horváth János megállapította, ezt „nem kell szó 
szerint vennünk".106 Valószínűleg Huszár Gál is egy, a héber Biblia alapján revideált, 
korszerű latin fordításból dolgozott. De figyelembe vehette a héber nyelvű psalmusokat 
és a magyar psalmus-fordító előzményeket is. Mint Csomasz Tóth Kálmán kimutatta,107 

a Csurgói- és Kecskeméti-graduál prózai zsoltárfordításai szinte szórói-szóra megegyez-
nek Huszár Gáléval. Huszár szövege ezenkívül több helyen megegyezik Benczédi Székely 

i n o 
fordításáéval is. 
5.6.3. Imádságok 

Huszár Gál az előszóban elmondja, hogy az énekek közé „a régi és mostani Anya-
szentegyháznak különb-különbféle szükségiben való imádságit is néhol-néhol" (A4b) be-
írta. Legnagyobb számban az imádságnak két fajtája fordul elő nála: az ún. collecták és 
a psalmusokból szerzett imádságok. 

Luther igen sok művében foglalkozott az imádkozás kérdésével. Nézete szerint kö-
tetlenül kell imádkozni: ,,Magam sem ragaszkodom e szavakhoz és kifejezésekhez, hanem 
ma így, holnap úgy szólok, a szerint, hogyan tölt el a buzgóság."109 Mintákat akart ad-
ni a hívők számára: a Miatyánk negyedik kéréséről (Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma) pl. így ír: „Ezzel tehát röviden jeleztük és vázoltuk azt, hogy a földi élet 
milyen sokféle viszonylatára terjed ki ez a kérés. Ebből aztán hosszú imádságot szer-
keszthet bárki és hosszan sorolhatja mindazt, ami beletartozik."110 Huszár Gál, Luther 
szellemében, szintén csak mintát akar adni. A psalmusokból szerzett imádságokhoz a 
következő utasítást írja: „A psalmusokból való imádságokat nem az okáért írtuk be ide, 
hogy a keresztyéni gyülekezetben a ministemek mindenik psalmus után való imádságot 
a psalmusszal egyetemben azontúl el kellyene mondani. Hanem főképpen azért, hogy 
legyen az egyigyű keresztyén atyafiaknak valami példájok, mi módon kellyen gondol-
kodniok és imádkozniok e mostani nyomorult üdőben [ . . .]" (I, 4b-5a). 

Ezek az imádságok (hálaadások és könyörgések) hol a kollektív mi, hol az egyéni 
én nevében szólnak. Nem hiányzik belőlük az időszerűség, így a pápaság elítélése (I, 86b, 
87a), vagy a panasz a török és tatár pusztítások miatt (I, 86b, 87a, 116b, 119b—122a, 
129b, 135b, 139b).1 1 1 

Külön kell szólnunk a Huszár Gál szerzeményének tartott imáról, amely a budai 111 Csonkatoronyban lévő rabok számára készült. Ezt az imát, mint a szakirodalom i | i 
megállapította, átveszi Huszár Dávid is, a Heidelbergi káté fordításának II. részében. 
1567-ben jelent meg Johann Habermann (Avenarius) Christliche Gebet c. evangélikus 
imakönyve, mely a hét napjaira írott imádságokat tartalmazza. Ezt hamarosan lefordí-
tották latinra is. 1 4 A könyv végén különböző személyek imádságai találhatóak, köztük 
egy Oratio contra Turcam címet viselő (R 7a-R 9b). A budai Csonkatorony rabjai szá-
mára készült ima nem más, mint Habermann ezen imádságának szabad forditása. Egyéb-
ként ugyanezen imának szolgaibb átültetése Szalaszegi György 1593-ban megjelent 
Habermann-fordításában115 is olvasható. 

Nagyobb mennyiségű ima a 16. században Heltai kiadványain116 és a prédikáció-
117 

-kötetek imádságain kívül a katekizmusokban, közelebbről HuszárDávid Heidelbergi 
káté fordításának II. részében találh'ató. Huszár Dávid az imákat magán- és gyülekezeti 
használatra ajánlja. Az ajánlólevélben hosszan védelmezi az imádságokat azokkal szem-
ben, akik támadják, elégségesnek tartva a Miatyánkot118 (A2b). Könyve kinyomtatá-
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sának harmadik oka, mint mondja,"hogy „az én megholt Atyámnak [ti. Huszár Gálnak] 
hírét-nevét az ő megholta után is viselném, magasztaljam [ . . . ] " (A6a). A szakirodalom, 
Huszár Dávid imádságoskönyvét elemezve, a forrást vagy a pfalzi rendtartásban kereste, 
vagy ismeretlennek mondta.'19 Huszár Dávid buikolt célzása apja emlékére értelmet 
kap akkor, ha összehasonlítjuk az 1574-es énekeskönyv imádságait a Huszár Dávidnál 
közöltekkel. Mint Nagy Kálózi Balázs kimutatta,120 Huszár Dávid imagyűjteményének 
69 imájából 58 megtalálható Huszár Gálnál: az 1574-es kiadvány psalmusból szerzett 
imádságai, reggeli könyörgései és a katekizmusi rész imái között. Huszár Dávid imádsá-
gainak közvetlen forrása tehát apjának, Huszár Gálnak 1574-es énekeskönyve.121 

6. Gyülekezeti énekcsoport 

Ha kiemeljük az 1574-es kiadásból a szertartási énekeket, egy olyan gyülekezeti 
énekeskönyvet kapunk, tnelynek felépítése nem egyezik meg egyetlen előtte megjelent 
énekeskönyvével sem: katekizmusi énekek,ünnepi énekek, prédikáció utáni énekek, psai-
musok, szentegyházi dicséretek, halotti énekek következnek benne egymás után. 

Hogy a szertartásban mikor énekelték ezeket a gyülekezeti énekeket? Erre is választ 
ad Huszár Gál: )rAmely isteni dicséreteket az Űr Krisztusnak születéséről ide írtunk, mi-
kor a szentegyházi szolgáknak tetszik, akkor mondják a szent gyülekezetben" (I, 170a); 
az élőfejen pedig ez olvasható: Reggeli és délesti éneklések. 

Huszár Gál a gyülekezeti énekek esetében is utal forrásaira. Ma már csak sajnálni 
tudjuk, hogy a kezében lévő dicséretek egy részét elhagyja, mert „némelliket tudatlan 
emberek szerzötték, kikkel a több jót is megrútítanánk" (I, 193b).1 2 2 

A közelmúltban megkerült 1560-as énekeskönyv ismeretében még jobban nyomon 
követhető az 1574-es újítása, eltérése a korábbi énekeskönyvektől. CsomaszTóth Kálmán 
jogosan különítette el az 1574-est a debreceni énekeskönyvektől, s így arra a következ-
tetésre jutott, hogy „alig lehetett olyan,Huszártól származó előzménye, amelyet egyút-
tal a debreceniek ősének is tekinthetnénk", hiszen szerkesztésében az 1574-es annyira 
önálló gyűjtemény.123 Valóban, az 1560-as a szerkezettől kezdve az énekek sorrendjén 
át magukig a szövegekig, számos lényeges ponton eltér az 1574-estől. Ennek nem mond 
ellent az a tény, hogy mennyiségileg az 1574-es őrzi meg a legtöbb éneket az 1560-asból 
(97,2%-ot).124 Ez utóbbi „képezi a hazai protestantizmus valamennyi énekeskönyvé-
nek kiindulópontját a legutóbbi időkig'.'12 Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy 
Huszár Gál kétszer is megalapozta a magyar gyülekezeti éneklést: 

1. Az 1560-as énekeskönyvében, mely egyaránt alapja a református és evangélikus 
énekeskönvveknek. Borsa Gedeon számszerűen is kimutatta az 1560-as énekeinek át-
vételét,12 továbbá azt, hogy az 1566-os váradi énekeskönyv az énekek 90%-át az 
1560-aséval teljesen azonos sorrendben közli.127 

2. 1574-ben nemcsak kötet-szinten, az énekeskönyv új szerkezetével változtat ko-
rábbi művén, hanem az egyes csoportokon belül is módosítja az énekek sorrendjét. Újí-
tása annál is jelentősebb, mivel csak a II. rész nyomtatása közben ismeri meg az 1566-os 
és 1569-es énekeskönyveket, vagy az azokkal rokon kéziratokat.128 összehasonlítva 
az 1560-as, 1563-as (töredékes), 2 9 1566-os, 1569-es énekeskönyveket, arra a megál-
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lapításra jutunk, hogy az 1560-as felépítése tekintetében több hasonlóságot mutat a deb-
receni énekeskönyvekkel,130 mint az 1574-essel. Még az 1560-as felfedezése előtt, 
Vaijas Béla szinte látnokí pontossággal adta okát az 1560-as és az 1574-es eltéréseinek: 
.Huszár azért nem beszél az 1560. évi kötetről, mert azt maga sem tekintette sajátjának, 
amolyan bevett , hivatalosan egyházilagjóváhagyott, kis ének-kiadvány volt ez, amely-
ben egyébként sem igen láthatta az 1574-ben közzétett nagy, kétrészes, graduálé és nép-

1 1 1 
énekgyűjteményének igazi előzményét." 

Az egyes énekeskönyvek, énekszövegek leszármazási sztemmáját csak a szövegek 
összehasonlító vizsgálatával készíthetjük el — ezt a munkát egyelőre nem sikerült elvé-
gezni. 

Az énekeskönyvek fokozatos bővülését, az énekek vándorlását, a két énekeskönyv-
-típusnak, az evangélikusnak és a reformátusnak szétválását jól szemlélteti az énekcso-
portokon belül elhelyezkedő énekek sorrendje, tömbösödése. Az egyes énekcsoportokat 
az 1574-es sorrendjében külön-külön (ahol lehet táblázat segítségével) elemezzük. Szö-
vegek összehasonlítására egyelőre csak az 1560-as és 1574-es tekintetében vállalkozunk. 
6.1. Katekizmusi énekek [L. a 3. táblázatot!] 

Az 1574-eshez hasonló katekizmusi énekcsoport csak az 1582-esben található. A 
többi 16. századi énekeskönyvben ezek az énekek viszonylag egy tömbben, a szentegy-
házi és prédikáció utáni dicséretek között vannak. Táblázatunk, melyet a Szegedi Számí-
tógépes Verstörténeti Csoport segítségével készítettünk, az 1574-es sorrendjében közli 
az incipiteket. Az egyes kezdősorok mellé rendelt szám azt mutatja, hogy az ének a meg-
adott énekeskönyv megadott énekcsoportjában a hányadik helyet foglalja el. Ha az ének 
nem a megadott énekcsoporton belül helyezkedik el, x-jelet tettünk, ha pedig nincs meg 
az énekeskönyvben, - -jelet. 

Az 1560-as, 1566-os, 1569-es és az 1590-es énekeskönyvek az énekek tömbösödése 
szempontjából egy csoportot alkotnak, csak a szorosabb értelemben vett káté-énekek 
vannak egymás után: a Tízparancsolat van elől, majd a Miatyánk és a Credo (Luther 
Kiskátéjának sorrendjében134). Bornemisza (1582) többnyire az 1574-es rendjét kö-
veti,13 az 1593-as pedig, mivel minden éneket az ünnepek köré csoportosít, nem ad 
külön káté-ének csoportot. 
6.2. Karácsonyi énekek [L. a 4. táblázatot! ] 

A 16. századi énekeskönyvek a karácsonyi énekekkel (köztük az adventi énekekkel) 
kezdik az egyházi év ünnepeit. Kivétel az 1593-as, mely külön adventi énekcsoportot is 
tartalmaz. 

Ha leszámítjuk az 1560-ban még hiányzó verseket, vagy a később hittani elvek miatt 
elhagyott énekeket,136 ugyancsak arra a következtetésre jutunk, hogy az 1574-es kia-
dás nem követi az 1560-as, 1566-os és 1569-es sorrendjét, az 1593-as pedig (Huszár Gál-
hoz hasonlóan) új énekrendet alakít ki, és jelentősen bővíti anyagát. 
6.3. Újesztendei énekek 

Az 1574-es kiadásban csupán bővítés történik: Huszár Gál a korábbi énekesköny-
vektől eltérően nem egy éneket (Nékünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek), 
hanem kettőt közöl (a Megteljesité az A tyaIsten kezdetűvel bővít, akárcsak Bornemisza). 
6.4. Nagypénteki és húsvéti énekek [L. az 5. táblázatot! ] 

A fentiekhez hasonlóan táblázatunk az énekek hagyományozódása tekintetében 
az 1574-es kiadás különállását mutatja. Annyi kiegészítést tehetünk még, hogy az 
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1560-asban a 8. helyen, az 1566-osban és az 1569-esben pedig a 9. helyen a Hálaadások-
kal énekeljünk kezdetű ének áll, mely az 1574-esben a Krisztus mennybemeneteléről 
szóló dicséretek között szerepel. 
6.5. Krisztus mennybemeneteléről énekek [L. a 6. táblázatot!] 

Következtetésünk most is ugyanaz, mint eddig. 
6.6. Pünkösdi énekek, prédikáció előtt [L. a 7. táblázatot!] 

Az 1560-asban, az 1566-osban és az 1569-esben nincs külön pünkösdi ünnepi cso-
port. Az 1560-as ebben az esetben mégis egyenes ági előzménye az 1574-esnek. Az 
1574-esben 8 pünkösdi ének van. Az 1560-asban, a kötet legelején, ebből 4 éneket ta-
lálunk, A Szentlélek ajándékáért való könyörgések a prédikáció előtt cím alatt. Hogy 
miért a kötet elején? Mert e pünkösdi énekek prédikáció előtti énekek is egyben. Min-
denesetre az 1566-os és az 1569-es e csoportot nem veszi át. Az 1574-esben 4. és 5. he-
lyen lévő ének a korábbi énekeskönyvekben a prédikáció utáni énekek között szerepel. 
Huszár Gál saját szerzeményének, a Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének kezdetű 
pünkösdi énekének 1560-ban még nem találja meg későbbi helyét, s berakja az újeszten-
dei dicséretek mögé; az ének címe is azt mutatja, hogy e darab kötetbeli helyét a szerző 
1560-ban még nem érezte megfelelőnek: Precatio ad Deum Spiritum Sanctum ante 
sacram concionem. Talán nem túl merész az a feltételezés, hogy énekét már az énekes-

137 
könyv nyomtatása közben szerezte. Mindenesetre az 1566-osban és az 1569-esben 
már a megfelelő részben van: az ünnepi énekcsoportok után, a pünkösdi énekcsoport 
helyén. Persze, mivel ezen énekeskönyvek csak ezt az egy pünkösdi éneket adják, s a 
többit más helyeken szétszórva közlik, nem egészen jogos külön pünkösdi énekcsopor-
tot megkülönböztetni. Külön meg kell jegyeznünk, hogy Bornemisza énekrendje ebben 
a csoportban lényeges módon eltér Huszár Gálétól; továbbá Bornemisza a 9. és a 10. he-
lyen az 1574-es 2 adventi (príma) himnuszát is betoldja. 
6.7. Prédikáció utáni énekek 

Az 1574-esben a korábbi énekeskönyvekhez képest a legnagyobb bővítést a prédi-
káció utáni dicséretek csoportjában találjuk. A korábban ismert anyagot Huszár Gál át-
szerkeszti, új énekrendet hoz létre. Az 1560-as, 1566-os és 1569-es kiadás ebben az 
esetben is egyformán csoportosítja az énekeket. 
6.8. Zsoltárok 

Az 1574-es 21 psalmusszal bővíti az 1560-as zsoltár-csoportját. Először 1574-ben 
jelenik meg nagy számú (7) Sztárai zsoltár. Két esetben megváltoztatja korábbi zsoltár-
-besorolását: elhagyja a túl hosszúnak és túl szabad parafrázisnak tartott Szkhárosi Hor-
váth-féle 2. psalmust (Mind e világnak ím esze veszettA138 s helyette Zeleméry László 
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ kezdetű parafázisát közli. Az 1560-asban négyszer is 
szerepel az 50.[=51.] psalmus, ebből a harmadikat, Szegedi Lajos Légy irgalmas Úristen 
minekünk (II, 26b) kezdetű parafrázisát 1574-ben a prédikáció utáni énekek közé rakja, 
nem is utalva annak zsoltár voltára. Sőt címe (Azonról) mintha azt mutatná, hogy ezt a 
könyörgést is, mint az előző éneket (Kegyelmes Úristen), a pogányok kegyetlenkedése 
ellen kell a keresztyéneknek énekelniük. Ugyanakkor a Magasztallak én Istenem (II, 70a) 
kezdetű ének a 76.[=77.] psalmus után következik, Más dicséret, azon rendbeli dologról 
címmel. Ebben csak Bornemisza követi, míg az 1566-os és 1569-es énekeskönyv Cantio 
optima címmel a vegyes dicséretek közé osztja, vagyis nem tartja a 77. psalmus parafrá-
zisának. 
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A zsoltárok csoportja után Huszár Gál szerkesztői megjegyzését olvashatjuk: „E 
psalmusokra azután találkoztunk, hogy immár a többit kinyomtattuk volt. Kiket el nem 
akartunk hadni, mert az híveknek nagy vigasztalásokra vadnak." (II, 93a). Mint a szak-

1 i n 
irodalom már rámutatott, e megjegyzést követően öt olyan zsoltár található, mely-
ből négy az 1569-esben,140 egy pedig az 1566-osban141 van meg, tehát Huszár Gál a 
könyv nyomtatása közben ismerte meg ezeket az énekeskönyveket, illetve a szövegelté-
rések alapján a szakírók arra következtetnek, hogy ezúttal sem maguk a kiadványok ke-
rültek a kezébe.14 2 

6.9. Szentegyházi dicséretek 
Ezután az öt psalmus után még húsz, beosztatlan ének következik, van köztük aktu-

ális, kollektív könyörgés a török veszedelem idején, van egyéni könyörgés, intő ének, A 
prédikátor könyvének hangját idéző ének a világ múlandóságáról, zsoltárfordítás s tb . 1 4 3 

Ezek közül egyik sem található meg az 1560-asban,egy ének 1574-ig csak az 1566-osban 
bukkan fel, 13 ének az 1569-esben jelenik meg először, 2 megvan az 1566-osban és 
1569-esben is, 4 pedig 1574-ben szerepel először gyülekezeti énekeskönyvben. Feltéte-
lezésünk szerint ezt a 20 éneket is a II. rész nyomtatása közben találhatta, mint az emlí-
tett 5 zsoltárt, s a szerkesztő ezért nem tudta már beosztani őket megfelelő helyükre. 
Forrása a kéziratokon kívül az 1569-es nyomtatvány, vagy valamely azon alapuló kézi-
rat lehetett. Az összehasonlító vizsgálat is azt mutatja, hogy az 1569-es és 1574-es szö-
vegei között az énekek többségében csak minimális eltérések tapasztalhatóak: néhány új 
szó, szócsere, ragozási változtatás. Fenti állításunkat még egy megfigyelés támasztja alá. 
A 20 ének között szerepel a 41.[=42.] psalmus (Fohászkodom hozzád, Uram Istenem) 
(II, 106b). A címe: Más isteni dicséret, melyben a keresztyén ember nyomorúságában 
Istennek könyörög. Csakhogy ez a zsoltár, ugyanezzel a kezdősorral, de számos helyen 
eltérő szöveggel, ott van az 1574-es énekeskönyv zsoltárcsoportjában is. A kétszeri köz-
lés oka valószínűleg az 1574-es forrásában keresendő: az 1569-es kiadásban. Ugyanis ez a 
zsoltár 1569-ben nem a psalmus-csoportban helyezkedik el, hanem a vegyes tartalmú 
Közönséges dicséretek között, Alia pulchra cantio címmel. Szövege szórói-szóra mege-
gyezik az 1574-es 20 éneke között szereplő parafrázissal, de ugyanakkor alaposan eltér 
az 1574-es zsoltárcsoportjában található változatétól. A fenti 20 ének utolsó verse egy-
ben az 1569-es utolsó éneke is (Szegedi Gergely: Szánja az Úristen; II, 119b). 

A 20 ének közül tehát 15 megjelenik már az 1569-esben is, főleg a vegyes tartalmú 
dicséretek között. Hogy Huszár Gál a latin címeket lefordítja, a szövegeket nótajelzés-
sel egészíti ki, a versek sorrendjét pedig megváltoztatja, megfelel a szerkesztő Huszár 
Gálról kialakított képünknek. 

Nincs okunk feltételezni viszont az 1566-os Váradi énekeskönyv ismeretét, illetve 
azt, hogy a két kiadvány egy közös ősre, az 1563-asra144 lenne visszavezethető. Ma már 
tudjuk, hogy az 1563-as meglévő énekeinek sorrendje megegyezik az 1560-assal is. Az 
1566-osban nyolc145 olyan, először 1566-ban megjelenő ének van, mely nem szerepel az 
1569-esben, s melyet 1574-ben nem vesz át Huszár Gál sem. Ez a nyolc ének a vegyes 
tartalmú dicséretek között szerepel, így Huszár Gál vagy olyan kéziratot használt, mely-
ben ezek egyike sem fordult elő, vagy egyáltalán nem ismerte az 1566-ost. Igaz, kihagy-
hatott énekeket forrásaiból, hiszen, mint maga is írja, válogat, ugyanakkor azonban bő-
víteni is igyekszik anyagát, mint a psalmusok utáni megjegyzése mutatja (II, 93a). Pél-
dául az 1569-es esetében kilenc éneket 1 4 6 nem vesz át az 1574-es, de ezek közül három 
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úrvacsorai ének, mely nem egyezhetett meg hittani elveivel (az 1560-asban még meg-
volt ezekből a Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed kezdetű). Elhagy két hosszú zsoltár-
parafrázist (köztük a fent említett Szkhárosi-féle másodikat). Talán el sem hagy két ha-
lotti éneket, sőt, ezeket — mint látni fogjuk — minden bizonnyal tartalmazta az 1574-es, 
csak a példány töredéked volta miatt hiányzanak. így csupán két ének1 4 7 esetében nem 
találtunk magyarázatot arra, miért nem veszi fel őket Huszár Gál gyűjteményébe. Ebben 
az esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni a közvetítő kéziratos átvétel lehetősé-
gét . 1 4 8 

6.10. Halott temetéskor való énekek [L. a 8. táblázatot!] 
Mint már Dézsi Lajos valószínűnek tartotta,149 az 1574-es hiányzó lapjain két vers 

szerepelhetett: a Megszabadultam már én a testi haláltól és az Ember, emlékezzél a szo-
morú halálról kezdetűek. Az 1560-as ismeretében ez a feltevés még valószínűbb. Eddigi 
ismereteink alapján majd csak 1590-től jelennek meg a 8. táblázat énekein kívül új 
halotti énekek, mígnem 1598-ban Újfalvi Imre külön kötetben1 5 0 adja ki őket. A 
Beythe-féle énekeskönyv ( R M N y 648) eleje csonka, ezért nem tartalmazza a fenti éne-
keket. 

A kötetet tartalomjegyzék zárhatta. 
6.11. Az 1560-as és 1574-es énekeskönyv szövegei 

Az 1574-es énekeskönyv nemcsak énekeket hagy el az 1560-asból, hanem a szöve-
geket is több helyen megváltoztatja. A szóeltérések, végződés-változtatások, nótajelzés-
eltérések pontos kimutatása egy majdani kritikai kiadás feladata lesz. Most csak három 
jellemző példát mutatunk be. 

A Jer, mindnyájan örüljünk (I, 186b) kezdetű himnusz esetében valószínűleg egy-
szerű nyomdahibáról van szó. Az 1574-es a 4. és 5. versszakot összevonva közli, a 4. 
versszakból az első sort, az 5. versszakból pedig a 2. és 3. sort tartva meg. 

A Puer natus in Bethlehem (I, 190a) kezdetű himnusz szövegei viszont annyira el-
térnek a két énekeskönyvben, hogy minden bizonnyal a himnusz más-más latin verziói 
voltak a fordítás alapjai, s nem tudni, mi okból, 1574-ben Huszár Gál nem az 1560-as 
szövegét adja. 

A Tanulj meg te az úton elmenni (II, 28a) kezdetű ének 3., 5., 8. és 12. versszaka 
különbözik a két énekeskönyvben. Az 1560-as szövege minden esetben az 1569-essel 
egyezik meg. Például az 5. versszakban: 

1560 1574 
Ez bemenést nevezik az írásban, Ez bemenést tanoljuk az írásban, 
kik nem bíznak, csak az egy Krisztusban, akik bízunk csak az egy Krisztusban, 
sem Istennek egyetlen egy Fiában, Istennek egyetlen egy Fiában, 
hanem egyéb idegen bálványokban. nem valami egyéb bálványokban. 

A 12. versszak változtatása: Krisztus „ki viselje minekünk zászlónkat, / és megnyissa mi-
nekünk a kaput" (1560): Krisztus „igazgassa életre utunkat, / és nyissa meg nekünk 
mennyországot" (1574). A fenti példa arra mutat, hogy a nyomtatott és kéziratos for-
rásokon kívül az orális teijedésnek, a közköltészeti jellegnek is nagyobb szerepet kell 
tulajdonítanunk: Komjátiban valószínűleg az 1574-es változatát énekelték, s Huszár 
Gál emlékezetből is leírhatta e verseket. 
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6.12. Szignálás 
Végezetül kitérünk az 1574-es énekeskönyv még egy jelentős újítására. A 16. szá-

zadban a magyar protestáns énekeskönyvek szerkesztői csekély fontosságot tulajdonítot-
tak a szerzőségnek,151 kielégítőnek találták a versfőkbe rejtett szerzőnevet.15 Huszár 
Gál kivétel - Bornemisza csak az ő nyomán halad — abban a tekintetben, hogy attribu-
álja a verseket: az I. részben 8, a második részben 11 esetben tünteti fel a szerzők nevét. 
Az 1560-asban csupán az Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (Bgb) kezdetű 
vers végén találunk egy G. H. monogramot. Az 1566-os egyetlen esetben sem szignálja a 
verseket. Az 1569-esben a szerkesztő, Szegedi Gergely monogramján kívül egy esetben 
az akrosztichon az ének furcsa cimében is megismétlődik: ANDREAS BA TIZINUS (178), 
máskor pedig a vers latin címe tartalmazza a szerző nevét: Precatio Stephani Szegedini 
(193). A többi énekeskönyvben szintén vagy a G. Sz. monogram tűnik fel (pl. az 1590-
esben és 1593-asban), vagy a címben amúgy is szereplő szerző neve. Az utókor a messze 
legtöbb szignót nyújtó 1574-es énekeskönyv alapján tud egyes verseket Dévai Bíró Má-
tyásnak (I, 105b), Melius Juhásznak (I, 269a), Batizi Andrásnak (I, 276b; I, 320a; 
II, 28b; II, 53a), Sylvester Jánosnak (I, 284a), Szegedi Kis Istvánnak (I, 315b; II, 3b), 
Szegedi Gergelynek (I, 318b) és Huszár Gálnak (I, 319a) tulajdonítani. Egy helyen, a 
Gyakran nékünk kellene (II, 31a) kezdetű vers esetében, Huszár Gál hibásan Melius 

i r i 
Juhászt jelöli meg Szegedi Gergely versének szerzőjeként. 

Kérdés, hogy Huszár Gál, aki tehát mindenütt, ahol csak tudja, szignálja 1574-ben 
közölt szövegeit, s a Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének kezdetű műve fölött saját 
szerzőségét is feltünteti, miért nem teszi meg ugyanezt az Adjunk hálát mindnyájan 
kezdetű darab esetében. Kézenfekvő a válasz: nyilván nem tudta, ki a vers szerzője. Ez 
a szerző persze kiváltképpen nem lehetett maga Huszár Gál. (Mivel az 1560-as, az attri-
búciókat módszeresen kerülő énekeskönyvben éppen e szöveg után látható a díszes G. H. 
betűjel, Borsa ezt az éneket mégis Huszár Gál szerzeményének szeretné tartani.154 Ha 
elfogadjuk Borsa feltevését arról, hogy a monogram itt nem lehet egyszerű nyomdai 
helykitöltő elem, hanem szerzői szignó, akkor viszont arra nem találunk magyarázatot, 
hogy ugyanez az énekeskönyv miért nem mellékelt hasonló monogramot a Könyörög-
jünk az Istennek Szentleikének kezdetű szöveghez is, holott azt csakugyan és minden-
képpen Huszár Gál írta.1 5 5) 

S ha már az 1574-es szerkesztő attribúciós gyakorlatáról szólván saját műveinek 
kérdésével is foglalkoztunk, akkor célszerű egyúttal megemlékeznünk a többi, az utókor 
által neki tulajdonított versről. Bod Péter azt mondja, hogy Huszár Gál nem egy éne-
ket szerzett, de sajnos csak a Könyörögjünk kezdetűt említi.156 Egyetértünk azokkal, 
akik a 95. zsoltár verses parafrázisát Huszárnak tulajdonítják, hiszen nyilvánvalóan szig-
nálás szándékával írta e szavakat: „E psalmust mi eképpen csináltuk ritmussal való ének-
be". Semmi bizonyítékát sem találtuk viszont annak az elteijedt feltevésnek, hogy Hu-
szár Gál írta volna a Járuljunk mi az Istennek szent Fiához kezdetű, először csak vala-

* e n 

mikor 1586 körül megjelent1"" éneket. 
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7. Dallamok 

,Huszár Gál a dallamok kinyomtatásához megfelelő zenei képzettséggel rendelke-
zett" — állapítja megCsomaszTóthKálmán.158 Ugyanakkor azonban több helyen rossz 
a kulcs, b-ket nem ír ki előjegyzésül, több elcsúszott dallamrész található.159 

Huszár Gál 1574-es énekeskönyvének csupán az I. részében vannak kották (774 
sor1 6 0): 85 szertartási dallam, 24 himnusz-dallam, 15 ún. dicséret-dallam, tehát 124 dal-
lam összesen; 127 esetben csak szöveg szerepel, közülük 72 nótajelzéssel. A II. részben 
nincsenek kották, itt 122 dicséret olvasható 80 nótajelzéssel.161 Általában a dallamok 
az 1574-esben közvetlenül a szöveg felett helyezkednek el. 

t fit 
A protestáns graduálok feldolgozása 1953 óta folyik. Azóta elkészült a himnu-

szok és az Eperjesi-graduál átfogó elemzése, a passiók feldolgozása.163 Az antiphonák, 
responsoriumok, benedictiók stb. elemzése még tart. Dobszay László szerint164 a gra-
duáloknak két ága figyelhető meg: 1. az 1574-es kiadás és a nyomát követő graduálok, 
melyek „idő- és térbeli érvényessége a másikhoz [ti. a Batthyány-graduál vonalához] ké-
pest szűkre szabott"; 2. A Batthyány-graduál (Óvári- és Ráday-graduál) hagyománya, 
mely számos graduálban nyomon követhető. 
7.1. Zenei rétegek 

Az 1574-es énekeskönyvben három zenei réteget lehet elkülöníteni: a gregorián li-
turgikus énekekét, a humanista metrikus dallamokét, valamint a korabeli gyülekezeti 
énekkincs dallamáét. (Ez utóbbiról lásd az RMDT, I. dallam- és jegyzetanyagát.) 

Csomasz Tóth Kálmán A humanista metrikus dallamok Magyarországon c. munká-
jában kimutatta: Huszár Gálnál többször is megfigyelhető, hogy „1574-ben tudott a te-
nor cantus firmushoz készített antik mértékű kórustételekről és gyűjteményekről."165 

Példa rá a Mikor e széles világ kezdetű ének nótajelzésc.Az Elegiacum avagy Pentamet-
rum vers discant nótájára (I, 179b), mely arra utal, hogy az egyszólamú éneklésben a 
négyszólamú tétel discant, azaz szoprán dallamát énekelték.166 A Mennynek és földnek 
nemes teremtője kezdetű vers nótajelzése pedig a következő:/! Saphicum vers tenorának 
nótájára (I, 345b), ebben az esetben tehát a metrikus éneket a négyszólamú tétel tenor 
dallamára énekelték.167 

7.1.1. Gregorián 
A 16—17. századi protestáns graduálok a középkori mise- és hórarendet veszik át, 

fordítják le magyarra, hozzáigazítva a protestáns hitelvekhez, így a gregorián dallamokat 
is (legtöbbször változatlanul) megőrzik.168 Ezen dallamoknak lelőhelye valószínűleg a 
latin kódexek között keresendő.169 

Az 1574-es gregorián dallamanyaga a mise állandó tételei (Ordinarium Missae) kö-
170 171 

zül a Kyriét, a Glória in excelsist, a Credót és a Sanctust őrzi meg, a mise változó 
tételei közül (Proprium Missae) az introitust és a sequentiát. A zsolozsma énekei (res-
ponsorium breve, versiculus, antophona,himnusz — TeDeum laudamus - ,benedictio1 7 2 ) 
Huszár Gál príma- és vecsernyerendjében szintén a gregorián énekeket örökítik tovább. 
Külön kell szólnunk azokról az énekekről, melyeket Huszár Gál szavai szerint „csen-
desz és lassú énekléssel" elmondanak (I, 5a ) . 1 7 3 Huszár Gál itt a recitáló éneklési mód-
ra utal. „Ebben az időben a zsoltártónusokat és más recitáló formákat még kívülről 
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tudták, ezért az ilyen szövegeknél nem is látták szükségesnek a dallamokat leírni", mint 
Csomasz Tóth Kálmán íija.1 4 így pl. a prózai zsoltárok esetében „a használandó tónust 
(recitáló keretdallamot) a hozzájuk tartozó antifonák hangneme, illetőleg a végükön 
hangjegyekben feltüntetett záróformula mutatja meg."1 7 5 Ugyanígy kell énekelni az 
1574-esben található két újszövetségi cantiót, a Magnificatot (Mária énekét\ I, 150a) és 
a Benedictust (Zachariás énekét; I, 163b 1 7 6 ) is. Az 1574-esben meglévő recitatív éne-
kek a fentieken kívül: az adiutorium (ingressus), a capitulumok, a lectiók, az evangéliu-

17 7 17 8 
mok, az oratiók, 2íMiatyánk és a praefatiók. 

Huszár Gál azonban több helyen a liturgikus énekek helyett gyülekezeti éneket ajánl: 
„Kommunikáláskor ímez isteni dicséretet mondják, avagy mást, amely őnekiek tetszik" 
(I, 206a); „introitus helett imez hálaadást kelly mondani" (I, 257a); „a Magnificat he-
lyébe való dicséret a Szentháromságról (I, 329b); „a responsoriom helett ez dicséretet 
szoktuk mondani" (I, 339a). 
7.2. Az éneklésben részt vevő személyek 

A liturgikus- és gyülekezeti énekeket a lelkész (minister), a kórus (az iskolás gyer-
mekek csoportja) és a gyülekezet énekelte. Huszár Gál legtöbbször feltünteti őket. Hogy 
mikor énekelt a gyülekezet, a nép? Egy-egy gyülekezetnek általában több cantionaléja 
is volt, de graduálja legfeljebb csak egy. így nagy szerepe volt a kántoroknak: „A nép 
megtanulta, legalábbis a könnyebb és gyakoribb dallamokat, és hallás után énekelte a 
kántor irányításával", mint Bárdos Kornél írja.179 Huszár Gál többek között azért is 
illeszti a gyülekezeti énekeket a graduális, liturgikus részek közé, mert a magyar nyelvű 
liturgikus éneklésen kívül az is célja volt, hogy a gyülekezet, ahol tud, kapcsolódjék be 
a kórus énekébe, s otthon is használhassa a graduál-énekeskönyvet. 

8. A nyomtatvány 

Általánbsan elfogadott vélemény szerint Huszár Gál a nyomdászmesterséget Bécs-
1 80 

ben tanulta, Rafael Hoffhalter műhelyében, felszerelése is onnan származik. 1574-es 
negyedrét énekeskönyvét (előző kiadványaihoz hasonlóan) részben Hoffhaltertől szár-
mazó készletével, részben a Sárvár-Űjszigeti nyomda készletével nyomtatta.181 

A címlapon Huszár Gál nyomdászjele látható: horgonyra tekeredő rézkígyó, melyet 
18 9 

mindkét oldalról felhőből kinyúló kéz fog át. Ezt Huszár Gál Jean Crespin genfi 
nyomdásztól vehette.183Nyomtatványai között először Melius Juhász 1561-ben, Deb-
recenben kiadott prédikációkötetének címlapján tűnik fe l . 1 8 4 

A kötet közel félszáz iniciálét, hét (reneszánsz stílusú) fejlécet, 3 zárómetszetet tar-
talmaz.185 

1 8A 
A dallamokat öntött (gót stílusú) kottajelekkel nyomtatta, melyeknek forrása 

szintén a bécsi Hoffhalter-műhely.187 

Nyomdafelszerelése részint Bornemiszához (Semptére), részint Huszár Dávidhoz 
(Pápára) került. Öntött kottajelei 1574 után nem tűnnek fel más nyomtatványokban.188 

Az énekeskönyvnek jelenleg 3 példánya ismeretes: 
1. Az Epeijesi Kollégium Könyvtárában található, korabeli kötéssel ellátott, teljes 

I. rész. Ebben a példányban részint szövegjavítások, részint cím-kiegészítések vannak, ké-
sőbbi kézírással. 



1022 

2. A Felső-Őrből, 1841-ben előbukkant példány, amelynek nagy része hiányos. Ko-
1 OQ 

rabeli szövegjavítások, nótajelzés-kiegészítések, firkálások találhatók benne. 
3. A Kovács Sándor gyűjteményéből az Evangélikus, majd az Országos Széchényi 

Könyvtárba került legteljesebb példány. Ennek alapján készült az énekeskönyv jelen 
facsimile-kiadása. A boritón korabeli possessor-bejegyzés: „Kys Thomás Emptus f 2 d. 
[olvashatatlan]", anno 1578. A kötet ára tehát a korban szokásos: 2 forint körül volt.190 

A címlapon egy másik possessor-bejegyzés: ,,Ex libris Sigismundi Syrmiensis". A címlap 
előtti lapon latin szentenciák, versek, korabeli kézírással.191 Maga a példány, egy beírás 
kivételével (I, 218a), nem tartalmaz bejegyzéseket. 

Az I. részben a következő lapszám-eltérések vannak: hiányzik a 37. lapszám; a 330-
- 3 3 9 . levél kétszer is megtalálható. Így az I. rész 347+9, azaz 358 levélből áll, melyhez 
a kötet mutatójának 4 számozatlan levele csatlakozik. A II. rész 38. és 97. levele megis-
métlődik, így az összesen 126+2 levelet tartalmaz. A levélszámozás sokszor hibás. A kö-
tet utolsó lapjai hiányzanak. Mint már Dézsi kimutatta, a hiányzó leveleken két halotti 
vers és a tartalomjegyzék lehetett. 

Bottá István még Borsa Gedeon nagyszerű felfedezése előtt, 1971-ben, a Reneszánsz-
-kutató Csoportban felolvasott dolgozatában, csaknem teljes pontossággal következte-
tett az akkor még ismeretlen 1560-as énekeskönyv tartalmára. (A 105 énekből 99-et ha-
tározott meg; hibás azonosítások nélkül.) 197 l-es tanulmánya annak idején sajnos nem 
jelent meg nyomtatásban. Bottá István értékes tanácsaival segítette munkámat, s még ar-
ra is módot adott, hogy készülő Huszár Gál-monográfiájának idevágó részével megjsmer-
kedhessem, s azt korlátozás nélkül felhasználjam. A jelenleg mintegy 800 gépelt oldalt 
kitevő kéziratának az 1574-es énekeskönyvvel foglalkozó fejezete még nem íródott meg, 
de anyagának nagy része már együtt van. A munkáinkba való kölcsönös betekintés során 
megállapítottuk, hogy egymástól függetlenül csaknem minden kérdésben azonos ered-
ményre jutottunk. Ugyanakkor kölcsönösen is tudtuk egymást segíteni. Például az imád-
ságok forrásainak meghatározásánál Bottá István Luther, Veit Dietrich műveire, a mans-
feldi rendtartásra (1546) hívta fel figyelmemet. 

Itt mondok köszönetet Bottá Istvánnak tanácsaiért, segítségéért. 

Hubert Gabriella 



1. táblázat 

PRÍMA Vasár- Hét- Kedd Szer- Csütör- Pén- Szom- Ad- Kará-
nap fő da tök tek bat vent csony 

HYMNUS 
ANTIPHONA 

PSALMUS 

IMÁDSÁG 

CAPITULUM 
RESPONSORIUM 

VERSICULUS 
IMÁDSÁG 

BENEDICAMUS 

Újesz- Vízke- Ouad. Nagy- Hús- Pün-
tendő reszt Űrnap- pén- vét kösd 

ja tek 

1 1 . _ _ 1 3 
1 1 1 3 1 1 

1 1 1 3 3 2 

1 - - l 7 2 3 7 3 1 

1 
1 - - - 1 
1 - 4 7 4 - 1 
1 - 5 - 1 

ság 7 0 



2. táblázat 

Ad- Kará- Kará- Újesz- Vízke- Vízk. Ouad. Virág Hús- Húsvét Menny- Pün- Sz.Há- Nyár Vasár- Apostolok, 
VECSERNYE vent csony csony tendő reszt' után Űrnap- vasár- vét utáni beme- kösd romság szom. nap 7 7 szentek 

1. 2. vas. ja nap Űrnap netel ünnep 

ANTIPHONA 2 1 
PSALMUS 3 80 3 

IMÁDSÁG - 3 

CAPITULUM 1 1 
HYMNUS 4 8 4 1 
VERSICULUS 1 3 
ANTIPHONA 1 1 

MAGNIFICAT 1 1 

IMÁDSÁG 1 4 

BENEDICAMUS 1 1 

78 
81 

85 ,86 

82 
79 

1 _ _ _ __ _ _ 
2 87 2 2 1 3 1 7 -

1 3 1 1 1 _ _ _ 
j 88 1 2 8 9 j _ 1 3 2 

1 1 1 1 90 1 1 1 

1 4 2 1 _ __ _ _ 
1 1 1 1 1 l 9 1 _ 1 

4 8 3 4 



1. táblázat 

KATEKIZMUSI ÉNEKEK 

Sorsz. KEZDÖSOR 1560 1566 1569 1582 1590 1593 

1. 
, 132 

Teged Isten dicserünk — - - - - -

2. Mi hiszünk az egy Istenben 7 6 10 1 10 X 

3. Hiszünk mind egy Istenben 8 7 11 2 11 X 

4. A keresztyénségben igaz vallás a hitben 9 8 12 3 12 X 

5. Valamely ember üdvözülni akar - - - 4 - -

6. Aki akar üdvözülni 6 5 9 5 9 X 

7. Üdvözlégy örök Úristen 5 4 8 6 8 X 

8. Minden embernek illik ezt megtudni X - 7 10 7 XX 

9. Szentháromság és csak egy Istenség - - - 7 - X 

10. Imádunk mi téged Szentháromság X - 6 8 6 X 

11. Atya Isten, tarts meg minket (Adj békességet) X X X 9 X X 

12. Ó Izrael, szerető népem - - - 11 X X 

13. Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát 1 1 1 12 1 X 

14. Mindentek meghallgassa - - - 13 - -

15. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek X X x 1 3 3 14 X X 

16. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben 2 2 2 17 2 X 

17. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk 3 3 3 18 3 X 

18. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid 4 - 4 19 - X 

19. Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel - - - 20 - X 

o to 
l/l 
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4. táblázat 

KARÁCSONYI DICSÉRETEK 

Sorsz. KEZDÖSOR 1560 1566 1569 1582 1590 1593 

1. Jer, mi dicséljük, áldjuk és felmagasztaljuk 1 1 1 1 1 3 
2. Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent - 2 2 2 2 4 
3. Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat 7 5 5 3 5 10 
4. Mikor e széles világ kárhozatba esett volna 8 6 6 4 6 5 
5. Mindnyájan örüljünk hív keresztyének - 3 3 5 3 9 
6. Dicséretes a gyermek 4 4 4 6 4 7 
7. E nap nékünk dicséretes nap 9 7 7 7 7 11 
8. Úristen veletek 10 8 8 8 8 12 
9. Jer, mindnyájan örüljünk 11 9 9 9 9 13 

10. Krisztus Jézus születék 12 10 10 10 10 14 
11. Úristennek szent Fia 13 - — 11 12 19 
12. Gyermek születék Bethlehemben 5 - - 12 - 16 
13. Dávidnak ő városában - - — 13 - 17 
14. Semmiből teremté az Úristen az embert - — - 14 — 18 
15. Mi Atyánk, Atya Isten - - - 15 - — 



1. táblázat 

NAGYPÉNTEKI ÉS HÚSVÉTI DICSÉRETEK 

Sorsz. KEZDÖSOR 1560 1566 1569 1582 1590 1593 

1. Csodálatos nagy bölcsesség - 1 1 1 1 1 

2. Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére 1 2 2 2 2 2 

3. Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére 6 7 7 3 8 7 

4. Krisztus feltámada igazságunkra 5 6 6 4 6 6 

5. Krisztus feltámada, nékünk örömet ada 2 3 3 5 3 3 

6. Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért 3 4 4 6 4 4 

7. Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek 4 5 5 7 5 5 

8. Krisztus a mi bűneinkért meghala 7 8 8 8 - 8 

9. Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket - - - 9 9 12 

10. Krisztus feltámada, ki emberré lett vala - - - 10 - -

o N> -0 



© N) 
00 

6. táblázat 

K R I S Z T U S M E N N Y B E M E N E T E L É R Ő L D I C S É R E T E K 

Sorsz. KEZDŐSOR 1560 1566 1569 1582 1590 1593 

1. Krisztus mennybe felméne, [ . . . ] , ül Atyjának 1 1 1 1 1 2 
2. Krisztus mennybe felméne, [ . . . ] , Atyjával 2 2 2 2 2 3 

3. Hálaadásokkal énekeljünk X X X 3 X X 

4. A Krisztus mennybe felméne, alleluja — — — 4 — — 



7. táblázat 

P Ü N K Ö S D I D I C S É R E T E K - P R É D I K Á C I Ó E L Ő T T 

Sorsz. KEZDÖSOR 1560 1566 1569 1582 1590 1593 

1. Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket 1 X — — 4 7 

2. Jer, mi kérjünk Szentlelket [ . . . ] , Te igaz 2 - X 3 6 X 

3. Adj Úristen Szentlelket 3 - - 4 9 X 

4. Hallgass meg minket nagy Úristen X X X 5 7 X 

5. Keresztyének,kik vagytok X X X 6 8 10 
6. Könyörögjünk az Istennek Szentleikének X X X 2 5 8 
7. Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek 4 X X 1 2 9 
8. Jer, mi kérjünk Szentlelket [ . . . ] , Ó igaz - - X 7 - X 



o 
U) 
o 

8. táblázat 

HALOTTI-TEMETÉSI ÉNEKEK 

Beythe 
Sorsz. KEZDÖSOR 1560 1566 1569 1582 1590 cr.1590 1593 

1. A mi életünknek közepette - - - 1 1 — 2 
2. Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell - 1 - 2 2 - 1 
3. Emlékezzünk mi keresztyén népek 1 2 1 3 10 - 3 
4. Adj üdvösséges kimúlást 2 X 2 4 5 - 4 
5. Jer, temessük el a testet 3 X 3 5 6 - 5 
6. Az Istennek jóvoltáról 4 X 4 6 7 1 6 
7. [ Megszabadultam már én a testi haláltól ] 5 X 5 7 8 2 7 
8. [Ember, emlékezzél a szomorú halálról] 6 - 6 8 9 3 8 
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Jegyzetek 

1 BOTTÁ István, Melius Péter ifjúsága, Bp., 1978 ,78 . 

2 » 
Milotai Nyilas István, Az mennyei tudomány szerint való irtovány c. muvenek eloszavaban 

(Debrecen, 1617; RMNy 1132) a reformáció úttörői között HuszárGált is felsorolja. Iratosi T. János, 
Az ember életének boldogul való igazgatásának módjáról c. munkájának ajánlólevelében így ír: „Nem 
kevés haszonnal forgolódék Máttyus földe körül Huszár Gál és Bornemisza Péter is, a pápistaságnak 
két kemény pörölyei." (Idézi THÚRY Etele, A Dunántúli Református Egyházkerület története, I., 
Pápa, 1908,48.) 

Huszár Gál 1574-es énekeskönyvéről is többször történik emb'tés a 17. században. 
3 ' 

Bottá István kimutatta, hogy Huszár Gál úrvacsorárol szóló, 1558-ban megjelent prédiká-
ciója (RMNy 151) Luther nyomán készült. (Vö. BOTTÁ István, Huszár Gál prédikációi, I—II, in 
Lelkipásztor, XLVI (1971), 4 0 0 - 4 1 6 ; 4 6 6 - 4 8 0 . ) 

Töredékben fennmaradt prédikációi még: RMNy 327B, 327C. (Vö. Ján CAPLOVIŐ, Huszár 
Gál három ismeretlen műve, inMKSz, LXXXVIII (1972), 180-192 . ) 

4 RMNy 327A. 

5 Huszár Gálnak tulajdonítanak még egy gyermekeknek írt kátét: az 1630. évi pápai zsinat 
ugyanis elrendelte, hogy ,.Minden iskolában a tanulóknak nagy gonddal csepegtessék lelkébe a Hei-
delbergi kátét; és pedig a nagyobb gyermekeknek Syderius magyar nyelvű kátéját, a kisebbeknek 
pedig Huszár Gálét." (Idézi THÚRY Etele, 1908, 257.) Valószínű, hogy Huszár Gált a Heidelbergi 
kátét fordító fiával, Huszár Dáviddal tévesztették össze. 

6 Borsa Gedeon felfedezése; RMNy 160; BHA, XII, Bp., 1983; a kötet nyomtatási ideje: 
1560-1561 . , a továbbiakban röviden: 1560-as énekeskönyv. 

7 
RMNy 353; a továbbiakban: 1574-es énekeskönyv. 

o 
LAMPE-EMBER, História Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania, Utrecht, 1728, 

1 1 2 - 1 1 6 . (Legújabb fordítását 1. Régi magyar levelestár (XVI-XVII. század), I, Bp., 1981, 
126 -134 . ) Huszár Gál azonban nem követte egyik művében sem a Bullinger kérésére írt, majd elkül-
dött Lavater-féle rendtartást. 

9 
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (Z^b). Az ének, noha utólagos betoldás, a Huszár Gál 

szerkesztette énekeskönyvben jelent meg. Az 1574-esben ez a vers csak nótajelzésben szerepel 
(II, 60b). 

1 0 Mint BOTTÁ István kimutatta (A reformáció és a nyomdászat Magyarországon, in MKSz, 
LXXXIX (1973), 283), Huszár Gál Debrecen után önálló nyomdászati programját folytatta: a nyom-
dát lelkipásztori munkájának támogatására használta. 

1 1 LAMPE-EMBER, 1728, 567; Bod Péter (s utána még sokan mások is) Huszár Gál szuperin-
tendensi tisztéről ír Magyar Athenas c. művében (Szeben, 1766, 114 ). Bornemisza Péter püspöksé-
gének kezdetét 1573. június 15-étől számítják, s fennhatósága alá tartozhatott Nyitra is. (Vö. 
SCHULEK Tibor, Bornemisza Péter, Sopron-Budapest-Győr, 1939, 58.) 

12 
Forgach Imre több magyar diákot támogatott abban, hogy eljusson a wittenbergi egyetemre 

(vö. ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig, Bp., 1977, 252). 
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1 3 KOMÁROMY András, Hol és mikor halt meg Huszár Gál?, in MKSz, 1888,213. 

14 RMNy 333. 

1 5 BOTTÁ István, 1973 ,282 . 

1 6 Feltehetőleg 63 éves korában, vö. BOTTÁ István, Kísérlet Huszár Gál születése idejének 
meghatározására, in ItK, LXXV (1971), 309. 

DÉZSI Lajos, Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai, Bp„ 1898, 347 -348 . 

18 
RMNy 222, a továbbiakban: 1566-os énekeskönyv. 

19 
RMNy 264, a továbbiakban: 1569-es énekeskönyv. 

20 
Mindössze egy lenyegtelen változtatas van az 1574-esben: elhagyja a névelőt a mondjatok 

szó után. A mottó külön érdekessége, hogy a 16. században nem fordították le verses formában a 
149. zsoltárt. Az 1574-es kiadás prózai zsoltárfordításai között sem szerepel. A 149. psalmus német 
énekeskönyvek címlapján is eló'fordul mottóként, pl. Ein Gesangbuch, Nürnberg, 1558, OSzK, Ant. 
13476. 

21 RMNy 18 és 24. 

22 
H. HUBERT Gabriella, A XVI. századi protestáns népének, mint műfaj, in Néprajz és Nyelv-

tudomány, XXIV-XXV, Szeged, 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , 3 4 0 - 3 4 7 . 
23 

A 16. szazadban a psalmi, hymni et cantica spiritualia nem külön műfajokat jelöl, csak 
az 1636-os Öreg Graduál (RMK I, 658) különíti el és határozza meg e három műfajt. A Szent Pál-i 
hely fordítása 1574-ben eltér az 1560-astól. 

24 
RMNy 713, a továbbiakban: 1593-as énekeskönyv. 

25 -
Az 1593-as énekeskönyvben nincs előszó, a szerkesztő az énekek csoportosítását Bornemisza 

Foliopostillájínak (RMNy 541)102. lapjáról veszi át. 
2 6 Pl. Samarjai János Agenddjíban (Lőcse, 1636; RMK 1,662). 

27 
Az 1560-as és az 1590-es Debreceni énekeskönyv (RMNy 640) előszavában is hasonló ti-

lalom olvasható. 
28 RMNy 327C. 

29 > ' ' 
A margón a következő olvashato: ,,Nem diákul énekelnek az angyalok a sidó pásztorok-

nak." 
30 

Az 1574-es karácsonyi és húsvéti dicséretei előtt is találunk utalást arra, hogy Huszár Gál a 
birtokában lévő kéziratokból válogat (193b és 285a). Horváth Iván feltevése szerint a zayugróci le-
véltárban egy kéziratos gyülekezeti ének-gyűjteménynek kell lennie, amely esetleg Huszár Gáltól ke-
rült Zay Ferenchez. Vö. HORVÁTH Iván, Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. szá-
zadikéziratos versgyűjtemények, in ItK, LXXXVII (1983), 76. 

31 
CZEGLÉDY Sándor, Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége, in Studia et Acta 

Ecclesiastica, II, Bp.,1967, 372. 
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3 2 CZEGLÉDY Sándor, 1967,373. 

33 , , 
1560-ban csak a hét napjaira rendelt prímát adhatta ki Debrecenben: a későbbi gradual csi-

ráját. 

3 4 Huszár Gál 1574-es graduál-énekeskönyve a kövesdi gyülekezetnek 1631-ben még megvolt, 
vö. PAYR Sándor, A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, I, Sopron, 1924, 784. 

3 5 CSOMASZ TÖTH Kálmán, Huszár Gál énekeskönyvének úrvacsorai liturgiája, in Reformá-
tus Egyház, VII (1955), 342 és 344. 

36 RMDT, 1,81. 

37 RMKT 16, VIII, 436; CSOMASZ TÓTH Kálmán, A református gyülekezeti éneklés, Bp., 
1950, 146; KOVÁCS Sándor Iván, a BHA VI. kötetéhez írt kísérő tanulmányában, Bp.,1964, 15; 
RMNy 353. 

38 RMKT 16, VIII, 440; RMDT, I, 81; KOVÁCS Sándor Iván (1964, 1 5 - 1 6 ) Bornemisza 
1582-es énekeskönyvének I. részét két részre osztja: az A-részre, mely az 1574-es I., és a B-részre, 
mely az 1574-es II. részét veszi át. 

39 RMKT 16, VIII, 440 (ellentétben a 436. oldalon mondottakkal). 

4 0 SCHULEK Tibor, Kálmáncsehi Márton:, Reggeli éneklések könyve", in ItK, LXXIV (1970), 
346. 

4 3 Még két ünnepnél szerepel vázlatos istentiszteletleírás (257aés 323a), de sok bennük a visz-
szautalás a karácsonyi rendre, így csaknem teljesek. 

4 2 Az istentisztelet textusát a perikópáskönyvek tartalmazták. 

4 3 Mint BORSA Gedeon kimutatta (a BHA XII. kötetéhez írt kísérő tanulmányában, Bp., 
1983, 4 5 - 4 7 ) , az 1561-es Reggeli éneklések szertartásszövegeinek rendje több helyen eltér az 
1574-esétől. 

44 . - -Más graduálok is tartalmaznak gyülekezeti enekeket, de nem olyan egyseges kompoziao-

ban, a lituigikus énekek közé beosztva, mint az 1574-es. 

4 5 SCHULEK Tibor, 1970, 349. 

4 6 SCHULEK Tibor, a BHA IX. kötetéhez írt kísérő tanulmányában, B p , 1 9 7 5 , 14. 

47 RMKT 16, VIII, 437. 

4 8 JánŐAPLOVIÍ, 1972,185. 
49 

A szombati napra való himnusz címe: Szombaton, s egyéb napokon is, vecsernyére való 
hymnus (I, 68a). Bár Huszár Gál a hét napjaira nem ad vecsernyét, itt mégis utal rá, az I. rész végén 
szintén van szombati, ünnepi és vasárnapi vecsernyerend. 
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Címe: Szent Ambrus doktornak és Ágostonnak hálaadó éneke, avagy a keresztyéni igaz hüt-
ről való vallástételek [ . . . ] A himnusz nem vált gyülekezeti énekké. A Te Deum laudamus másik 
verziója (Téged Úristen, mi keresztyének dicsérünk) a II. rész prédikáció utáni énekei között talál-
ható (22a), de csak az evangélikus énekeskönyvek veszik át (RMNy 513: 71a és 713:291) . 

5 1 Az Athanasius-féle hitvallás éneklése előtt (I, 93b) a 6a és 15b oldalakon lévő antiphonákat 
ajánlja. 

52 
Az evangelikus enekeskönyvek, összehasonlítva a reformátusokkal, az ünnepek gazdagabb, 

részletesebb felsorolását tartalmazzák. Az 1581 -1582 táján kiadott perikópáskönyvből (RMNy 486) 
tudjuk, hogy az evangélikusok 29, szentekkel kapcsolatos ünnepet tartottak meg tradícióként. (Vö. 
SCHULEK Tibor, 1939,167.) 

53 
Az előfej: Délesti éneklések. 

54 
A 16. szazadból ismerünk olyan német gyűjteményeket, amelyekben az istentiszteleti szer-

tartások (Kirchenordnung) és a gyülekezeti énekek (Geistliche Lieder) egy kötetben találhatóak. 
(Vö. M i 3 (Martin Luther Ausgewálte Werke), München, 1950,467.) 

5 5 Az 1561-es Reggeli éneklések nem mondható graduálnak, mivel csak prímarendet tartal-
maz, vö. SCHULEK Tibor, 1970, 346. 

5 6 FERENCZI Ilona (Magyar nyelvű gregorián a 16-17. században, in Zenetudományi Dol-
gozatok, 1985, 6 4 - 6 5 ) 29 kéziratos és nyomtatott graduált vagy graduál-jellegű énekeskönyvet sorol 
fel. Ehhez hozzátehetjük még az összegzésből kimaradt, 1602-1615 között keletkezhetett kolozs-
vári unitárius énekeskönyvet (RMNy 983). 

57 RMNy 26-Bod Péter híradásából ismert (1766, 258). 

58 RMNy 886. 

5 9 BORSA Gedeon, 1 9 8 3 , 7 3 . 

6 0 SCHULEKTibor, 1970, 351. 

6 1 BORSA Gedeon, 1 9 8 3 , 4 1 - 4 2 . 

f\7 
A Krisztus feltámadó, mi bűnünket elmosá, és kiket (I, 283a) kezdetű húsvéti himnusz cí-

me: A Krisztusnak feltámadásáról régi közönséges dicséret. Huszár Gál itt egyértelműen a katolikus 
eredetre céloz. Nála található meg először egyes szertartásrészek magyarra fordított magyarázata, pl. 
antiphona, „azaz a psalmusokban való versöknek igazgatására való elöljáró vers" (I, 6a); collecta, 
„azaz híveknek közönséges könyörgések" (I, 200b). 

6 3 SZELESTEI N. László, Töredékek a pécsi Püspöki Könyvtár formuláriumának kötéséből, 
in MKSz, XCVIII (1982), 96. 

6 4 DOBSZAY László, A magyar GraduáUrodalom első emléke, in MKSz, XCVIII (1982) , 110. 

6 5 SCHULEK Tibor (1970, 348) szerint Huszár Gálnál a príma szó csak egyszer fordul elő, egy 
karácsonyi antiphonánál (I, 165a). A 165a lapon csakugyan ez olvasható: ,.reggel a prímára való 
hymnust CXLVI. levélen találod meg." Azonban a príma szó előfordul még az I. rész 249b, 306a 
és 323a oldalán, tehát Huszár Gál nem matutinumnak nevezi a reggeli istentiszteletet (vö. német 
Mette), hanem reggeli rendtartásnak, illetve prímának. 
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6 6 SCHULEK Tibor, 1970, 3 4 7 - 3 4 9 . 

cn 
Huszár Gál így kezdi a reggeli rendtartások leírását: „Az Úrnak napján (kit a község vasár-

napnak szokott hívni), s a több napokon is [ . . . ] " (I, la). 

fiit 
Egy 1565-ös wittenbergi rendtartásban (Kirchenordnung, OSzK, Ant. 5577) a reggeli isten-

tisztelet (Mette) a következő' részeket tartalmazza: egy psalmus antiphonával, lectio, Benedictus, Te 
Deum, antiphona és collecta. 

6 4 BORSA Gedeon (1983, 41) kimutatta, hogy az 1561-es Reggeli éneklések 56 szövegrészé-
ből 39 szerepel az 1574-es kiadásban. Az azonos szövegrészek elhelyezkedése eltér egymástól (45), s 
ebből is látszik, hogy Huszár Gál „milyen tudatosan alakította, formálta anyagát kiadásról kiadásra" 
(47). 

70 ' -
A tablazatban azért nem töltöttem ki a Szentháromság-napi prímát, mivel itt csak utal 

Huszár Gál a prímarendre: „Szentháromság napján a prímára való isteni dicséretet megtalálod oda 
fel e könyvnek elein, V., VI., avagy XV. levélen." (I, 323a) 

71 
A Jövel népeknek megváltója kezdetű himnusz (I, 165a) adventkor a vecsernyc himnuszai 

között (I, 146a), karácsonykor az 1. vecsernye himnuszai között (1, 157a) is szerepel. 
72 

A psalmusbol mondott imádság után a Benedictus van az antiphonával (1, 246b). 

73 
A psalmusbol mondott imádság után a Benedictusia való két antiphona és a Benedictus 

szerepel (I, 255b). 
74 

A 3. versiculust és a 4. imádságot kommunikáláskor kell énekelni (I, 248a). 

7 5 UNGHVÁRY Antal, A római egyház liturgiája, Bp.,1934, 86. 

76 
A vecsernye 5 vagy 6 órakor lehetett. Az 1565-ös wittenbergi vespera a következő': psalmus 

antiphonával, responsorium vagy hymnus, lectio, Magnificat antiphonával, collecta, benedicamus. 
77 -

Huszár Gál a vasárnapi vecsernyében responsoriumot is említ: a psalmusokra való antipho-
nák után ezt írja: „A responsoriom helett ez dicséretet szoktuk mondani", s következik az Atya Is-
tennek fia, Jézus Krisztus kezdetű ének (I, 339a). 

78 
Huszár Gál a karácsonyi príma antiphonájára utal (I, 165b), „mely antiphona után azon 

psalmusok következnek, akiket karácson napján éneklünk" (I, 215b). 
79 

A hétfői prímára való antiphonát (I, 15b) ajánlja Huszár Gál (I, 326b). 

80 
Az adventi vecsernyében a psalmusoknál a következő utasítás olvasható: „Ennek a psalmu-

sát oda föl VI. levélen, b„ megtalálod. Ha kedig több psalmusokat akar valaki azzaJ egyetemben mon-
dani, azon psalmus után, amely psalmus követközik,azt kelly mondani." (I, 142a) 

81 
Az én szívem kezdetű (44=45) psalmusra utal (akárcsak a vízkereszti prímában (I, 219b), 

mely psalmus a karácsonyi prímában (I, 166a) található (I, 221a). 
82 

Az első helyen ajánlott psalmus a szerdai prímában (I, 35a), a második helyen ajánlott pedig 
a pénteki prímában (I, 53b) van meg (I, 293a-b) . 
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8 3 -
A 2. helyen lévő antiphona után a következő, psalmusokra vonatkozó utalás olvasható: 

„Psal. I., II., III. etc." (I, 338a), melyek a hétfői prímában vannak (I, 16a; 18a; 20b). 

8 4 A harmadik, himnusznak nevezett ének Zachariás éneke, melynek c í m H y m n u s ad noctur-
num Ecclesiae (I, 144b). 

85 
A Hostis Heródes impie kezdetű himnusznak két fordítása is szerepel vízkeresztkor, a máso-

dik forditás dme: Mégis azon hymnus rövidebben (I, 222a). 
86 

A hatodik helyen lévő himnusz címe: A Krisztusnak kínszenvedéséről való hymnus (I, 
236b). 

8 7 -
Egyazon (Chorus novae Hierusalem kezdetű) himnusz két forditasa, a második ame.Azon 

hymnus másképpen (I, 267a). 

88 « 
A Magniflcatta való antiphona a Hollal reggel,húsvét napján kezdetű, „amint a reggeli dicsé-

retben megtalálod" (1, 268a). 
89 

A második helyen lévő antiphona címe: Más antiphona a Magnificatra, avagy a psalmusokra 
(I, 298b). 

90 A Magnijicat helyébe való dicséret a Szentháromságról (I, 329b): ez az Üdvözlégy örök 
Atyaisten kezdetű gyülekezeti ének. 

91 ~ 
Huszár Gál a Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte kezdetű benedicamu ,ra utal 

(I, 333b), mely a hétfői prímában (I, 22b), az adventi vecsernyében (I, 151b), a karácsonyi 1. vecser-
nyében (I, 158b) és karácsony hajnalban (I, 165a) is megtalálható. 

9 2 UNGHVÁRY Antal, 1 9 3 4 , 8 5 , 1 2 7 - 1 3 0 . 

93 RMNy 154; JÁNOSSY Lajos, Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon, 
Bp.,1932, 1 5 0 - 1 5 2 . 

94 RMNy 355; SCHULEK Tibor, 1939, 163. 

9 5 KEMÉNY Lajos, Huszár Gál életéhez (Kassa város jegyzőkönyvéből), in Történelmi Tár, 
1890,197. 

9 6 WA (WeimarerAusgabe), 1 2 , 2 0 5 - 2 2 0 . Legrészletesebben CSOMASZTÓTH Kálmán, 1955, 
342-348; FERENCZI Ilona, A lutheri liturgia hatása 16-17. századi istentiszteleti rendünkre és an-
nak nyomai századunkban, in Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből, Bp. ,1984, 9 0 - 9 5 . 
BENEDEK Sándor, A magyarországi református egyház istentiszteletének múltja c. művében (öri-
sziget, 1971, 2 6 - 2 7 . ) tévesen Lavater zürichi agendájából vezeti le Huszár Gál istentiszteleti rendjét. 
Nem tudjuk, NAGY Géza milyen tények alapján jutott arra a következtetésre (Fejezetek a magyar 
református egyház 17. századi történetéből, B p , 1985, 29), hogy „a Felső-Dunamelléken az egysze-
rűségre hajló Bornemisza Péter ágendája képviseli a lutheránus típust, a Luther hagyományaira építő 
Huszár Gálé pedig a reformátust." 

9 7 WA, 1 9 , 7 2 - 1 1 3 . 

98 Huszár Gál a mise bevezető részét ezután elhagyja. 
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133 
A Deutsche Messe vallásos énekeket, illetve német zsoltárt ajánl, vö. D. Luther Márton 

müvei, II, sajtó alá rendezte MASZNYIK Endre, Pozsony, 1908,451. 

1(1(1 Karácsonyi ünnepen Luther engedélyezte a Grates nunc omnes kezdetű sequentia éneklé-
sét. 

1 ( 1 1 A Deutsche Messében ugyanennek az éneknek német fonása olvasható: Nur bitten wirden 
Heiligen Geist (vö. Mii , 141). A nép istentiszteleti énekéről írva, Luther ugyanezt az éneket említi a 
Formula Missae De communione populi c. részében (vö. Formula Missae et communionis pro Ecc-
lesiae Wittenbergensi, Wittenberg, 1523, MTA Kt„ Ant. 204, b2b). 

102 
A Deutsche Messében Luther a következő énekeket ajánlja a kommunikálás közben: a ne-

met Sanctust, vagy a Gott seigelobet kezdetűt, vagy a Jesus Christus, unser Heiland (Jan Hus szerze-
ménye) kezdetűt (vö. Mii , 147). A Formula Missaeben szintén említi a Gott seigelobet kezdetű éne-
ket (b2b). 

103 
Az Ite Missa helyett; lehet allelujával is; vagy a vespera Benedicamusa helyettesítheti. 

104 
Jó keresztyének, kik vagyunk (I, 212a, 218b); Látod Isten bűneinket (I, 41b); Mennynek, 

földnek teremtőjét dicsérjétek keresztyének (I, 231b); Mindeneknek teremtője, és híveknek megvál-
tója, Krisztus Atyának szent Fia, bűnösöknek (I, 143b); Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (I, 236b); Ó, 
mennyei mi szent Atyánk (I, 48b); Ó, teremtő Atya Isten (I, 330b/2). 

105 RMNy 74. 

1 0 6 HORVÁTH János, A reformáció jegyében, Bp. ,1957,49. 

107 
CSOMASZ TÖTH Kálmán, A magyar graduálok zsoltárainak és passióinak kapcsolatai 

(kézirat), Bp,1960, AíT/1 Kt., 166/1. oszt., 12. 

1 0 8 CSOMASZ TÖTH Kálmán, 1960, 15. 

1 0 9 Martin LUTHER, így imádkozzál!, ford. BALIKÓ Zoltán, Győr, 1943, 15., vö. WA, 38, 
3 5 8 - 3 7 3 . 

1 1 0 Martin LUTHER, Nagy káté, in Konkordia könyv, II, Bp,1975, 175. 

1 1 1 Eszmetörténeti szempontból is tanulságos lenne megvizsgálni a Miatyánkban foglalt 4. ké-
rést. A Miatyánk-parafrázisok, a „lelki elmélkedés" a 16. századi hívő ember kéréseit sorolja fel: pl. 
jó fejedelmet, békét, ételt-italt, házat j á m b o r házastársat, stb. kér. 

112 
Ahogy Huszár Gál írja: szereztetett (119b), illetve írtunk (yyy2a). 

113 RMNy 395. 

114 - - -
Munkánkhoz Johannes HABERMANN német imagyűjteményének latin fordítását használ-

tuk, amely Precationes címmel, Habermann 1576-os előszavával, 1585-ben jelent meg Wittenbergben 
(vö. OSzK, Ant. 13493). 

115 RMNy 732. 

1 1 6 Perikópáskönyv: RMNy 91; Imádságok a hét napjaira: RMNy 289 
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117 ?\.RMNy 333,541. 

118 
Bullinger így ír: „Mire való mármost ezeknek a legtökéletesebb és legistenibb imádságok-

nak [ t i . a Miatyánknak és a zsoltároknak] mellőzésével bizonytalan emberi dolgokat költeni vagy 
másoktól költötteket venni be?" (vö. Bullinger Henrik levele a magyarországi egyházakhoz és lelki-
pásztorokhoz, 1551, ford. NAGY Barna, Bp,1967, 43.) 

119 
NAGY Barna, A Heidelbergi káté jelentkezése, története és kiadásai Magyarországon a XVI. 

és XVII. században, in Studia et Acta Ecclesiastica, I, Bp,1965, 33. 
INCZE Gábor, A magyar református imádság a XVI. és XVII. században, Debrecen, 1931, 89, 

117. 
120 

NAGY KALÓZI Balázs, A Heidelbergi Káté első magyar fordítása, in Református Egyház, 
XXV (1973), 2 1 - 2 8 . 

1 2 1 • • 
Ennek alapján egy sor később is megjelenő ima Huszár Dávid kiadvanyan keresztül az 

1574-es énekeskönyvből ered. így pl. Szenei Molnár Albert Jubileus esztendei prédikáció-fordításában 
lévő Jubileus esztendei könyörgése (vö. VÁSÁRHELYI Judit, Eszmei áramlatok és politika Szenei 
Molnár Albert életmüvében, Bp.,1985, 51), melyről Szenei Molnár is megjegyzi, hogy már 1577-ben 
megjelent a Heidelbergi káréhoz csatolva, Huszár Gál betűivel (vö. DÉZSI Lajos, 1898,78). 

122 - - -
Hasonloan nyilatkozik a húsvéti dicséretek után: „A Krisztusnak feltamadasarol több sok 

dicséretek vadnak nálunk, mint igaz születéséről is, de minekünk elégnek tetszenek, akiket ide beír-
tunk" (I, 285a). 

123 RMDT, I, 81. 

1 2 4 BORSA Gedeon, 1983,18. 

1 2 5 BORSA Gedeon, 1983,18 . 

1 2 6 BORSA Gedeon, 1983, 18. 

1 2 7 BORSA Gedeon, 1983,25 . 

128 
L. nyilatkozatát a II. rész 93a oldalán. 

129 RMNy 178. 

130 
Debreceni típusú énekeskönyvnek tekinti a szakirodalom azon énekeskönyveket, melyek 

a zsoltárokkal kezdődnek (először Strassburgban Martin Bucer vezette be, 1524-ben). De mint már 
SCHULEK Tibor is kimutatta (1975, 13), az énekcsoportok elhelyezkedése nem dönti el kizáróla-
gosan az egyes énekeskönyv-típushoz való tartozást, mert pl. az 1566-os énekrendje feltűnően meg-
egyezik az 1569-esével (14). így dolgozatunkban csupán formailag csoportosítjuk az énekeskönyve-
ket, csak az énekek tartalmi, teológiai szempontú elemzése döntheti el az énekeskönyvek felekezeti 
hovatartozását. 

1 31 
VARJAS Béla, Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely, in ItK, LXXIV (1970), 

139. 

132 
A cxme is azt mutatja, hogy Huszár Gál a katekizáló énekek közé sorolandónak tartja 

(I, 79b). 
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133 Jelen dolgozatunkban eltekintünk az egyes énekeskönyvek újításainak ismertetésetői, pl. 
attól, hogy az 1569-es egyedül áll abban a tekintetben, hogy 8 énekből álló úrvacsorai énekcsoportot 
is létrehoz (116-141) . 

1 3 4 SCHULEK Tibor, 1975,15. 

135 . . . i 
Ez valamennyi enekcsoportra ervenyes, vö. erről KOVÁCS Sándor Ivan, 1964, 1 5 - 1 6 . 

1 36 
Az 1560-asban 2. helyen a Dies est laetitiae, in ortu regéi kezdetű himnusz áll, a 3. helyen 

a Nagy örömnap ez nekünk kezdettel ennek magyar fordítása, melyet az 1574-es el is hagy (ennek 
okairól 1. BORSA Gedeon, 1983, 19). A Puer natus in Bethlehem kezdetű himnuszt (mely az 5. he-
lyen latínul és magyarul is megtalálható) a debreceni énekeskönyvek elhagyják. Nem emiitjük külön 
az énekeskönyvek azon énekeit, melyek az 1574-esben is szerepelnek: vagy a szertartási részbe vagy 
más csoportba beosztva. 

1 3 7 KELECSÉNY1 Ákos (Három XVI. századi énekeskönyv, in MKSz, LXXX (1964), 262) 
megemlíti, hogy a kolozsvári református kollégiumban meglévő 1590-es Debreceni énekeskönyv pél-
dányában „régi tintabejegyzés áll: ,.Huszár Gál 1550." Mint a kötet végén olvasható bejegyzésből ki-
derül, ez Kálmán Farkas datálása. 

138 - , 
Szkhárosi Horváth parafrázisát Bornemisza beveszi kötetébe, de ő sem a zsoltárok, hanem 

a prédikációs énekek közé helyezi (193b). 

1 3 9 SCHULEK Tibor, 1975,14. 

140 
Számkivetésre Dávid megyen vala (10); Tekints reám Istenem nyavalyámban (14); Miko-

ron Dávid Saul előtt futna (25); Úristen, légy most mivelünk (47) . 
141 ^ 

En Istenem, benned bíztam (116). 

1 4 2 SCHULEK Tibor, 1975, 15. 

143 
Az enekek egy resze nem gyülkezeti használatra való. 

1 4 4 SCHULEK Tibor, 1975,15. 

145 
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (175); Csoda dolgot beszéllenék (160); Dicsérlek té-

ged mennybéli Isten (185); Hajtsd meg Úristen kegyes füleidet (177); Hallgasd meg Úristen (174); 
Legyen nagy vigasságunk (115); Magasztaljuk az Úristent már hívek (168); Senki ne bízzék jó sze-
rencséjében (111). 

146 i 
Áldott legyen mindörökké (178); Ember, emlékezzél a szomorú halálról (189); Megszaba-

dultam már én (188); Mind e világnak (2); Nagy keserves szívvel (30); Sokszor kellene erről emlé-
keznünk (116); Szükség nékünk Krisztus jótétéről (139); Uram Isten magasságban (209); Valaki 
Krisztusnak vacsoráját veszed (137). 

347 Áldott legyen mindörökké (178); Uramisten magasságban (209). 

1 4 8 BORSA Gedeon, 1983 ,37 . 

349 RMKT 16, VIII, 438 . 

350 RMNy 832. 
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1 5 1 BORSA Gedeon, 1983 ,43 . 

152 -
Újfalvi In exequiis defunctorum c. temetesi enekeskönyvének eloszavaban megemlíti 

(RMNy 886), hogy kevés szerző nevét tudja feltüntetni, a versfőkbe rejtett neveket pedig nem szük-
séges kiírni. 

151 . 
SCHULEK Tibor szerint (1975, 19) ez azt mutatja, hogy Huszár Gal a Melius Juhasz szer-

kesztette 1563-as énekeskönyvet használta. 
1 5 4 BORSA Gedeon, 1983, 33. 

1 5 5 Huszár Gál verse népszerű lehetett, mert 16. századi kéziratban is fennmaradt, Lenartich 
János toldalékában, melyet 1579. március 21 és 1586 között másolt Tinódi Krónikájába (OSzK, 
Oct. Hung., 731, 180b). Vö. STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények 
bibliográfiája (1565-1840), Bp ,1963 , 2. sz. 

1 5 6 BOD Péter, 1766, 114. 

157 RMNy 582:246 . 

158 
Huszár Gál énekeskönyve (1560) és zenei jelentősége, in Magyar Zene, XXII (1981), 180. 

1 5 9 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 10; RMDT, I, 54, 421 , 423, 469, 471, 4 7 4 , 481, 506, 
5 1 6 , 5 2 0 , 5 3 1 - 5 3 4 , 5 3 7 , 5 4 0 , 5 4 4 . 

1 6 0 BORSA Gedeon, 1983 ,54 . 

1 6 1 A pontos kimutatást 1. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1981, 185. 

1 fi2 
A XVI-XVII. századi magyar graduál dallamok összegyűjtése és feldolgozása (kézirat), 

MTA Kt„ 122/1. o. 
163 

FERENCZI Ilona, Az eperjesi graduál antifonáinak dallam- és szövegforrúsai, in Magyar 
Zene, XXIII (1982), 49. 

1 6 4 DOBSZAY László, 1982,109. 

1 6 5 Bp. 1967 ,8 . 

1 6 6 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967, 8. Ilyen nótajelzés található még az I, 190b; II, 9b (vö. 
RMDT, 1 ,118) lapokon. 

167 RMDT, 1 ,523. 

1 6 8 BÁRDOS Kornél—CSOMASZ TÓTH Kálmán, A magyar protestáns graduálok himnuszai, 
in Népzene és zenetörténet, III, Bp.,1977, 135. 

1 6 9 BÁRDOS Kornél—CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1977, 139. 

1 7 0 „A középkorban az ordinarium gazdagabb dallamú énekeihez különböző szövegeket szer-
kesztettek, hogy a melizmákat szillabikus dallamokká tagolják szét." (Vö. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 
1955, 347.) fgy az 1574-esben a Magne Deus kezdetű szöveg betoldásából keletkezett a KyrieMag-
ne Deus (I, 196a), a Cunctipotens kezdetű betoldásából pedig a Cunctipotens Kyrie (I, 323a). 
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1 7 1 A Sanctus Angelicus nem Ézs. 6: 3 szerint szerepel (vö. CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1955, 
3 4 8 ) . 

172 • • . . , 
A protestáns graduálokban a benedictiok „altalaban valamelyik gregorián dallam tropizalt 

változatai" (vö. FERENCZI Ilona, 1985, 68). Az 1574-esben a Benedicamus Magne Deus (I, 14b, 
22b, 141a, 169b, 299a, 309b) és a Benedicamus Cunctipotens (I, 60b) fordul elő. 

173 . , , , . 
Ilyen utasitas szerepel a príma adjutóriumánál (I, la), a capitulumnál (I, 12a), a prózai 

psalmusok éneklésénél (I, 5a). 

1 7 4 1955 ,345 . 

1 7 5 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1955, 343. 

17 f\ 
Az I. rész 163b oldalán lévő Zachariás éneke fölött a következő utasítás olvasható: „E Za-

chariús énekének sommáját és hymnusát, kit e dicséretből csináltanak, megtalálod ide föl CXLV. le-
vélen." 

1 7 7 A Miatyánk énekléséről a következőket írja elő Huszár Gálra minister „térdre esvén csen-
dességgel mondja el a Miatyánkot" (I, la) ; „térdre esvén t . . . ] ájtatos szűwel elmondják a Miatyánk-
ot" (I, 206a). 

1 7 8 
SZIGETI Kilián, A gregorián ének kézikönyve, Bp.,1948. 

179 
BÁRDOS Kornél, Az eperjesigraduál, I. Gregorián kapcsolatok, in Zenetudományi Tanul-

mányok, VI, Bp. ,1957,180. 

180 RMNy 151, 

181 
FITZ József, A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története, 

II, Bp., 1967,154. 

182 
Szimbolikus jelentéséről 1. SOLTÉSZ Zoltánné, A magyarországi könyvdíszítés a XVI. szá-

zadban, Bp.,1961, 78. 
1 8 3 ÖTVÖS János, Huszár Gál nyomdászjele, in Egyháztörténet, I (IV) (1958), 1 8 6 - 1 8 8 . 

184 RMNy 171. 

1 8 5 SOLTÉSZ Zoltánné, 1961,79 . 

1 8 6 BORSA Gedeon, 1983, 53; BORSA Gedeon, Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint 
zenetörténeti emlék, in Magyar Zene, XVII (1976), 123. 

1 8 7 BORSA Gedeon, 1983,77. 

1 8 8 BORSA Gedeon, 1976,131. 

189 
A kötethez mellékelve van Németh István [ ? ] 1841-ben írt levele: „Ezen szép maradványt 

leltem Felső-örben, igen nagy munkával és fáradsággal, mivel az egész helységet csaknem házról-
-házra összejártam, míg ráakadtam." 
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190 f ITZ József, 1967 ,86 . 

191 
A kötet olvasható beírásai a következők: 

1. Sum thome Kys (la) 
2. Omnia si perdas famam servare me [mentő] (la) 
3. Si deus nobiscum quis contra nos. (la) 
4. S [. . . ) no[ . . , ]e Deum gentes tibi. [ ? ] 

vota silentia ferunt. (la) 
5. Musicam Daemones fugiunt. (la) 
6. Christe mea in laudes ora 

resolue tuas. 
Tu cura omnis abes, spes mea 

Christus adest. (la) 
7. Jsaydes Cythara quondam 

plectroque fugauit 
Daemona, Rex Saulus quo 

rabiosus erat. ( l b ) 
8. Christe mea in laudes 

ora resolue tuas. ( lb ) 
9. Qui deuote canit 

bis orat. ( lb ) 
10. Anno 1583. Domini 

Kys Thamás (hátsó borítón) 
11. In tempi Armo [ ? ] (hátsó borítón) 
12. In tempore oportuno (hátsó borítón) 
13. Annotationes, 

Auribus accipient 
piacid is et jussa 

capessent Populj (hátsó borítón) 
14. Musicam Daemones 

fugiunt (hátsó borítón) 
15. Musica noster amor, quem 

non"pia Musica mulcet, 
Est Adamas, Saxum 

bestia talis homo. (hátsó borítón) 

192 
A Mutatóban nem tüntetjük fel a gyülekezeti énekek és himnuszok kezdősorait, ezekhez 

1. RMNy 353, illetve az incipitmutatót. Terjedelmi okok miatt a lehető legrövidebb kezdősorokat 
adjuk meg. 

193 - * 
Zárójelben a Vulgata- es a heber számozást közöljük. 
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MUTATÓK (az I. részhez)192 

Antiphonák 

1. A kegyelmes Jézus Krisztus (Magnificatra)p 292 a 
2. Atya Úristen mondá J* 159a 
3. Az Atya Úristen e világra bocsátáJ* 165b 
4. Az én életemre esküszöm p 227b 
5. Az Istennek angyala mondá a Máriáknak J1 265a 
6. Az ő parancsolatjában vagyon az ő akaratai* 338b 
7. Az Úristennek gyönyörűséges legyen a dicséret p 338b 
8. Az Úristennél vagyon az irgalmasság p 34Öb 
9. Áldott legyen mindeneknek teremtője p 330b 

10. Áldott Úristen, segélj meg minket p 241a 
11. Áldott Urunk, Jézus Krisztus (Magnificatra) p 149b 
12. Békességnek Ura, e világra adaték p 208a 
13. Bölcsek látván a csillagot p 219a 
14. Csak az Úristen nékünk minden oltalmunk (Magnificatra) p 157b 
15. Dicséret és örök dicsőség legyen p 23b 
16. Dicséret legyen tenéked Szentháromság p 15b 
17. Dicséijük az Úristent a mi életünkben P 334b 
18. Dicsőség magasságban Istennek (Benedictusra) P 163a 
19. Elmenvén mind ez egész világra (Magnificatra) p 298a 
20. Egy hatalmú legyen velem p 337a 
21. Én vagyon az Úristen p 251b 
22. Felmagasztaltatott a Jézus Krisztusnak dicső szent neve (Magnificatra) p 211b 
23. Felmenvén Krisztus mennyekbe P 298b 
24. Feltámadván a Krisztus p 285b 
25. Fohászkodunk tehozzád Úristen p 224a 
26. Galileabeliek, mit néztek fel az égbe p 293a 
27. Ha te meg nem tartasz Uram Isten p 50a 
28. Három nagy jeles csudáknak emlékezetire (Magnificatra) P 222b 
29. Hollal reggel, húsvét napján (Benedictusra) p 256a 
30. Húsvét napján hajnalban indulván (Benedictusra) p 255b 
31. ím elbocsátlak én titeket (Magnificatra) p 343b 
32. íme eljött az Atya Istennek Fia p 151b 
33. Irgalmazz nékem Úristen p 228a 
34. Istennek Szent Fia, a te segítségedben bíztunk (Magnificatra) p 339a/2 
35. Jobbítsátok meg életteket p 136a 
36. Jövel Szentlélek Úristen p 310a 
37. Könyörülj rajtunk nagy Úristen p 42a 
38. Krisztus Urunk Jézus (Magnificatra vagy psalmusokra) p 299a 
39. Megáldotta miközöttünk a mi fiainkat p 335a 
40. Megfeszítvén Atya Istennek Szent Fiát (Benedictusra) p 246b 
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41. Megoltalmazza az Isten az ő híveit } 334b 
42. Ments meg minket Úristen } 241b 
43. Mind örökkön örökké dicséljük az Istent 338a 
44. Minden Isten szerént vala (Magnificatia) } 223b 
45. Minden jó keresztyén csak Krisztusban bízik (Magnificatia)} 343b 
46. Minden teremtett állatoknak előtte } 220b 
47. Mindenható Úristen (Magnificatia)} 339b/2 
48. Mondá Jézus az ő tanítványinak (Magnificatia)} 314b 
49. Mutasd mihozzánk Úristen a te irgalmasságodat } 333b 
50. Nagy dicséretes dicsőséget énekeljünk } 32a 
51. Ne emlékezzél meg Úristen a mi bűneinkről (Magnificatia)} 338b/2 
52. Örök mindenható Atya Istennek véghetetlen bölcsessége (Magnificatia)} 215b 
53. Régen elmúlt időben } 141b 
54. Szűz Máriának dicséretével dicséljük az Úristent (Magnificatia)} 333a 
55. Te parancsoltad Úristen } 55b 
56. Téged egynek állatban } 6a 
57. Tudjátok, mert közel vagyon az Istennek országa } 152a 
58. Úristen, a mi könyörgésünket hallgasd meg } 242a 
59. Úristen, neveld bennünk az igaz hütet } 340a 
60. Úristen, nyisd meg a mi ajakinkat } la 
61. Úristen Szentlelke } 306a 
62. Valaki igaz hütből Krisztusnak vallást teszen } 340b 

Benedicamusok 

1. Adjunk hálát keresztyének 169b 
2. Atya Isten és Fiú Isten 330b 
3. Áldjuk és fölmagasztaljuk } 40b 
4. Áldjuk mi most keresztyének 212a 
5. Hitetlenségnek és nagy vakságnak eltávoztatója 315a 
6. Igazságnak tanítója 309b 
7. Igazságszerető Atya } 30b 
8. Járjunk mi most keresztyének 299a 
9. Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén 256b 

10. Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte 22b 
11. Örök mindenható Istennek irgalmasságáról 60b 
12. örüljetek keresztyének 141a 
13. Örüljünk mi áldottak 14b 
14. Úristen, ki üdvösségünkért } 268b 

Bibliai énekek 

1. Áldott keresztyének Ura (Zachariás éneke) 
2. Felmagasztalja az én lelkem az Urat (Mária éneke) 
3. Zachariás betelék Szentlélekkel (Zachariás éneke) 

145a 
150a 
163b 
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Capitulumok 

1. A nép, mely a setétben jár vala 162a 
2. Keressétek az Urat, amig megtalálni 12b 
3. Megjelent a mi idvözítő Istenünknek jó volta 168a 

Imádságok 

1. Adjad felséges Isten 231a 
2. Adjad, kérünk mindenható Úristen 247b 
3. Csodaképpen mutattad meg Úr Jézus Krisztus 11b 
4. Dicsérlek és magasztallak tégedet Úristen 312b 
5. Emlékezzél meg énrólam Úristen 245b 
6. Engedjed, kérünk tégedet mindenható Úristen 158b 
7. Égess ki Úristen mindenféle gaz erkölcsöt 79a 
8. Én édes Uram, Istenem 39 a 
9. Én Uram, Istenem, tebenned bízom 34a 

10. Ha énnékem malasztot adandasz 287a 
11. Hálát adunk mi tenéked fölséges Atya 154b 
12. Hallgasd meg az én tehozzád való kiáltásomat 25a 
13. Hallgasd meg én Istenem az én beszédemet 27a 
14. Irgalmazz Úristen énnékem 253a 
15. Kegyelmes Atya Úristen, szabadíts meg 52b 
16. Kegyelmes mindenható Úristen, hálákot adunk 60a 
17. Kegyelmes mindenható Úristen, hálát adunk 22a 
18. Kegyelmes mindenható Úristen, ki nagy édes szóval 75a 
19. Kegyes és kegyelmes Atya Úristen, mi édes terem tőnk 169a 
20. Kegyes és kegyelmes mennyei Szent Atyánk 76b 
21. Kegyes és kegyelmes mindenható Atya Úristen 77a 
22. Kegyes és kegyelmes mindenható Úristen 40b 
23. Kegyes és kegyelmes Úristen 164b 
24. Kérünk téged örök mindenható Úristen 308b 
25. Kérünk tégedet mindenható Úristen 297b 
26. Kérünk tégedet Úristen 158a 
27. Kérünk tekints reá kegyelmes Úristen a te házad népére 247b 
28. Könyörgünk tenéked fölséges Úristen 78a 
29. Könyörgünk tenéked mindenható Úristen, hogy a mi cseleke de tinkben 78a 
30. Könyörgünk tenéked mindenható Úristen, támazd fel 314b 
31. Magasztald fel Úristen 210a 
32. Meddig leszek Úristen elfeledve 51a 
33. Mely igen sok ellensége vagyon Úristen a te népednek 21a 
34. Mennynek és földnek Ura Istene, hálát adok 74a 
35. Méltó fölséges Úristen 139b 
36. Ments meg Úristen engemet 226b 
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37. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, tekénts 123b 
38. Miért, hogy e világnak értelme és bölcsessége ellenkedik az Istennel 19a 
39. Miért távozol Úristen olyan messze 44b 
40. Mindenható bizony örök Isten 93b 
41. Mindenható és irgalmas Úristen, ki a te mihozzánk 141a 
42. Mindenható és irgalmas Úristen, ki az eget 75a 
43. Mindenható kegyelmes Istenünk 73a 
44. Mindenható örök Atya Isten 200b 
45. Mindenható örök élő Isten, mi Idvözítő 119b 
46. Mindenható örök élő Isten, mi Urunk 92a 
47. Neveld Úristen énbennem az igaz hütöt 47b 
48. Örök mindenható Atya Úristen 291a 
49. Örök mindenható bizony élő Isten, mi Urunk Jézus Krisztusnak 

dicsőséges Szent Atyja 84b 
50. Örök mindenható bizony élő Isten, mi Urunk Jézus Krisztusnak 

öröktűi fogva való Atyja 129b 
51. Örök mindenható és irgalmas Úristen 74b 
52. Örök mindenható Isten, engedd 54a 
53. Örök mindenható Isten, ki minékünk 326a 
54. Örök mindenható Isten, méltó 156b 
55. Örök mindenható Isten, mi üdvözítő Urunk 93a 
56. Örök mindenható Isten, minden állatoknak 161a 
57. Örök mindenható Úristen, ki csak egyedől 75b 
58. Örök mindenható Úristen, ki minden uraságoknak 76a 
59. Örök mindenható Úristen, ki nékünk 54b 
60. Örök mindenható Úristen, kitűl vadnak 74a 
61. Örök mindenható Úristen, mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges 

Szent Atyja, alázatossággal könyörgünk 220a 
62. Örök mindenható Úristen, mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges 

Szent Atyja, ki a te mihozzánk való 30a 
63. Örök mindenható Úristen, mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges 

Szent Atyja, nagy hálákat adunk 332b 
64. őrizz meg engemet Úristen 57b 
65. Segélj meg engemet én Istenem 255a 
66. Serkentsd föl Úristen a mi szívünket 158b 
67. Szentháromság egy istenség 110b 
68. Támaszd fel Úristen a te nagy hatalmadot 158a 
69. Távoztass el Úristen minden álnok és csalárd beszédet 77b 
70. Tebenned bízom Úristen 46a 
71. Tebenned vagyon Úristen reménségem 230b 
72. Tekénts reánk Úr Jézus Krisztus 214b 
73. Úr Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, ki a mi megváltásunkért 249a 
74. Úr Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, kit az Atya 151a 
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75. Űr Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, mi hatalmas királyunk 10a 
76. Úristen,ki a békességnek 78b 
77. Úristen, ki a kevélyeknek 79a « 
78. Úristen,ki a te hiveidnek 292a 
79. Úristen, ki a te Szent Fiadnak alázatosságával 291b 
80. Úristen, ki a te Szent Fiadnak halála által 268a 
81. Úristen, ki a te szerelmes Fiadot 297b 
82. Úristen, ki a tévelgőknek 291b 
83. Úristen, ki azt akarád 248 a 
84. Úristen,ki e mai napon 309b 
85. Úristen, ki minékünk a te csodálatos 248b 
86. Úristen, ki mi Urunk vagy 35b 
87. Úristen, kitől minden jók 77a 
88. Úristen, mennyei szerelmes Szent Atyánk 227a 
89. Úristen, mennynek és földnek nagy királya 116a 
90. Úristen, mi mennyei Szent Atyánk, ki a te mihozzánk 260a 
91. Úristen, mi mennyei Szent Atyánk, könyörgünk tenéked 153b 
92. Úristen, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, a te irgalmasságod szerént 48 a 
93. Úristen, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, esmérjük immár 16b 
94. Úristen, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, hálát adunk tenéked 194a 
95. Úristen, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, illik, hogy a mi szívünk 7b 
96. Úristen, mi mennyei szerelmes Szent Atyánk, ki e mai napon 223b 
97. Úristen, mi nagy királyunk 4a 
98. Úristen, mind a széles földnek nagy királya 294b 
99. Úristen, ne fedj meg engemet 28b 

100. Úristen, nyisd meg a mi ajakinkat 73b 

Prózai psalmus-fordítások19 3 

1. A veszedelemnek mélységéből kiáltok (129=130) 341a 
2. Az én szívem valami jót kíván mondani (44=45) 166a 
3. Az Isten irgalmazzon nékünk (66=67) 327a 
4. Az Úristen uralkodik (96=97) 9a 
5. Az Úristenben bízom (10=11) 45b 
6. Az Úristené a föld (23=24) 160a 
7. Áldott az Úr, az én erősségem (143=144) 331a 
8. Boldog ember az, aki nem jár az istenteleneknek tanácsán (1) 16a 
9. Boldog ember az, ki az Úristent féli (111=112) 286a 

10. Dicsérjed én lelkem az Úristent (145=146) 155a 
11. Dicsérjed Jerusálem az Úristent (147, II. része) 336a 
12. Dicsérjétek az Istent, mert jó (146=147,1. része) 335a 
13. Dicsérjétek az Úristent, mert jó (117=118) 137a 
14. Dicsérjétek Istennek szolgái az Úristent (112=113) 152b 
15. Dicsérjétek minden pogányok az Úristent (116=117) 154b 
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16. Emlékezzél meg Uram Dá vidról (131=132) 213a 
17. Én igazságomnak Istene (4) 229b 
18. Én Istenem, én Istenem (21=22) 242b 
19. Én Uram Istenem, tebenned bízom (7) 32b 
20. Énekeljetek az Úristennek új éneket (97=98) 10b 
21. Énekeljetek az Úrnak új éneket (95=96) 6b 
22. Felmagasztallak téged Úristen (144=145) 311a 
23. Hallgasd meg az én beszédemet (5) 25b 
24. Hallgasd meg Úristen az én igazságomat (16=17) 58b 
25. Hálát adok az Úristennek teljes szűvemből (110=111) 254a 
26. Irgalmazz énnékem Úristen (50=51) 341b 
27. Irgalmazz Úristen énnékem (56=57) 252a 
28. Isten, a te ítéletidet adjad a királynak (71=72) 208b 
29. Jer, énekeljünk az Úristennek (94=95) 2a 
30. Meddig leszek elfeledve Úristen tenálad (12=13) 50b 
31. Miért távoztál Úristen ily messze (10) 42b 
32. Miért zendülének a pogányok (2) 18a 
33. Mikoron kiáltlak, hallgass meg engemet (4) 24a 
34. Mikoron kijőve Izrael Egyiptomból (113a=114) 265b 
35. Minden népek tapsoljatok (46=47) 293b 
36. Mondá a bolond az 6 szívében (13=14) 51b 
37. Mondá az Űr az én uramnak (109=110) 337b 
38. No, áldjátok az Urat (133=134) 230b 
39. örüljetek igazak az Úrban (32=33) 306b 
40. őrizz meg engemet Uram (15=16) 56a 
41. Szabadíts meg engemet (139=140) 225a 
42. Tarts meg Úristen engemet (11=12) 47a 
43. Tebenned bíztam Úristen (30=31) 228b 
44. Úristen, a te nagy haragodban (6) 28a 
45. Úristen, kicsoda lakozik a te hajlékodban (14=15) 53b 
46. Úristen, mely igen megsokasultanak az én ellenségim (3) 20b 
47. Úristen, mi Urunk, mely igen csudálatos a te neved (8) 35a 
48. Vallást teszek tenéked (9) 36b 

Responsoriumok 

1. Áldjuk Mindnyájan az Úristent / 29b 
2. Gyógyíts meg minket Úristen / 21b 
3. Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, •], ki e mai napon megjelenél J> 219b 
4. Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, •]. ki miértünk J> 168b 
5. Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, .], ki mihozzánk jöttél 

bűnösökhöz / 140a 
6. Jézus Krisztus, élő Istennek Szent Fia, •], ki ülsz Atya Istennek 

jobbjára J* 13a 
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7. Ó boldog Szentháromság p 39b 
8. Ó vigasztaló Szentlélek p 309a 

Versiculusok 

1. A Krisztus engedelmes lön érettünk 247a 
2. A vitézlő seregek Istenének buzgóságos szeretete teszi ezt 162b 
3. Az én testem bizony étek 248b 
4. Az önnön saját fiának nem engede az Isten 248b 
5. Áldjuk az Atya és Fiú Istent 329a 
6. Dicsérvén segitségől hívom az Úristent 78a 
7. Emlékezzél meg Úristen a te népedhez való jó kedvedben 158a 
8. Énekeljetek az Úrnak új éneket 291b 
9. Felmene Krisztus a magas mennybe, alleluja 297a 

10. Feltámadott az Úr Jézus 267b 
11. Gyermek születék nékünk 169a 
12. Háromféle ajándékot hozának a Bölcsek 222a 
13. Könyörülj Úristen mirajtunk 30a 
14. Láttuk az Úrnak csillagát 220a 
15. Legyen fertelem nélkül az én szívem 76b 
16. Mi segítségünk vagy te Úristen 22a 
17. Minden ellenséginktől szabadíts meg minket 140b 
18. Minden titkos bűneinktől tisztíts meg minket 40a 
19. Mondám, hogy megőrizem az én utaimat 77 b 
20. Mutasd meg Úristen énnékem a te utaidat 149b 
21. Ne féljetek félelmes szűvű emberek 157b 
22. örvendjen az Istennek mind az ég és föld 291a 
23. Sionból jő ki az ő színének szépsége 158b 
24. Szólnak vala különb-különbféle nyelven 314b 
25. Támadj föl Űr Jézus Krisztus 13b 
26. Tedd azt, hogy reggel halljam a te kegyességedet 72b 
27. Tegyetek vallást az Úrnak 291a 
28. Tiszta szivet teremts énbennem 309b 
29. Tudnunk adta Isten az ő idvözítését 227a 
30. Új parancsolatot adok én tünéktek 78b 
31. Úristen, hallgasd meg az én imádságomat 248 a 
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Gál Huszár, (Divine praises and prayers for the Christian 
(=Protestant) congregation), Komjáti, 1574. 

The Gradual-and-Songbook by Gál Huszár, the most important text of its kind, was 
the first Lutheran religious book printed in Hungary that served both as a Gradual and a 
Community Songbook. 

1. The place of printing. The Songbook was printed by Gál Huszár in 1574, in 
Komjáti, Nyitra county, Kingdom of Hungary. The printing may have been completed 
in 1575, in Pápa, Transdanubia. 

2—3. Title-page and dedication. The title differs from its predecessors in that it 
indicates that the book contains prayers as well. In addition, Gál Huszár's logo and a 
motto — the first lines of Psalm 149 also known from German Songbooks figure on the 
title-page. 

The dedication is in reality a textual explanation of part of Saint Paul's letter to the 
Colosseans, 3:16. Included in it is the following information, important also from the 
point of view of literary history: the Divine Praises must be sung everywhere, except in 
„taverns and other evil eateries" or „in the middle of love songs or in the presence of 
drunkards". This suggest that they were true popular songs, manifestations of common 
poetry. Like his contemporaries, Gál Huszár proscribes singing in foreign languages. The 
dedication also speaks of editorial problems. Though not the texts themselves, the 
whole of the volume is declared by Gál Huszár to be his own work. He collected the 
texts, the editorial concept was his. While his earlier Songbook from 1560—61 (RMNy 
160) was dedicated to Péter Méliusz Juhász, the preface of the 1574 book addresses 
everybody, not any particular person. Only then, in 1574, could he finally carry out 
his old plan, the composition of a Songbook which is both a Gradual and a Community 
Songbook at the same time. His probable aim was to circulate it as widely as possible, 
well beyond his own congregation (Komjáti). 

4. Its structure. The Songbook also includes instructions for the Pastor (the Minis-
ter), the Choir (schoolchildren) and the Congregation. A Protestant Gradual, as common 
in the 16th century, should contain the rituals of Prima, Vespers and the Communion 
services with a sermon. In Luther's spirit, the rituals are not strict. Instructions in italics 
allow options. The number of the sections is highly variable as well (see Tables 1-2) . On 
the other hand, the volume is a complete community songbook. Gál Huszár assigned a 
place for each non-liturgical, community song, thus for holiday songs, songs of the ca-
techism, post-sermon songs, etc. The book consists of two parts. A copy of Part I with 
contemporary binding is stored in Epeijes. This suggests that Huszár started to sell Part I 
as soon as it was completed, separately. Since part of the post-sermon songs are found in 
Part I already, the fact that the book is divided into two parts should not be overestimated. 
PARTI. 1. Morning service ( l a -79b) ; 2. Cathechism (79b-135b); 3. Holiday praises 

for the morning and the afternoon (136a—344a); divine praises after sermon 
(344a—347b). 
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PARTII. 1. Divine praises after sermon (la—31b); 2. Psalms (32a-98b); 3. Divine 
praises in the Holy Church (99a—123b); Divine praises for funerals (123b— 
-126b) . 

5. The service ritual. The secondary morning (prima), afternoon (vespers) and 
(only on Christmas) dawn services follow the structure of the respective Catholic prima, 
vespers and laudes matutinae. The principal service with a sermon for Communion was 
set up according to Luther's Formula Missae and Deutsche Messe. Uniquely at the pe-
riod, the Gradual-and-Songbook also contains many collecta and prayers based on 
psalms. The sources of these prayers are works of Luther, of Ditrich Dietrich Veit, and 
the ritual of Mansfeld (1546). One of the prayers comes from the Oratio contra Turcam 
by Johann Habermann Avenarius, translated by Gál Huszár for the Hungarian prisoners 
of Turkish-occupied Buda. His prayers were taken over by his son, Dávid Huszár, in the 
second part of the Cathechism of Heidelberg (RMNy 395). 

6. Community songs. Until today, all the songbooks of Hungarian Protestantism 
have been based on Gál Huszár's earlier Songbook of 1560—61. In 1574 he re-edited his 
earlier work not only in terms of the division of volumes by giving it a new structure, 
but also, withing each group, he rearranged the order of songs (see Tables 3 - 7 ) . His in-
novations are all the more important because it was during the printing of Part II that 
he became acquainted with the Songbooks of 1566 (RMNy 222) and 1569 (RMNy 264), 
and with the manuscripts related thereto (cf. II. 93b). In comparing these we can con-
clude that the 1560-61 Songbook displays more affinity with the so-called Songbooks 
of Debrecen than with the one from 1574. Unlike other contemporary editors, Gál 
Huszár often indicates the authors of the poems. 

The last pages of the volume are missing. They probably contained two funeral 
songs (cf. Table 8) and a Table of Contents. 

7. Melodies. Gál Huszár had had musical training. In addition to the indication of 
tunes to be used, his Songbook contains many (often incorrect) scores. Three musical 
styles are represented in his work: Gregorian liturgical chanting, metric melodies of the 
humanists and contemporary community songs. 

8. Copies. Three copies of the Songbook are known today: (1) the one of Epeijes 
(Presov) consisting of all of Part I; (2) the incomplete copy found in 1841 in Felső-Őr 
(Oberwart), kept in the National Széchényi Library, Hungary; (3) the Songbook that 
constitutes the source of our facsimile edition (kept in the National Széchényi Library, 
Hungary, too), it is the relatively most complete text surviving, though a few pages are 
missing at the end. According to the owner's inscription, it was first acquired by Tamás 
Kis (Thomas Kys) for about 2 Florins. The second owner is revealed by the wording 
„Ex libris Sigismundi Syrmiensis". 

List of abbreviations 

RMNy = Régi Magyarországi Nyomtatványok (Early Hungarian Printings) 
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