
RÉGI MAGYAR VERSESKÖNYVEK ISMERTETÉSE. 

V. A Kuun-codex.1 

A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában »M. Cod. 
kis 8-drét 6. szám« alatt van egy újabb félbőrkötésű a hátlapon 
KUUN- | CODEX. | 1621—1647. | czímet viselő eredeti kézirat, mely 
az eredetileg is a kézirathoz tartozó két levelén kívül 1—202 
lapból áll. Eredetileg csak az 1—79. lapig volt számozva, a 
többi lapok számozása 80—202-ig újabb keletű. Az első számozat
lan levelén Toldy Ferencz kezeírásával ez van: KUUN-CODEX. | 1621 — 
1647. | = 1 Alább: A M. Akadémiának ajándékozta Gróf Kuun 
Gyéza febr. 1858. A két bejegyzés között régi, XVII. századi kéz
írással ez áll: Ingenium probitas Artemq[ue] mo- | destia ** 
[egy olvashatatlan szó s alatta leragasztva, valószínűen névaláírás}. 
Vae Ulis qui justiflcant Impium | propter Munera & justitiae justi 
au- | ferunt ab eo. Esaj: 5. | 23. Idem qui | supra, mpp. — A máso
dik számozatlan levél a) lapján két hasábban ez az index vanr 
melyet a codex elejének (1—78. 1.) másolója készített: 

Index foliorum. etc. Maidan nektek mondok 1. Oh felséges-
nagi ur mindé 19. Mostoha aniatul pogaí 21. Sok szép hadak 
maid 23. Boczfd [így] megh Ur Isten 26. Oh en ket ßemeim ti az 
ura 28. Segitfegűl az nagi Int 30. Emlekezűk az kirali megh 
32. Te uagi énnekem en Iném 40. Pußtaban sidokat uezerló 
41. Diczirteßek uram Eőrő 42. Kefém kínomban ef 44. Gondol-
kodasimat ef sok 46. Az ur Int moftan adgia 49. Oh ki kefén 
futok lelkem 51. Uarom uram Isten 52. Bánatos sziuem tekincz. 
55. Magaztallak en I[ste]né[m] 58. Diczirteßel attia Isten 64. Igaßagh-
nak ura ef 66. Az Muzak ßalasi ni 69. Remensegem nincz rh 
71. Oh magos egeknek 72. Szarandokfa 75. Gondolkogial ember 78. 

Ez az index azonban a codex felének tartalmáról sem ad kimu
tatást. A teljes és részletesebb tartalomkimutatás itt következik: 

1. 1—18: Igen szép História Az szent Eleazar | Papnak az 
I[ste]n Teoruenienek megh tárta | saert ualo Martiromsagh szeniue-
desreol az eő Felesegeuel Solomana Aßonnial, es 7 j fiaual 
eggietemben, Antiochus Kirali alath | Eöszue szeődettetet penigh 

1 Az I—IV. közleményt 1. e folyóirat 1911. 58—64., 1913. 14—27., 1914. 
80—97., 1915. 431—444. lapjain. 
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az Zent Bibliának | Utolsó keőniuenek, 6 és 7 részében 
Ma | chabaeusnak hinak Bornemisza Miklós all, | tall, ad Nojam 
Iol lehet nagi sokat szóltunk sa, | ndorrul etc. | Maidan nektek 
mondok ieles: J nagy czudat.. Utolsó versszak: Az ki ez éneket 
szerze versekben | neuet el be ira verfek feieben | az ezer eőt 
zazban ef hatuan niolczban | Oldalt: I[ste]nnek hiuein keferűfegh-
ben. Bornemiszának itt említett műve, melyet 1568-ban szerzett, még 
a XVI. században (valószínűen Bártfán), nyomtatásban is megjelent. 
L. Szabó: RMK. I. 356. sz. a. 

*2. 19—21: Oh felsegef nagi ur mindeneknek I[ste]ne | főid
nek ef az mennek uagi te[re]mteö I[ste]ne | [10 versszak]. Versfők 
nem adnak értelmet. 

*3. 21—23: Moftoha aniatul pogani dai | kafaghra iutotal 
magiar orßagh | [12 versszak]. A versfőkből MARTINVS GIVS 
neve jő ki. 

*4. 23—25: Cantio de Millitibuf= | Sok szép hadak maid 
ind | ulnak, kőztek szép zaz | lok loboghnak, — — [15 versszak]. 
A versfőkből SARKESZI MATTEHE neve jő ki, a ki az utolsó vers
szak szerint 1597-ben írta ez éneket. 

5. 26—28: Boczafd megh Ur Isten iffiu | sagomnak uet-
ket, Versfők: BALASSI BALINTHE [15 versszak]. 

6. 28—30: Oh en ket ßemeim ti az ura [így] nézetek, | [10 
versszak]. Megvan Bornemisza Ék. 1582. CCLVIb, lapon. 

*7. 30—32: Segitfegűl az nagi I[ste]nt | ki hia, [14 vers
szak]. A versfőkből SARKESZI MATEHT jő ki. 

8. 32—40: Cantio de Millitibus, Pulchra | Emlékezünk az kirali 
wegh haza | rul, A Névtelen szerzőnek a Gyulai vitézek egy 
katonai kalandjáról írt énekét kiadta Szilády: RMKT. VII. 
175—180. 1. 

*9. 40—41: Te uagi énnekem en I[ste]nem, | te hordozod 
mindenűt feie[m], | [7 versszak, versfőknek nincs értelme]. 

10. 41—42: Sequituralia cantio etc | Puztaban sidokat uezerlő 
io I[ste]n | [7 versszak]. A »P« initiale egy kardos, atillás, 
bajuszos és szakállas vitézt ábrázol, ez oldalírással: »Deli Marko 
Legeni«. Balassa Bálint ez énekét 1. Balassa-Rimay 1st. én. 
1670. 51. 1. 

*11. 42—44: Cantio Pulchra. ] Diczirteßek Uram Eőreöke | 
szent neued, ki ez ideigh [ len gondomot vifelted, [10 versszak]. 
Versfők: DIOGIERBEN. A »D« initialeban egy levágott fejet tartó 
kardos kéz van, oldalt ez írással: Deli Jußop. Megvan a Lipcsei 
codexben is, valamint Ács 1778. 342—4. 1. 

*12. 44—46: Keserű kínomban es iaigataíímba[n] | el fogiot 
remenfegem, — Az utolsó versszak szerint 1611-ben készült ének 
[10 versszak]. 

*13. 46—49: Gondolkodasimat es sok banati | mot, fordiczad 
őrömre szomo | rusagimat, Utolsó versszak: Ez éneket szer
zem en nagi bánátimban | neuemet megh irtam versek foliasabafn] | 

4* 
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Ezer hat száz kilencz eßtendo forgásban | pünkösdnek hovaban. 
finis est [15 versszak]. Versfők: GEORGIUS MIKES DE. [A »G« initiale
ban egy bajuszos férfifej.] 

*14. 49—51: Az ur Istent mostan aldgia az en | lelkem nagi 
irgalmaßagaert | [11 versszak]. Versfők: ALBERTVS I[E]ŐS. »A« ini
tiale mindkét karján nyíllal átlőtt férfi. 

15. 51—52: Oh ki kefén futok lelkem oruosahoz | ki bizonios 
iret niuit oruoslaso[m]hoz | [6 versszak]. Versfők: OSIC[H]EE. Meg
van Balassa és Rimay 1st. én. 1670. 81. 1. 

16. 52—55: Uarom uram I[ste]n feiemre kedvedet | hozam 
sietségei haicz le az egeket, | [12 versszak]. Versfők: us BALINT 
VHAD. Megvan Balassa-Rimay 1st. én. 1670. 352. 1. 

17. 55—58: Bánatos ßiuem tekenczaz | eghre I[ste]nhez foliam-
uan, | [17 versszak.] Versfők: B DEMETRIVS TOTH DÉD. Megvan a 
Decsi-codexben is. 

18. 58—64: Alia Pulchra, | Magaztallak en I[ste]nem ura[m] 
es attia[m] | mert attiai gondod uagion tere[m]p | tőm ream 
[12 versszak]. Versfők: MATTHA CEMEKI. Megvan Balassa-Rimay 
1st. én. 1670. 345. 1. A lapszámozás elvétve, az 58-ról a 
63- ra ugrik. 

19. 64 — 66: Diczirteßel attia I[ste]n menieghben | halat adok 
felségednek mindenbe[n] [13 versszak].Megvan Bornemisza: Énekek 
1582. CCLVIb^-VIIa. 

*20. 66—68: Igaßagnak ura es felséő Honnak | lakozoia 
kerűnk tekincz reánk meni | bűi kegielme | segedbűl [18 ilyen 
rövid vers, de az egész ének számmal jelzett 4 részre van osztva, 
az 1 = 5, 2 = 4, 3 = 5, 4 = 4 rövid verszakkal]. Utána : finis per 
me | NicoLAvs NAGY Anno Do[mi]nj [ 1621, etc. 

*21. 69—71: Cantio alia et Pulchra. | Az muzak fza | lafí 
nimfák hű forraíl Poetak lauriai [10 versszak]. Versfők: ANGNES 
MIOE. Az »A« initialeban N.[icolaus] N.[agy] betűkkel. Megvan Balassa-
Rimay: Istenes én. 1670. 287. 1. 

*22. 71—72: Remenfegem nincz mar nekem, nálad | nélkül 
en Iftenem [7 versszak]. Versfők: RCVSATE. 

*23. 72—74: Oh magof Egek[ne]k, s, nagi | meli tenge
reknek] igaz | gato uezere [12 versszak]. Az »O« initiale karddal 
átszúrt, farkába harapó kígyó, beleírt F. H. F, betűkkel. 

*24. 74—78: DE LVCAS KEÖRMENDI | Szarandokfagimnak teh 
uagi | kaluhuza. Utolsó versszak: így dicziri iftent egi iffiu eő 
magában | hogi megh hallgattaßek eő imatfagaban | az 161 negiedik-
ben, Diczirteßek | Iften az Eoreők Életben finis etc [17 versszak]. 
Versfők: SVM LVCAS KŐRMENDII. »S« initialeban N. N. [Nicolaus 
Nagy] monogramm. 

25. 78: Gondolkodial ember az | te bűneidrűl, Iften | Ellen 
való fertelmeffeged | ml, — A második versszak »Es ERre feőképen 
gondod légien neked« szavaival szakad meg, s a lap többi része, 
valamint a 79—82. lap üresen hagyva. Bártfai Énekeskönyv 359.1. 
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(Az ének első sora reminiscentia Szerémi Illyés »Dicsérjük minden
kor az mi Istenünket« kezdetű énekének 3. versszakára.) 

A 79—82. lap üres. A 83. laptól kezdve a verseskönyv 
más kéz írása. 

*26. 83—85: Cantio optima | lay fzegin noenak buidoso 
bar- | kaja mint uetetet kőrniűl | haboktul ladaia | [29 versszak]. 

A 85. lapon ugyanazon tentával, mint a codex írása, vissza
fele köv. bejegyzés van: Anno Dominj 1648. 

27.86—87 : Cantio alia de j Szegin Feiern uram-1 hoz ohait 
Utána: finis per me petrum Czatary | Anno Domini 1630. | [10 vers
szak]. Megjelent a Balassa-Rimay: 1st. énekek függ. Lőcse, 1670. 
275. 1. Alább 138—140. lapra még egyszer lemásolva. 

A 88. lapon kezdődik a III. kézírása s tart a 142. lapig. 
28. 88—90: Alia sequit[ur] | Emlékezzél megh te gyarló | 

ember az te Istenedrűl | Utolsó versszak: Ezer eót százban es 
hatuan | négyben mikoron imának | Szeremenj [!] Illés mikoron észt | 
szerze imatkozik uala Finis. | [12 versszak]. Megvan a Vasady-
codexben is 115 a . Kiadta Szilády: RMKT. VII. 96—97. 1. Kájoni: 
Cant. 1719. 474. 1. 

29. 90—93: Cantio de Beáta Maria Vir: | Geőniőrkődgiel ßüz 
Ma I ria magos meniorßagh | ban Versfők: GAAPAR FRAE IRTE. 
Egy Fráter Gáspár szerepel ugyan már 1560-ban, mint egy bibliai 
história írója, de ez a Gáspár fráter attól bizonyára különböző 
személy [14 versszak]. Ez ének megvan Kájoninál is Cant.' 
1719. 286. 1. 

*30. 93—94: Alia sequitur. | Geőniőrkődgiel Jefusnak | Szent 
Annia, Szent haromsagh | nak Szepsiges Liania [6 versszak]. 95— 
96 1. üres. 

31. 97: Csonka ének négy strophája, melynek eleje a hiányzó 
levélen lehetett: »Az Seraphinoknak fereghi ßolgalnak | Szüzeknek 
uiragha Cherubinok | keßek tißtelnj dichirnj es ma | gafztalni« kez
dettel. Ez a »Maria dicsőfsegnek Annya« kezdetű ének 5. vers
szaka. L. Kájoni: Cant. 1719. 287. 1. 

*32.97—100: Alia eadem. [így] | Keferüemet nagy Vr I[ste]n, | 
iol Latod mely ártatlan | en eletem iol tudod -[12 versszak]. 
Versfők: KIRIE ELEISON. 

33. 101—103: Alia Ad Notam Hala Adafunkba[n] | [D]auid 
prophetanak imadko j zasarul, magosztalliuk I[ste]nt irgalma | saga-
rul, el ne felet- | kezzűnk io tetemenierűl—7-[12 versszak]. Vers
fők: DESKAE ES ÉNEK. Megjel. Szegedi G. Énekesk. 1569. 19. 1., 
a hol »Ad notam Iasonis« van. 

*34. 103—104: Alia Cantio | [D]icsirtefsel kegyes fzüz | Maria, 
irgalmafsagnak | mert te uagy szent Annja j minden drahga ioknak | 
szent | Aßonia Tellies min | den dűchő | sighnek Annja [6 versszak]. 

*35. 105—107 : Alia sequit[ur] | [Ijdüőzlet leön az űdűős, | segh, 
melliel rontiak az eőrdőghőt | eőtet mardofsak bűneink, segilj megh 
mjn l.ket maria | [16 versszak]. 
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36. 107—108: Cantio Alia R: P : | De Eadem | [MJindenek-
[ne]k teremptőie, hiuek | nek eőrők uilagha Chriftus I megh ualto Vr 
I[ste]n, halgas | megh kőnyórgefűnket [6 versszak]. Utána ugyan
azon kézzel: Finis 1634. Az Ambrosiusnak tulajdonított »Conditor 
alme siderum« kezdetű hymnus (v. ö. RMKT. I. 354. 1.) fordítása, 
az 5. versszak kihagyásával. Ennek a hymnusnak más fordításai: 
1. Hugyak felséges szerzője (Döbrentey-cod. 221—2. 1.). 2. Czillagok-
nak teremtőie [7 versszak] (Batthyányi-cod. 14—15.1.). 3. Mindenek
nek teremtőie [7 versszak] (Huszár Gál Énekesk. CXLUb—IIIb). 
4. Tsillagoknak alkutója, Híveknek örök világa [7 versszak] (Gönczi
féle Énekesk. Pozs. é. n. XVIII. sz. kiad. 7 1. Ugyanez a ford. 
Sartorius: Lelki óra Vitt. 1730. 226.1.). Nem tévesztendő össze ezzel 
aKájoninál(1719. kiad. 22. 1.) lévő »Mindeneknek alkotója, És hívek
nek szép világja« kezdetű hymnus, mely a Breviárium Romanum 
»Creator alme siderum« hymnusának fordítása. 5. A Kuun-codex-
ban levő fordítás. — Van ezen kívül még egy másik hymnus, 
melynek 1—3, 9 és 11 versszaka nagyjában megfelel a Conditor 
alme siderum 1—3, 6 és 7 versszakának. (V. ö. írod. Közi. 1905. 
145. 1.) Ennek magyar fordítása van a Batthyányi-codex 11 —13. 
lapjain »Mindeneknek teremtőie es hiueknek meg ualtoia« kezdet
tel. Ez van lenyomatva némi csekély stiláris módosítással a Huszár 
Gál (CXLIIIb—IIIIb 1.), Bornemisza Péter (CLXVIIP), Gönczi Gy. 
(id. kiad. 6—7. 1. 5. sz.) az 5. és 8. versszak elhagyásával s 
Sartorius Énekeskönyvében 218—9. 1. 

37. 109—111: Alia [D]ichiretes uagy szép ßuz | Maria rad 
tekínte meniek | nek kirallia, hogy te len I nel Jefusnak ßent Annja j 
szent leieknek dragha | kincz tartoia | [14 versszak]. Kájoni: Cant. 
1719. 17.1. 

38. 112: Alia R: P. D. E. D. [M]aria dűchőfsignek | Annia 
menyorszagh [ nak királyné Aszó | nia, szent Három | saghnak 
Leania es uilaghnak közben | iaroia | — — [4 versszak.] V. ö. 
Kájoni: Cant. 1719. 287. 

113—114.1. üres., 
*39. 115—116: Énektöredék [11 versszak], melynek eleje a 

hiányzó levélen volt, e lap »Mikoron azirt eßt ßiuek fzerint [ gya
korta mondanak« sorral kezdődik. A »Nagy fzível várják vala 
régentén az] Iftennek Fiát« kezdetű adventi ének 7. és köv. vers
szakai (1. Kájoni: 1719. kiad. 12—13. 1.). A 9. és 10. versszak 
közt ez új versszak van: »Mert te tellyes vagy, es be j töltettel 
Chriftusnak általa Attia I[sten]nek az eő malaßtiaual. 

40. 116—118: Alia Cantio | [T]engernek fenies czillagh | ia 
Idűóz légy Chriftus Szent Annia, az fzüzek | nek ßep Viragha 
me | nieknek Boldogh ka | puia | [9 versszak]. A Cantus Catholici 
1703. 263. 1. Kájoni 1719. 300.1. 

41. 119—120: Cantio Alia | [E]eőrűly [így] dűchőfsighes | 
fzep fzűz Chriftus | An | nia ki uilaghra ßa [ baditot nekünk 
ßulel | kit szent Leiektűi fo, | gadal az Gabriel Ar | changialnak 
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rnikoro[n] hiuel [9 versszak]. Cantus cath. 1703. 49. 1. Kájoni 
1719. 302. 1. 

*42. 120—122: Sequitur alia. | Angialoknak nagy Aszó l nia, 
Vr Iefusnak ßent szűlóie ßeginieknek | reminsighe imadgy ertünk 
ßuz Maria [13 versszak.] 

43. 122—124 : DeEadem. | [Ajngyaloknak nagyságos | Aszo-
nya Vr Iefusnak du, | czőfsighes Annia, menyor | szaghnak ßep-
sighes Aszó, | nia, Paradiczomnak nagy | szeles kapuia | [10 vers
szak]. Hajnal M. A Jézus szívét szerető szívek aitat. Pos. 1642. 
237. 1. Cantus Cath. 1703. 254. 1. Kájoni: Cant. 1719. 285. 1. 

44. 124—127: Alia Cantio | [M]i Vrunk Ieíus Chris | tusnak 
fzerelmes Attia | Vr I[ste]n, kerűnk ßunniek megh immáron ez 
Vila | gon, nagy haragod mjnt | Szent Dauid ideieben | [18 versszak]. 

45. 128—130: Ad notam Mi Vronk Jefus | Emlékezzél megh 
Vr I[ste]n az | mi nagy giarlofaginkrúl, Végén: Ekképen könyőrge, 
regen fzent Dauid | az Vr Istennek [17 versszak.] Megvan Váradi 
Énekesk. 1566. 53. 1. Szegedi G. Ék. 1569. 17. 1. stb. 

1 3 1 - 2 . 1. üres. 
*46. 133. 1. Ének töredéke, mely itt »Aldot uagy te Boldogh 

Szűz Maria | « szavakkal kezdődik és 5 versszak van meg 
belőle. 

47. 134: De eadem. J [N]agy sziuel uariak | uala regenten az 
I[ste]nnek | fiat Abraham Att | iánk es az Patriar | chak [6 versszak]. 
Kájoni: Cant. 1719. 12. 1. 

48. 135—138. Alia sequitur. | [Mjikint Aegiptusban kis | 
Pellicanj madar [13 versszak]. A Balassa-Rimay: Istenes énekei 
függelékében Lőcse 1670. 349 1. 

49. 138 — 140: [Sjzeginy feiern Vramhoz | ohait töredelmes 
fziuet | neki hait [10 versszak.] Lásd fentebb 86—87. 1. 

50. 140—142: Alia Cantio | [S]zent dauid király ha | boru-
faghaban pana | szolkodik Istennek buy [ aban es im ezt mondgia 
eő | nagy firalmaban fzellel bui | dostaban. J Végén Amen, Finis. | 
Sequitur Alia [et]c. s egy ének kezdősora lehúzva, prob. cal. 
{7 versszak]. Kájoni: Cant. 1719. 489. 1. 

Más [IV.] kéz írásával: 
51. 143—146: Cantio Alia | Téged Vram ualamikor | lölköm 

kezd kiáltani [13 versszak]. 
A két első versszak más kéz írása. Versfők: TEPHANWS MARUS. 

Megjelent a Balassa-Rimay 1st. én. függ. 1670. 283. 1. 
A 146—158. lap vagy a III. kéz gondatlanabb írása, vagy 

más kéztől ered. 
52. 146 — 158: Jubilus S. Bernardi | Jesu dulcis memoria 

etc. I Iesus Szent ßvuek [!] arannyá, [ mennyei seregh királlyá, | 
[43 versszak]. Megvan Kájoni: Cant. 1719. 237. 1. 

*53. 159 — 165: Cantio Nova Palatini. | Nem regen keuelien 
Groff | ur Efterhaz, Ismét különböző [V.] kéz írása, mely a 
170. lapig tart. 
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*54. 165—8: ALIA | Sok bum es faratsagim | vtan, vgian 
ottan elalua[m]— — [13 versszak]. 

55. 169—171 : ALIA | Regies gond viseleö | kyeönyeörwleö 
[ez éneket tovább nem folytatta, hanem mindjárt utána írta]: aldot 
es beolcz az az ember fzent Dauid mongia, | az ki latrok utat 
lattá, • [6 versszak]. Végén: Finis Anno Chrifti | 1642. Az ének 
utolsó versszaka s a következő ének más [VI.] kéz írása. 

56. 171 — 174: Psalmus 74. (előbb 64-et írt) Hogy Jerusalem-
nek drága | Templomát, eldulata regen es eo | varasát [19 vers
szak]. Megvan Kájoni: Cant. 1719. 386. 1. Gönczi Pos. é. n. 140. 

57. 175—176 : Más [VII.] kéz írásával, mely a következő 
éneket is másolta: Pater, Sancte mitis atq[ue] pié O Jesu Xpe 
[=? Christe] fili [ Venerande, — — O mi ßent Attyank kegyes | és 
kegyelmes Végén: Finis hujus operis. | Laus Deo. || [A latin 
egy versszakon kívül 4 versszak, a 2-ik után üres hely hagyva.] 
Kájoni: Cant. 1719. 227. 1. • 

177—178: Ad eleuatione[m] | Oh aldot Manna Istennek fia [ 
megh tért bűneösnek te uagy | oltalma. | Végén: Laus Deo 1643. 
[8 versszak]. Kájoni: Cant. 1719. 259. 1. 

Más írással, mely alkalmasint a IV. kéztől ered, míg a követ
kező ének írása az V-ikhez áll legközelebb. 

*59. 179—182: Az mirigyről való ßep ének 1647. | Sok 
ßomorusaggal meg rakodót Idő, | Siralom[m]al arat keserues 
Eztendő | Végén: Ezer hat ßaz után negiuen hatra | iutuan, 
Dög halai haioian | keserűen foroguan, Ne[m] | zetem siralmán 
enis | ßomorkoduan, | Irta[m] | nagi ohaitvan | Boyt elönek j fottan. | 
finis. | [10 számozott versszak]. 

182: Isten éltesse kegielmedet | édes Attyam | Szentek seregi
ben uigyazo z. Pásztor. | Tovább nincs, úgy látszik, csak probatio 
calami volt. 

60. 183—189: Cantio Pulchra. | Könyvem forrasi ara- | dafi, 
indulliatok ( [20 versszak]. Megvan a Balassa- Rimay: 1st. én. 
függelékében Lőcse 1670. 340. 1. 

190—1 : Dixit Dominus Domino | Sede a dextris meis. 
[A 109. Psalmus kezdete]. A folytatás elmaradt s a lap többi része, 
valamint 192—3. 1. üres. V. ö. Kájoni: Cant. 1719. 653., 654. 1. 

61. 194—5: Ez és ettől a 200. lapig újabb [VIII. valószínűen 
18. századi] kéz írása: Jézus szent halálának | meg hálád ember 
létét, menyej | nagy királynak fzernyű ken | szenvedisét, kőnyviz 
fzemem, | hasad fzivem, oh nagy vétem | hogy Isten fzenved 
értem [7 versszak]. Kájoni: Cant. 1719. 124. 1. 

62. 196—7: Ne Szally pőrben én velem, oh én | édes Iste
nem [13 versszak]. Balassa-Rimay: 1st. én. Lőcse 1670. 342. 1., 
újabb kiadás Vasáry D. Péczeli Király Imre énekei 54—55. 1., de 
a kiadó nem tartja Péczeli K. művének. 

63. 198— 199: Meg ne fedgy engemet, Uram fel | gerjedett 
haragodnak tüzében; | és meg ne ostorozz | bűneimnek gonosz J 
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érdemiért mérgedben, | de kőnyőrűly j rajtam: mert meg nyomo-
rottam meg | büzhött febeimben [6 versszak.] Kájoni: Cant. 1719. 
541. Már előbb megvan Pázmány Péter Imádságos könyvében, 
mint a hét poenitentialis zsoltár közül a VI. Zsoltár. 

200: Mas Énekek. | Sequuntur hicce aliquot perfectio | Annj 
decursum cum ungari | eis pro festis Majoribus. | Kirie magne 
Deus & uti folet. | Ungarice | Kérünk tíged atya Isten menynek | 
földnek teremtője, fz. fiad[na]k fzűletésé | jért légy irgalmas mi 
nékéűnk j [így]. Ezenkívül még két ilyen (2 + 3 soros) könyörgés-
szakaszból áll. 

201 : Az első kéz írása: Dei f Albertum f ab f omnibus 
infirmitatibus 1 f tuis et f a f febre f quotidianis f biduanis | 
[még 3 sor] f Ábrachadabra f kezdetben vala az ige | Abächa[da]br f 
Ef az ige I[ste]nnel uala ef az ige I[ste]n ua[la] stb. még 
21 sor. U. o. Panditur interea a domo omni | potentis olimpi j Még 
egy megcsonkított s 2—3 szóból álló probatio calami val, melynek 
nem vehető ki az értelme, záródik a kézirat. 

Miként az énekgyűjtemény tartalmának felsorolása alkalmá
val említettük, az több kéz írása. Az első részt Nagy Miklós írta 
s legalább egy részét 1621-ben, mint a 68. lapon lévő bejegyzése 
mutatja; a második másoló Csatáry Péter, a ki 1630-ban ír (85. 1.). 
Végre a 85. lapon levő »1648« évbejegyzést mint probatio calami-t 
nem véve tekintetbe, 1647. év az utolsó évszám, mely a másolás 
idejét jelöli (179. 1.), de az írás karaktere mutatja, hogy jóval 
későbbi kézírás is van a kötetben. 

1. 

19 Oh felségei nagi ur mendeneknek I[ste]ne 
földnek eí az mennek uagi teremteő I[ste]ne 
az te hiueídnek kik téged tißtelnek 
uagi kegielmeí Istene, 

Minden ható Isten ki lakol az Egekben, 
három ßemeliben uagi Egi Isteni felségben, 
ki lelki állat uagi eőreőke ualo uagi 
biro uagi mendeneken [| 

20 Termeßeted ßerint te igen irgalmas uagi 
ki az bűnefeken keonieőrűleö I[ste]n uagi 
az te hiueídnek kik te hozzad térnek 
uagi kegielmef Isten, 

Véghetetlen irgalmu megh tartó I[ste]n te uagi 
beölczeßegel rakua hatalmai io I[ste]n uagi 
látható dolgoknak lathatatlanoknak 
megh tartó I[ste]n te uagi, 

Teöb I[ste]n náladnál ninczen menien sem feőldeo[n] 
Elseőb sem utolsob nincz irgalmaßagodnal 
birz az nagi Tengerrel mind meniel ef feoldel 
ef az benne ualokcal, 

Az ur I[ste]n mondgia hogi uala meli oraban 
Zegeni büneof ember el efik ez uilaghban 
megh siratuan bünet hozza ala niuitia 
az eő kegielmef kezet, 
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Oh te minden ható eőreok attia ur Isten 
azki keonieorultel mi raitunk buneőfeokeon 
az te szent fladot boczatad érettünk 
hogi keozben iaronk légien 

Oh szép Jeíus xps ' ur I[ste]nnek barania 
az mi ualtsagunknak nagi drága szép arania 
az te hiueidnek kik te benned biznak 
uagi kegielmeí I[ste]ne, || 

Oh szent lelek I[ste]n hiuek uilagoßaga 
ßomoru ßiueknek ki uagi uigaztaloia 
Enged hogi szent lelked légien mi sziuünk[ne]k 
te hozzad inditoia, 

Dicziret dűczeofegh légien az Ur Istennek 
uele egietemben az Ieíus xpß[n]ak ' 
ki egi hatalimmal szent lelek I[ste]nnel, 
három ßemeli egi Iíten, finis eít. 

2. 

21 Moítoha aniatul pogani daikafaghra iutotal magiar orszagh, 
Veßede eßedben kigio kebeledben kinek nagi az alnoksagh, 
feied houa haitot bizonnial megh higied keíerueí az Tutoríagh 

Azt szoktak mondani nem io keőzeőfűlni Baranioknak farkaßal, 
Mert ha megh éhezik otta[n] gondolkodik nem gondol szám adaßal, 
azért iőuendobe[n] az ki neki hißen bizoni fizet kiniaual, 

Regi rauasz róka regen megh tanulta mi[n]t kel bánni komiaual, 
magát leterießti keőrmeit el reiti hizelkedik farkának [így], 
de ha mogiat érti ottan ki ielenti mert iaczik az Ludakcal, ][ 

22 Termeßeti ellen soha sem[m]ikepen egi Teorők íem ízelidűl, 
mikepen szereczen hogi az feoreodeöben ßappannal nem feirűl, 
azért iőuendoben az ki neki hizen bizonial megh szegienül, 

Jotetemeni heliet lásd mit czelekedet egieb sok orßagokcal, 
az kiket fegiuerrel megh ne[m] birt ereouel megh rontia czalardsagal, 
nagy sok ßep ßo után breßol kepegh mo[n]dua[n] mit iaczol Czaßarunkcal, 

Nektek is magiarok ßüksegh az okoßagh kik oda haioltatok, 
mighlen telließegel utolsó ueßesben beleié nem borultok, 
mert heiaban leßen az farkas ueremben oßtan ordítanotok 

Vagi nem tudyatoke aze az pallerfagh ualakinek ártotok, 
ha keduetek ßerint eí nagi reße ßerint hozzaia állottatok, 
az rendet ugi ßabia ualamint akaria rőuid nap megh lattiatok, 

Szulyma[n] Czaßarnak hogi Supplicalnatok Nemet ellen magiarok, 
hogi János Vaidanak ef az teob Uraknak lenne ereős oltalmok, 
Eőromeft azokis mint farkas iuhoknak lenne ollia[n] paztorok 

<3iamoltala[n] népek kik molt ream néznek monduan leßek oltalmok, 
mert az mit kiua[n]tam moít ahoz || iutottam állanak halat adok, 
Budában ha leßek ot uagio[n] io feßek onnét orßagot birok, 

Jol megh laßatok ti mit haznalhattok ti Teoreok Tutorfagaual, 
ki oli meíterfegel mint Maczka egérrel iaczot ti attiatokcal, 
Tijs azt meritek ha rá nem gondoltok Teoreok tarfasagaual, 

Vtalatos dologh hogi kereßtien forogh pogannial az táborban, 
mert xps hiuei Mahumet ebei nem femek égi akolban, 
de az ki nemzeti ßoktak reßesülni egienlő gonoßaghban. 

Soha ne uellietek hogi iot erheßetek igienetleníeghtekben, 
de az mitt akartok egi arant foghiatok I[ste]ni felelem[m]2l, 
mert külső segitsegh bizonios Eleníegh iol erezzük ueftűnket finis eít. 

5 Krisztus. 
a Krisztusnak. 
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3. 
2 3 Cantio de Millitibuí = 

[S]ok szép hadak maid indulnak, keőztek szép zazlok loboghnak, Dobok 
Trombiták haríoghnak, Mikor Jeíust kiáltónak, || 

24 Algiuk puíkak ha ropoghnak, az ßep kopiak romladoznak, az uitezek 
uagdalkoznak pogani feiek feöldre hulnak 

Rettenetei fegiuer fenlik, maidan leßen algiu zengef, sereghek keözt nagi 
űueltes, sebesedik sok feo efik, 

Keonieőreoghiűnk Ifstejnűnknek, adgion erőt seregünknek, batorfagot mi 
sziuűnknek uigaßagot mi lelkűnknek, 

Eőreők I[ste]n legi mellettűnk, poganiokcal uy erettű[n]k hogi ne légien 
ellenségünk, kivel téged mi diczirűnk, 

Szegient ualnak kik el futnak, azok mernek kik p[r]obalnak, ha megh 
halnak is hirt hadnak, igaz hitért kik megh uinak, 

Zabolázd megh poganiokat, uedel eő bátorságokat, ne menczed megh eő 
hadokat, uerd megh uram hatalmokat, 

Izraellel iol tet I[ste]n, hatalom kiuűled nincsen teuagi kirali menien 
feőldeőn, kerubinon eleő Isten || 

25 Moít sem kißeb te hatalmad, íem reouideb te ß : [ = szent] karod, 
poganioka[n] oncz haragod, kiuel eőket el ront haßuk, 

Az szeleket fúni hagiod, az fel feőldet háborgatod, az tengertis hábor
gatod, az kis hadat uidamitod, 

Tábort Uram iari keorniűlünk, legi hatalmas feiedelműnk, ellenfeghtűl hogi 
ne felliűn[k] > kire Angialtul uezerlettűnk. 

Tamazd fel mar czillagunkat, tanicz uini uiainkat, uaghdalkozni mi karun
kat, szabadicz megh orßagunkat. 

Ez czak I[ste]n akarattia, poganiokat hogi kihozza maid kezűnkben eoket 
adgia, mind szabiiara haniattattia, 

Ha megh ueris al Iítenen, mi nem az nagi sok seregen, sem emberen sem 
Eőrdőgeőn, czak az hatalmai Istenen 

Ezer eot ßaz kilenczuen hétben, szerze ezt egi io kedueben, az nagi 
I[ste]n seregebea, aldot legi Éőreőke Amen finis est. || 

4. 

30 Segitíegűl az nagi I[ste]nt ki hia, 
az oli embert nagi sok iokcal megh aldgia, 
ßiuet batoritia lelket uigaztallia, 

Aid megh uram: ellenfegen boßumot, 
mert czak read biztam uram magamot, 
uiíellied gondomat, aid megh hatalmamot. 

Remeníeget az I[ste]nben ki ueti, 
az oli ember Elleníeget megh ueri, 
uarait elteőri orßagat megh ueßi, 

31 Kópia Teőrik fegiuer fenlik feo eíik, 
ßu irtózik ßin ualtozik seb efik 
ías holt teítel hizik uerrel reízegedik 2 

Eőrők I[ste]n te uagi az minden ható, 
diadalom eí hatalom athato 
te uagi bátorító es megh uidamito, 

Seregeknek uagi felségei Iítene, 
mennek feőldnek nagi hatalmas I[ste]ne, 
ßabliank eleßege karunk uiteßege, 

1 A k betűt bekötéskor levágta a könyvkötő. 
* E versszak alliteratióival szinte kirí a költeményből. 
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Zazlod alat batorfagal mi iarunk, 
fzent neuedert poganiokcal megh uiuunk 
mert te uagi oltalmunk paiíunk eí kardu[n]k 

I[ste]n uelűnk hat kiuel mit gondolunk 
igaz hittel mi czak eo benne bizunk 
íoha ßegient nem uallunk mert eo mi kiraliu[n]k 

Maid lattiatok poganiok romlását, 
I[ste]n eleót oli nagi szegien uallaíat 
Eleőtűnk futaíat Belel buidofaíat 

Attiank keli fel az nagi felső egekbűt 
Tekincz rank dűczeöfeges fzekédből, 
iüi íegitsegünkre Isteni keduedbül, 

Tolcz be uram bekeíegei ßiuunket 
ueghetetlen eőrömmel mi lelkűnket, 
neuellied hitünk io remenfegunket, || 

32 Ereótlennel az nagi Ereot uereted, 
keueí által az íokfagot megh gieozeőd, 
küleömbfegh nincz nálad az mit akarz teßel, 

Hozzánk kulidgied te Bent segítségedet, 
uele Eozue te hatalmai Ereodet, 
kiuel megh gieözheßük mi elleníegűnket. 

Te uagi nekünk íegitsegűnk Iftenűnk 
Ereößegünk uiteßegünk uezerünk 
teuagi feiedelmünk hatalmaßag uelűnk 
te uagi feiedelmünk hatalmaßagh nekünk finis eít. 

5. 

40 Te uagi énnekem en I[ste]nem, 
te hordozod mindenüt feie[m], 
te uifeled az en eletem, kit attal nekem, 
iol teottel en uelem en I[ste]nem. 

lm mire iuta szép nemzetem, 
gialazatra szép lakó heliem, 
magiaroknak io remeníegek, el fogiot űgiek, 
mert elkeőlt sokaknak eöreőkfegek 

El puztula az szép al feold, 
felek raita hogi az io fel feold, 
utána megien az kis darab feőld oh te ziros fold, 
mert el keolt Erdeli ef hauaí al feöld, 
mert el keolt Erdeli es hauaí al feöld 

Felek raita hogy el puztittia, 
az tatár ham ha megh indittia, 
Nilasittis uele el hoza, orßagunk Dullia, 
Égeti mi feoldünket eí rabollia 
Égeti mi feoldünket es rabollia 

Ram tátotta torkát sok nemzet, 
kiualkepen idegen nemzet, 
eleitül foghuan tégedet ueßtet, Ellened uetet, 
ki regen te ueled iol tehetet, 
ki regen te ueled iol tehetet || 

41 Mikepen iára az czarlo keozi, 
mikepen tißa Dunának keozi, 
az szép keőroz marosnak keozi eo tartomani, 
Erdeinek sok kinczeí feö uarafi, 
Erdeinek sok,1 

így, t. i. mint az előbbi sor. 
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Ágion az I[ste]n iob üdot érnünk, 
hogi ez niaron bekeue) elliűnk, 
maradót orßagunkban bekeuel elliunk, semmit ne felliünk, 
mert el ment az az ellenfegh kitül feltünk finis. 

6. 

Cantio Pulchra.1 

42 Diczirteßek Uram Eoreoke szent neued, 
ki ez ideighlen gondomot vifelted, 
meltatlansagimot Ur I[ste]n ne[m] nézted, 
hala légien neked hogi ez üdot ertem. || 

43 Irgalmaßagodnak czudalatos uoltat, 
am emberi emberi elme a azt megh nem foghattia, 
meli ßorgalmatos uagi az el táplálásra, 
remeníegh kiueől is fzolitaz giakorta, 

Oli nagi gondod uagion az mi életünkre, 
eletünkben ualo minden züksegünkre, 
mikor gondolkottam megh annak előtte, 
felsegödnel dolgunk3 el uagion rendölue *. 

Gondolkottam sokat az regi attiakrol. 
ez szeles Világon sok buidosasokrul,5 

meli nagy gondot uram uifeltel azokrul, 
megh marhaiokrul is nem czak eő magokrul 

Jol tudom moítanif te azon l[ste]n uagi 
irgalmaßagodis szinten oli igen nagi 
ki soha nem hagiod az benned bizokat 
azért kérlek uram szómat meg halgaßad 

En mindenkor tudod felségedben biztam, 
minden iauaimat czak te tüled uartam 
az en eletemben hozzad fohazkottam 
segítséget uram felsegedtul kertem || 

44 Ream tekincz azért irgalmaßagodbul, 
uifeli gondot ream ili nagi szükségemben 
ne nézd bűneimet oh en io I[ste]nem 
mutasd megh hogi te uagi gonduiíelo[m] neke[m] 

Bűneimet penigh megh boczassad nekem 
kiuel megh bántalak naponkint I[ste]nem 
mert az nagi giarlosagh uißen arra engem 
de az te neuedert legi kegielmes nekem 

Ez főidőn migh elek adgi io egeßeget, 
minden hiueiddel lelki czendeßeget, 
fele baratinkeőzt ualo eggiesseget 
io hirrel eí neuel aldgi megh uram minket 

Nagi halakot aduan hogi mi mind ezekért 
dicziriűk neuedet irgalmaßagodert 
szent lelkeddel holtigh az Jézus xpsert 
neueli igaz hitben szerelmes fiadért finis. 

1 A Lipcsei codex 10b — l l a lapjain szintén megvan ez az ének. 
s Le. nemzet. — s Le. dolgom. — * A Lc.-ben ezután ez a versszak van: 

Sok buual bánatai mi mégis magunkat, 
giötöriük farasztiuk sok gondolatinkat, 
de czak Vgy köl lenni az mint te akartad, 
mint es hogy Vegested megh maradasinkat. 

5 Le. Ez Világon ualo sok buidossasokrol. 
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7. 
44 Keserű kínomban es iaigataíimban elfogiot remeníegem, 

megszabadulaíat nilua[n] nem reme[n]lli en niomorodot feiem, 
tőmlőcznek feneken magát atta búnak mar meg sebhetet elmem || 

45 En keíerueí testem bizoni hafonlo uagi az niuza[n]do baranihoz, 
a, uagi az megh hizlalt szép étellel tartót megh ölendő madárhoz, 
azki 6 magában keuefet bizhatik megh szabadulassahoz. 

Kemeni kalitkabul kiropűleíeket mint madarak kiuaniak, 
uagi mint szegeni rabok kerezten népeknek tarfaßagat ohaitiak, 
mint az gonoszok is ueßelnek fiai szabadulásit uariak. 

Szinten ugian uaria niomorodot feiern minden szabadulását, 
keserűsegekcel giakor sok keoniuekcel nedueíiti orczaiat 
szomorusagaba[n] keíe[r]ues kiniaban megh éreztette haiat, 

Vaiha megh eltemben keferues sziuemnek engettetnek uigaßagh, 
uaiha teftembeli tagoknak megh eczer adatnék io oruoßagh, 
Tudom el tauoznek feiemrül el eínek az keferues aruafagh, 

Igen bölcz hatalmas es irgalmas ur uagi edef uram I[ste]nem, 
Tuled el ne taszicz elődben felhatot en buzgó keonieorgeßem, 
Tekincz szent fiadnak elki folt uereert I[ste]nem szent uezerem, | 

46 Fogadásod tartia ha niomorult bűnös felségedhez felkiált, 
töredelmes sziuel szép keőniorgesekkel hogyha elődben boczad, 
tűled el nem űződ sőt io szem[m]el nézed ha latod igaßagat, 

Lam nagi kegielmeßen tenger orueniebul az Jonastis ki hozad, 
Egeő kemenczebúl az haro[m] iffiakot szép epén megh tartottad, 
az oroszlaniok[na]k az szegeni Dánielt be nielnie nem hagiad, 

Mencz ki az rabsaghbul hogi ha felségednek akarattia muttattia, 
uagi ha felségednek kedues akarattia dekretoma azt tartia, 
hogi ez giaRlo teltben szenuegiek kínokat ugi légien minde[n] mo[n]gia. 

Hatßaz es tizen egi eztendőben szerzem ez éneket uerfekben, 
mikor halalomhoz mar nem meßße uolnek niomorodot űgiemben, 
ui uar teőmlőczeben bizoni ki oluaßa io peldat uehet ebben fl[nis] 

8. 

46 Gondolkodasimat es sok banatimot, 
fordiczad őreőmre szomorusagimat, 
hozd fel en Iftene[m] fenies czillagomat, 
uilagos napomat. || 

47 Enni sok inseghbűl búbul es banatbul, 
mint afpis kigioktul sok merges nieluektűl 
mencz megh en I[ste]nem az hitetlenseghtűl 
en ellensegimtűl. 

Oltalmaz megh tűleők szinten mint szent Jobot, 
En edef I[ste]nem ili bűnös fiadat 
te felséged ellen nagi sokszor uetkezet 
megh te read iutot. 

Ream en I[ste]nem szegeni niomorultra 
fordicz szent szemedet mint egy szent Jonasr[a] ' 
kit czet hal el nieluen megint az szarazr[a] 
okada az partra. 

Gondod en reamis szinten oli nagi légien 
En űgiekezetem minden iora mennien . 
mint az szent Jofephnek dolgom ugi foroghio[n] 
tizteseges légien. 

1 Az a levágva. 
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Juííonak eßedben szenteknek Istene, 
minden allatoknak kegieí teremtőie, 
az te szent fiadnak nagi kin szenvedése 
szeőrniű epesege. || 

48 Uere ki hulasa bűnömnek soksaga, 
moßa hat el neki minden undokságát 
mint az szent Dauidnak megh siratua[n] bűnét 
megh alazuan magát. 

Szép hala adaßal eo eseti után, 
Dicziri az urat megh terese után 
kez az szolgalatra bűneit el hagiuan 
tobe nem keőuetuen 

Mint szinten az szentek az ő eletekben 
alázatos kepén szolgáltának hiuen 
Diczirem felleged enis azonképen 
tellies eletemben. 

Idom elfoliasa mint arniek mulasa 
Eltauozik tűlem nagi fris uigaßaga, 
mint szép buboriknak uizen lobogaßa, 
nincz alandosaga. 

Kerbeli [így] uiragok szép tündöklő fűuek 
boldoghbak nálunknál szépen zöld alo i fak 
ideiek el teluen megint elitaltoznak [így] 
es giazban öltöznek 

Ekeßegh nagi frissegh igh hat nem alando 
szeles ez világon minden ualtozando, || 

49 mint ora forgaßa minden el mulandó 
űdőuel romlandó 

Sok szép keönieörgeßel kegielmef ur Iíten 
En fel magaßtallak tellieí eletemben 
migh leßen eletem ez halandó teltben 
Diczirteßel meniben. 

Dicziret dűczössegh az attia Iítennek 
fenieí meni orßagban az Iesus xpsnak 
Egenlö meltosagh az szent haromsaghnak 
szent lelek Iítennek. 

Ez éneket szerzem en nagi bánátimban 
neuemet megh írtam uersek foliasaba[n] 
Ezer hat száz kilencz esztendő forgásban 
pünkösdnek houaban finis eít. 

9. 

49 Az ur Istent mostan aldgia az en lelkem nagi irgalmaßagaert, 
Es en hozzam ualo kegielmefsegheert uelem tőt nagi sok iokert, 
halat adok neki az en uigh sziuembűl bűneöm boczanattiaert. || 

50 Lehaitom feiemet megh nitom sziuemet megh alázom magamot, 
Megh ereztem szómat zengeßel en szamot ugi diczirem uramot, 
mert nagi sok iot uelem kit ne[m] erde[m]lettem hogy engemet megh tartót,. 

Bátorságai azért iarok o hozzaia mint edeí I[ste]nemhez, 
azen megh ualtomhoz bűn utaloiahoz, uilagh teremtőiehez, 
mert szegeni fiahoz en hozza[m] bűnöshöz tért megh boczatni bűnhet 

Egiedűl eltemben sok beteghsegimben eí sok karuallasimban, 
minden rabsagimban íaniarusagimba[n] es nagi sok giötrelmimben, 
czak te benned biztam es hozzad iarultá[m] es neked éledeztem 

1 Hibás másolás: zöldelő helyett. 
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Rendelted eletem mint szent Jobot nekem megh ostorozuan engem, 
nem ueßedelmemert pokolra szálasomért czelekeded ezt uelem, 
hanem hozad terue[n] ef téged köuetuen mint edef I[ste]nemet. 

Tűled mint az Dauid rettegh es ha fel mőlt [így] az en lelkem ugi ohait, 
nem [!] tallia heliet s, mar hallom io hiret, batorittia czak az hit, 
fogadgia hogi u e t ' sőt mindent megh iobit kez elhadni bűneit. 

Velem egiűt azért aldgiatok az urat ti menhiei szépségek 
Angiali seregek eghbeli sok szentek kik duczöseghben uadnak, 
mert czak ö mi urunk czak lűle kel uar || nunk mert ö igazgat minket, 
Veríus. 

Sok szép feniessegek nap hold ékeségel es az egi czillagok 
ti szarnias madarak eí földi allatok czuzo maßo bogarak, 
tengerbeli halak es mezei vadak uratokat aldgiatok 

Jöuel azért hozam lelkem rad kialtuan en meniei szent attiam, 
igazgazd utamot uigaztald sziuemet fordicz hozzam orczadat, 
Jöuel szép Jesuso[m] Jöuel io xpsom mert hozad fohazkodom 

Őerul az en sziuem teltembenis lelkem uidalmulnak Tetemim, 
mert köniörgefemre az en siralmimat tudo[m] hogi megh halgatod, 
lelkemrűl bűnömet orczamrul köniuemet tudom hogi el törülöd. 

Szent uagi uram I[ste]n az magos menieghben az te duczosegedben, 
szent fiadal élnem, az szent lelek I[ste]n kiuel uagi egi I[ste]n 
uigaztali minket Amen finis. 

10. 
63 Igaßagnak ura es felseö Sionnak lakozoja 

kérünk tekíncz reánk menibűl 
kegielmeísegedbűl [j 

64 Mert ki fogiunk Uram maid nemzetségünkből, 
hirünkbül Neuűnkbül Es tiztefegűnkbűl 
keueí ioßaginkbul 

Mert rank hatalmaztak az mi sok irigiűnk 
Es gonoß barátink gonoß akaróink 
de ne hagi el minket ne nézd bűneinket 
undok uetkeinket 

LAm felliűk alatta Uram mind ezeket 
felséged iob kariat Eí irgalmaßagat 

Igirtedií nekünk az mi attiainkal 
hogi megh halgac[z] minket minden igaßagal 
Ef kegielmeßegel megh aldaß bennünket: veríus. 

2 OH nagi remeníegel Es bizodalom [m]al, te hozzad foliamu[n](k) 
légien kiuansagunk io akaratodbul eí engedelmedbűl 

Hogi megh halgattaßunk mi köniőrgeíünkben 
Es igiretedben 
ketseghben ne eßunk niomorusaginkban. 

LAm felséged Uram hittel Confirmallia 
bűnösök terefe[t] felíeged akaria 
hat minketií ura[m] uef ßemed eleiben. 

Ne légiünk átokban de légiünk áldásban 
felséged iauaban légiünk reßes moítan 
hogi iariunk neuedben ef légiünk keduedben 

3 Ha diczriűnk [!J Uram irgalmaßagodert 
bünösokhe[z] ualo kegielmeßegedert 
szent aiandekidert. 

Hogi légiünk reßefek Uram halálodban 
uered hulasaban te szent orßagodban 
szent aiandekidban || 

1 Egy szó kimaradt. 
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LAm nem igazakert de az bűnösökért 
iőuel ezen uilaghra 
kegietlen halaira bűnünk mofasara 
eí űduefegűnkre 

Elegeid megh uram saniarusaginkat 
meße feöldre ualo sok buidosasinkat 
nagi kar uallasinkat 

Ad kőzenk Ur I[ste]n az te Bent lelkedet 
hogi higiűnk engedni te igaßagodnak 
légiünk ßeretöi az attiafiaknak 
Es io barátinknak. 

Az szent lelket Uram ne ued el mi tűlfink 
szent fiadért kerűnk legi segitsegh nekünk 
mert aruakca leottűnk 

Megh ßomiuhoztakra boczasd SZent lelkedet 
Es megh farattakra folio uizeidet 
s z : * aia[n]dekidot 

Az örök életnek ueghetetlen maghua 
meniei szentseghnek mi bennünk giűkeret 
szegeni bűnösöket iora uezerlefet 
Es megh szentelefet, 

Az ki megh feniti bűntűi az eö népet 
minketif hiueit sok bűnnek adóit 
kiuansagunk szerint Egefd ki ioßagit etc. finis per me, 
NICOLAVS NAGY Anno D[omi]nj 
1621 etc. 

11. 
71 RemenXegem nincz mar nekem 

nálad nelkűl en Iítenem, 
Segedelmem legi mellettem 
nehagi bűnömben el ueßnem. 

Czak te read geried ßiuem, 
Czak tégedet ohait lelkem, 
Benned bizik bufult ßiuem 
Mert czak te uagi remenfegem. 

Vgi ne fizef mint érdemlem 
Mert igi halai leßen uegem 
Szent fiadért bűnőf lelkem 
Biztasd ne légien félelmei. 

Szent fiad teftebűl ki folt ver, 
Bűnömért légien elegh ber. 

Szent fiadertt kegielmet ker 
Tudom nálad keduetií nier. |[ 

72 Aid megh Uram eletemet 
Mencz megh ßegientul felemet 
Benned bizo buf ßiuemet 
Az ketségtűl ßanj engemet. 

Telegi nekem en oltalmam 
Vton iaro batorfagom 
Diadalmul legi mellettem 
Nehagi bűnömben el ue ßnem 

Eell az te regy kegielmed 
Nem röuidűlt megh sz.[ent] kezed 
Mindennek oßtod kinczedet 
Kik hißik félik szent neued finis. 

12. 
72 Oh magof Egek[ne]k ,s, nagi meli tengerek[ne]k igazgató uezere, 

Száraz földnek uiztűl seőtetnek uilaghtul elualazto meftere, 
Te hozad kiáltok ef köniőrgeft niutok nez aldozo tuzemre 

NAGY bufulafódban tnzef haragodban ne fegi moft megh engemet, 
sok gonoßsagomert fertelmei bűnömért ne iteld megh lelkemet, |j 

73 ne íuicz se ne bűnteíd előled el ne uefd niomorodot fejemet. 
De keönieörűli raitam mert mar el lankattam bűnei[m] terhe alat, 

Bűn lelkemet ueßti beteghíegh teli2 Szenuedet czontaimat, 
DE Uram ez teőrbe[n] lelki fekelliekben or[uo]fold s megh szolgadot 

1 Szent. 
2 így : te | li. Valószínűen e szót a másoló nem tudta elolvasni. A Lipcsei-c. 

King-féle másolatában: töketíi, bizonyára töretti (ill. töreti) helyett. 
3 A zárójelbe tett szótag [uo] betoldás. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI. 5 
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Lelkemií el reműlt feiemií el heuűlt giakor kiíirtetekben, 
vdorűl üdeore meddigh halgatod el Segitíeghre iűnie, 
Mar nagi Sok Ezerßer által hatot az teor iouel mar fegitfeghre. 

Forduli hozam orczal laßam ualosagal arczod uilagoßagat. 
Mint ki ieot az hebul• eí Sok alnokfaghbul mencz ki ßegeni Szolgadot, 
fiduezicz lelkemet irgal[m]afsagodbul koítollia[m] iouoltod[at] 

Mert ha ßent keonyuedbul uerel niert eoreghbuls enge[m]e]t] el kitagacz, 
Pokolnak tüzére ueghetetlen s ueße[ly]re bűneimért taßitaß, 
Soha halaadaít eoreők magaztalaít ingien * tűlem fem hailaß 

íme megh faratta[m] ugia[n] el la[n]katta]m] Giakor fohazk[o]dafban, 
Mind éten Etfzaka 5 ßemeim uilaga el fogi az nagi Siraíban, 
keőnjueim mint patak ßelel ugia[n] folinak Eieli nioßoliamban. || 

Suliof kezeidet Sugarof6 ueßeodet teftem el nem alhattia, 
Mert az ellenfegif imitif amottif feiemet pirongattia, 
Kétfelé ueßeliben mi[n]t tengeri ßelbe[n]7 tefte[m] halalat uaria. 

DE mi[n]d azon által fordulhatok hattal lelk[ne]k 8 Ellenfegi, 
tauozatok tűlem menietek eleőle[m] Eletem kergeteoi, 
az kik alnokfaghnak nagi Sok hazugfaghnak uoltatok keouetoii 

Mert ßamnak fzozattiat buzgó imatfagat az Ur mar meghalgattia, 
nagi Sok ohaitafi[m] sürü keőnjhulatafi orcza[m]rul mind le folnak, 
mint napot rut kődbűl u[n]dok bűneibűi lelkemet megh tiztittia 

Tehát fzegienfegel hatra fietfegel elleníegim fußatok, 
Refzketegef kezel megh uakult ßemekel mar mi[n]d el ne múlhatok, 
ugian azon teőrben kit hantok eleombefn] niakra feőre hulliatok 

Ezt megh enged kérlek nem nezuen bűnömnek megh fegihetet dagalliat, 
ha tiztefegemre latod eletemre ßiuemnek kiuanfagat, 
Mert teh benned bizom tudom hogi megh latom Eoreomem felkeolt napiat. 
finis |] 

13. 
DE LVCAS KEÖRMENDI. 

75 Szarandokfagimnak teh uagi kaluhuza, 
Sok budofafímnak tűndeökleő czillaga 
az attia Iftennek ártatlan, egi fia, 
Tekincz reánk imar ábrahámnak Vra, 

Vtaimat Vram igazgazd eleőtem, 
Te ßent Angialidot Szolgáltaid énnekem 
Ha kedued abban teőlt halagion eletem, 
Czak megh boczataßek fertelmei sok uetkejm] 

Mikint Tobiaßal szent Angialod íara 
Sémi dolgaiban bantafa nem uala 
Mert te Szent aldafod Tobiafon uala 
sohul ueßedelmef helien nem iar uala 

Légien Ezen kepén aldafod feiemen 
Hogi minden eletem kedue ßerint légien 
Hogi ha igi rendelted uegeßted Eletem. 
Az te ßent Neuedben légien keßuletem. || 

76 Valamint akarod engedek keduednek, 
ha keßeben ueczif idegen nemzetnek 
Czak ne uef torkában az idegeneknek 
Kik mind azon uadnak hogi megh emeßenek 

1 Lipcsei-c. mint kigyot ö heiböl. 
2 Lipcsei-c. s te szent országodból. 
3 Lipcsei-c. uegetlen. 
* Lipcsei-c. ugy en. 
5 Lipcsei-c. mind egész étfaka. 
6 Lipcsei-c. Szugaras. 
7 Lipcsei-c. tenger Szélvészben. Ered lelkk. 
8 Lipcsei-c. lelkemnek. 
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Czalardfaga raitam nelegien Eőrdőghnek 
Ki oka iol tudod Uram fok bűneőmnek 
Ez uilagy fok ßo hogi megh uetetteßek 
Mig az bűnben ualek en nem ßeretelek 

Ártatlan ßent lelek ßallion en feiemre 
Hogi en imatíagom légien eő keduere, 
Es fok buidofafom iften ßent Neuere, 
Jeőuel mar szép iefuf en fegitfegemre, 

Sohul niugodalma nem lehet leiemnek 
Mert fokfagat latom fertelmei bűneő[m]nek 
Megh uetue haloia az en eletemnek 
Oraiat nem tudom eletem uegenek 

Keőnieőrgefem Uram io uagion te benned 
Bantafom ne légien it ez idegenben 
Lelkemet aianlom ued hozad keduedben 

ir Hogi ne Ueí hertelen ellenfegh kezeben 
OeRuenj fenekére ne ereß hertelen 

Mert az Czalard Eordeogh nézd meli telhetetlen || 
77 Minden termeßeti irigi ef kegietlen 

Tudom eö kezeben efni lehetetlen 
Remenfegem Uram io uagion te benned 

Mert fogiatkozafom foha nem uolt benned 
Hogi moftif io ueghre buidofafom enged 
Kiért mind Eöreőke diczirielek téged. 

Men[n]j fok Próbakőn feiemet hordoztad 
Hon[n]an Erdemlettem hogi megh oltalmaztafd] * 
En iffiufagomat io ueghre hordoztad 
Te Sz : [ent] Angialidot uelem el boczattad 

Ezért az en lelkem nem kiuan io dolgot 
Iften fegitfegbűl keőuer áldozatot 
Melliel az eleotif tégedet megh bantot 
Moft kiált te hozzad hogi adgi boczanatot, 

Nam uetkezek Uram Dauidif Elteben 
Megh fem bántod Eőtet hertelen bűneben 
Mert io bizodalma uala az iftenben 
Kiért dicziretet teo Eő eleteben 

Delam moftif Uram latom irgalmadot 
Menieghbűl ki niuitod az te iob karodot 
Ved io Neuen tűlem en áldozatomat 
Az Eoreok Életre uezerlied utamot. || 

78 Iften mar kezedben aianlom lelkemet 
Noha meße hattam en edef hazamot 
Tudom megh halgatod en imatíagomot 
Füleidben ueßed fok kialtafimot 

Igi diczire iftent egi iffiu magában 
Hogi megh halgattaßek eö imatfagaban 
Az 161 negiedikben, Diczirteßek Iften az Eőreők Életben 

finis. 
14. 

Cantio Optima. 
83 lay ßegin noenak buidoso barkaia 

mint uetetet kőrniűl haboktul ladaia. 
Ninczen sohol ßaraz főid kereksegeben 

hol feiet le haicza erdőn uagy mezőben. 
Hat medigh euezel az mely őrueniekben 

ha lesz megh maradás az fekete főidőn. 

1 Levágva. 
5* 
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Neísze mint iar felől az magos hegieken 
czudalom hogi nem al megh az kősiklakon. 

Vgianis nem czuda isten az te dolgod 
az ßok uizek kőzőt iar az te kis haiod. 

De el nem merülhet mert ujodal tartod 
migh az ßok uizeket ismét le ßallitod. 

Maar az ßok habokban annira iutottam 
hogy kormaniosimtul imar megh fostattam. 

Ieőietek mar élbe én édes fiaim 
az ßetet barkában rekeskegiunk élbe. 

Azonban be-mene noe az barkában 
az uizek kezdenek mingiart neuekednek || 

84 Negiuen eyel nappal az uizek nemének 
egy hegirűl másikra az barkát hordoza. 

Az kis ablakomon en elki tekentek 
egiebet nem latek czak az ßeles uizet, 

Hogy lata az uiznek eő neuekedeset 
nagi fel szoual kiált az nagi úristennek 

Oh ur Isten hol uan az en lakó heliem 
melj orfzagh ßogeri [így] hozot engem az uiz 

Oh édes rokonim en édes ßomsedim, 
hol uattok ti mostan az mely őrűeniekben 

Oh uadak madarak es az ßelid barmok 
hol uattok ti mostan az uiz taitekiban. 

Oh ßep lakó földek es ßep ßuru hegiek 
hol mos- I nak tikteket ßep draga giűmőlcz fak. 

Oh edes eczeim edes onokaim 
hol fekűstők mostan ti a nagi ißabban. 

Noe ki boczata egy fekete hollót 
soha megh nem tere uifsa az barkára. 

Mert dőgőt talala kiűűl az barkának 
az kin rágódnának ez uilagh fiaj || 

85 Mert az hollo ieczi az hitetleneket 
az kik megh nem térnek az isten hazahoz 

Ismét kiboczata egi feier galambot 
az hamar megh tere uifsa az barkára 

Az galamb megh tere hamar az barkára 
az orrában hoza egy ólai fa agat. 

Mert az galamb ieczi az kerestieneket 
az kik mindenkoron az ßent helien uadnak 

Az ólai fa ieczi I[ste]nnek kegielmet 
az meli kegielmes lőn az pátriárkákhoz 

Oh oda uagiok mar megiek houa légiek 
uallion ßarafsagot mikor latok immár 

Oh te fekete főid houa lettel immár 
sep fűueket tartó neuelő ßiros főid 

Czak niolczad magaual noe megh marada 
es ekepen kiált az nagi ur Istenhez 

Oh oh nagy ur Isten houa légiek imar 
nagy keßeruseghben el epedet ßiuem 

Oh felséges Isten rad biztam magamot 
uigi be orßagodban Amen Finis. 

15. 
Alia sequitur 

93 Geőniorkodgiel Jefusnak fzent Annia, 
ßent haromsaghnak szepsiges Liania, 
meniorszaghnak királyné Aßonia 
Paradichomnak nagy ßeles kapuia ! || 
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94 Igaísaghnak szepsiges tűkőre 
mind szenteknek ugyan nagy eőröme 
bímőfőknek te te uagy remenfighe 
eőrdögőknek retteneteísighe ! 

Czudalkoznak szepsigeden 
az Angialok nagy düchofsigheden 
Nap Hold Czillagh te ekeísigheden 
Pokolbeliek nagy birodalmadon ! 

Felül múlod Ábrahámnak hitit, 
Dauid királynak nagy irgalmassaghat, 
Salamonnak eő nagy ekefsighet 
Ezekhiasnak eo nagy Igafsaghat! 

Felől múlod ßenteknek szepsegit 
Angialoknak eo tißtafagokat, 
ßent Attiaknak eő nagy joßagokat 
az ßüzeknek eő ßüzessegeket! 

Eőrűly uigadgy Jesusnak ßent Annia, 
Istefighnek * drága ßent haileka, 
menyorßaghnak ßep fenies ablaka, 
boldogoknak Világos Czillagha ! || 

16. 
97 Alia Eadem ! a 

Keíeruemet nagy Vr I[ste]n iol Latod 
mely ártatlan en eletem iol tudod 
fok sziueknek alnokfaghat s, praktikaiat uizgalod 
aid boßumat kik ram ßolnak hamifsa[nj. || 

Jay fzozattal kiuanom irgalmadat 
las igazat nyuicz ki ream karodat, 
hogy ha uerßopo eletem el ne ßenjued Istenem 
de ne uezd megh szignj arua fiadat! 

Ream ßolnak s, io híremet czapdofsak, 
fenefighel farkas módra szaggattiak 
czikorgatuan agyarokat mjnt az lißtet morzolliak 
ízemben mezét hat meghe merghet adnak! 

Jol lehet hogy fok ßep példa uigasztal 
Télben el hull niarban kj nilt uiragh ßal 
Abfolontul Dauid rettegh, ide'igh telik butul, 
Sufannais ártatlanul bubán áll, 

Esső űtan felderül az fenjes nap, 
az io uitez febbel uerrel uiragzik 
fok taglafsal az búza is kalaßatul el ualik 
en feiemis fok bu, után meg niukßik! 

Erre kérlek adgy erőt en ßiuemben 
haragh nekül szenuedhefsek magamban 
tißtefsighem árulóim uihefsem io keduiben 
kiuanhafsak io ßerenczet mjndenben! 

Lámpásodban eghő giertiad mutazd megh, 
ne emeße az en ßiuem az meregh, 
ne mondhafsak ellenfegim hogy nincz uelem Istenfeghim, 
allyon mellem, az meniej kegyefsigh 

Emlithefsem, s, hordozhafsam fzent neuit, 
fzerethefsem az mj illet tégedet, 
gyulőlhefsem utalhafsa[m] az mi nem teczik neked 
ha kiuanod, erted adom feiemet! 

1 így a. m. Iste«sighnek. 
a Itt és alább ennek a sűrűn használt írásjelnek írása nem elég 

hol a felkiáltó-, hol a kérdőjelhez áll közelebb. 
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Iffiufaghom tudatlan uolt mint madár 
szép szo alat kit be fedez az kosár, 
barátimnak kiket ueltem nyeluek ollyan mint az ar || 

100 kitul nagyon nehéz suljka feiemnek! 
Sebes tenger törűllie el bűnömet 

boricza be ßeles erdő uetkemet 
oruosfuuek flaiítromokkal, köfse be en febemet 
szép fenies nap vycza megh sziuemet! 

Okoísagot s, bűn utalaft adgy nekem. 
merges nieluet tauoztaísd el en tűlem, 
Nem kiuanok tőled kinczet fem szép ruhát czak io hirt 
eörömemet hozd el immár I[ste]nem, 

Nem, regh ßerze ez ueríeket egy iffiu 
ket orczaian ala futuan az könyű 
ártatlanul sok but tűruen Isten ebben iol tüdős [!] 
kinek neue mjnd eőrökke állandó! Finis 

17. 
103 Alia Cantio 

[D]iczirtefsel kegyes Bűz Maria, 
irgalmafsaghnak mert te uagy szent Annja 
minden dragha ioknak szent Aßonia 
Tellies minden dűchöfsighnek Annja ! 

Idűöz légy mind szenteknek ßentseghe 
Angialoknak, minden tißtefsighe, 
szent Attiaknak ualasztot edenie, 
az Chriftusnak tißtasaghos helye ! || 

104 Attia Isten tégedet Terempte 
az szent Lelek tégedet körnikeze 
Fiu I[ste]n téged arnikoza, 
te uagy szent haromsaghnak Leania! 

Boldogh uagy te szeplőtelen Ania, 
mert az Chriftus Attianak ßent Fia 
mennek földnek es Tengernek Vra 
te mehedtül ßületnj akara 

Te uagy Maria ßuzeknek uiragha, 
tißtafaghnak, legh felfö gradicza, 
minden feniesseghnek szép czillagha! 
mjnd szenteknek kegyelmes Aßonya ! 

Diczirtefsel Ania szent egy házban, 
menyorßagban ßenteknek niayaban, 
ez Világon hiueknek ßaiaban 
diczirtessel őrök Boldogfaghban ! 

Amen Finis. || 

18. 
Alia Sequit[ur]! 

[I]düözlet leön az üdűőssegh, 
melliel rontiak az eördőghöt, 
eőtet mardoísak bűneink, 
segily megh mjnket maria 

Maria te keőBöntetel, 
az Angialtul hiuattatal 
te neuedet az eördöghök 
retteghik oh szűz Maria ! 

Szent leieknek malasztiaual, 
telliesseghel, Lel, gyümölcsös 
malasztodban uígy be mjnket 
Idűöz légy oh Bűz Maria! 

Tellies uagy te io szagokkal, 
mind az meniey szentekkel, 
aldgy megh mjnket, ioßagiddal 
oh boldogh ßep ßüz Maria ! 

Vr téged eőröktűl foghua 
ualaßta az eö fiának, 
te uagy Ania es szűz Leány 
Boldoghíaghos szűz Maria ! || 

Veled eörülnek Angialok 
uigadnak az Archangialok 
mind az meniey fok ßentek, 
Oh édes ßep ßüz Maria ! 

106 
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Aldot lesz te mindenkoron, 107 
ez földön es az meniekben, 
íenki diczöfsighben hozzad 
hafonlo ninczen Maria ! 

Minden nemű Aßonioknal 
es az meniey fzenteknel 
bűuelkedel ioßagiddal, 
oh Boldogh fzep f zűz Maria ! 

Szűzen maradal, ßulesednek 
előtte, es mind utána 
ala ßalla te ßent fiad 
szűz méhedben oh Maria! 

Aldot legyen te ßent fiad 
fegitőnk es engesztelőnk, 
íegitőnk es engesztelőnk 
légy mj nekünk oh Maria ! 

Te méhednek ízent gyűmőlcze 
ízeretuen téged megh iedze 
ízűleinknek kifsebfigeket 
igy törted el oh Marja || 

107 Catio Alia R : P r 
De Eadem 

[M]indenek[ne]k teremptőie 
hiueknek eőrök uilagha 
Chriítus megh ualto Vr I[ste]n 
halgas megh könyőrgefűnket || . 

108 Ki mi raitunk keőniőrűluen 
hogy el ne ueßunk bűnükben, 
megh tekinted, ez uilaghot, 
aduan nekj oruofsagot 

El közelgetuen az üdö 
mikor uolna el iöuendö 
emberj teftbe mint az nap 
ki iőuel az ßfiznek mehebűl. 

120 Sequitur Alia ! 
Angialoknak nagy Aszonia, 

Vr Jefusnak ßent szülőié, 
ßeginieknek reminfighe 
imadgy értünk ßuz Maria ! 

Neked ßep ßuz énekelünk 
neked dicheretet mondunk 
szent fiadat mi érettünk 
iduőz légy fzep ßuz Maria ! 

Tégy irgalmaísagot uelunk 
az kik tégedet diczirűnk 
Szent fiadat, mi érettünk 
engesztellied szűz Maria ! 

121 Alázatos ßolgaidert, 
imadgy Istent szent fiadért, 
hogy az mi fok bűneinkert, 
el ne karhozunk azokért 

Az Attiatul tiszteltetel, 
ßent leiektűi tiszteltetel, 

Szent méhedet megh ßentele 
Jesus, minket megh tisztita, 
eőtet imadgiad kegyes ßoval 
mi érettünk szűz Maria ! 

The fzentsegednek tűkőre, 
megh tißiita ez uilaghot, 
az bűnöknek rutsagabul, 
oh kegyes ßep ßuz Maria ! 

Jesus az ki űdüözitűnk 
uigyen mjnket menyorßaghban, 
hol orßaghol duczeöfsighben 
mjnd eőrőkön es őrökké 

Christus az ki mi lelkűnknek, 
Idűözitőie uezere 
uezerlie az mi lelkűnket, 
te általad oh Marja ! 

Veghe len az idűöfighnek 
Chriítus Jeíusnak általa, 
nisd megh nekünk Oh Maria 
Menyorszaghnak dichöfsighet ! 

Finis. 

19. 
Az te hatalmaísagodnak 

mjnde[n] térdek megh haylonak 
menieyek, es földiek 
teghed imádnak diczirnek ! 

Neked azért moít keőnyörgűnk 
ki uagy mi kegyes megh ualtonk, 
oltalmaz mjnden gonoßtul, 
az eőrdöghök nilatul ! 

Dichőfsigh Attia I[ste]nnek 
Fiának es szent Leieknek, 
egy bizony eőrök Istennek 
moít es eőrőkön eőrőkke ! Amen. 

Finis 1634. 

20. 
mi tolunk tißteltetel 
Boldoghsagos ßuz Maria! 

Vr Jeíusnak szent Annianak 
hiuattatol szép czillaghnak, 
Piros fenies ßep Hajnalnak, 
mondatol szép Czipros fának ! 

Szent leieknek templomának 
Jeíusnak niugodalmanak 
Napnak Holdnak uilaghanak 
mondatol ßep Lilio[m]nak ! 

Aaron Papnak ueßeienek 
Jefsenek ßep uiraghianak, 
Dauid király Leanianak 
Jefusnak ßuz szent Annianak. 

Eőrűly szép ßuz dicziretre 
melto nagy uagy tißtefseghre, 
Három király ayandeka 
ezt ielente ßuz Maria! 
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Eőrűly mert az te lattodra, Mind ez uilagh eöruendezzen, 
Simeon az eő lattara kereztienek uigadozuan 
fel ueue, Jefust uallara ez nagy dolgon almelkoduan, 
Sz : Lukacz bizonysagh erre ! || Vr Istennek halat adnak ! 

122 Eőrűly mert az te ßulötted Diczőísigh legyen Attianak 
mi ertünk kint ßenuedel fiuual, Chriftus Jefuísal 
mar feltamat, ez uilaghra, es sz : lelek Vr I[ste]nnek 
menyben ment nagy düczőfseghre ! dicziret az egy Istennek ! Finis. 

21. 
123 Aldot uagy te Boldogh Bűz Maria, es Aruaknak niomorult fiay 
szent Attiaknak Virágzót iftapia bűnöföknek ohaito lelkej ! 
Vr Jeíusnak Fenies Palotaia Kérünk tegéd szentseghes Maria, 
ßent Leieknek megh ßeentelt hailekja ! mennek földnek, dragha kincztartoja, 

Mert az I[ste]n tégedet ualaßta, niery irgalmat az nagy Vr Jesuftul 
mjnden bűntűi, tégedet megh tárta Jöuendőre eo nagj Boldoghsaghat! 
rad ne ßalna Istennek haraghia Dichirtefsel minden ható I[ste]n, 
szent leieknek iegiefsül ualaßta! ki uagy menyben, eőrők Dűchőfsighben 

Read néznek Ádámnak fiay egyetem[ben] az te ßent fiaddal, 
bűnösöknek keíerues ßiuej mjnd eorökke az nagy Vr Jefuísal! Finis. (| 

22. 
159 ' Cantio Nova Palatini. 

Nem regen keuelien Groff ur Efzterhas, 
Erdélyre -f- Vefztere mint lator Darás, 
viga[n] megie[n] fok néppel az vndok fok louáfz, 
Feyedele[m]feget titkon horgáfz. 

De mikor megh iokor az Efze[f] pallas, 
eö teölle mas rendre amaz Ereos inas, 
El haylana hirtelen rea nagi ver, o[n]tas, 
fzalla feyere rut fzegyen vallás, ohaytas rut firas. 

Jertek el fzeginnel vifzfza vitézek, 
ne[m] lefze[n]itt keönnyen az min^ reme[njlem, 

160 Giermekek czak az tuttuk mindaz Erdélyek, || 
rauafzsaghoz femmit nem értnek. 

Azt tuttuk hogi tala[n] baglyok mind ezek, 
tartani neuelni nemis tud fefzkek, 
illy repwleö folymokat mellyeket most nézek, 
almelkodua[n] fzemlelek, megh terek fietek .í. veizteglek. 

Népemnek -s- híremnek gialazattiara 
I[ste]nnek hiueknek bofzuíagara, 
Czafzaro[m]nak -f- Érieknek bolond tanaczara, 
rut fzegie[n] vallaíara, || 

Lelkemnek .s. feyemnek, nagi romlafara, 
az teftnek hir newnek kiuanfagara 
lay bar foha Eltemben ne Ieohette[m] volna 
az fzep kafsa varafsa határára, 
Ily bura átokra -f- romlafra. 

Zaízloym vitézim kiket hoztam volt 
törőkre boczatn[i] kiket fzantam vot 
az tifzara iob refze mind bele loczogo[t] 
remenitelen igen el hulot, 

Halaltul ,s. Tiszatul meli megh maradót, 
azokra .s. meg másra ismét akadot, 
Zoliomy keőrmey miat mind meg fzaggattatot, 
iauitul megh fosztattatot || 

162 ili dolgot ki latot .s. ki hallót 
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Nem czoda ily sorsa hazank[na]k iuta 
I[ste]ntek ostora népemre szalla, 
Czoda bizoni hogi égis bennünk megh marada, 
országunkban hogi be iuthata. 

Nem vetet * tinektek kart Erdeli orszagh, 
nem teőle -s- belőle ment ki ez rutsagh, 
mert eű s nalok nem kedues ez ili haborusagh, 
keől eő keőztők az egi iamborsagh. || 

163 Czepreghben nem regen küleőmben iarek, 
felese[n] dühössen reayok rohanek, 
ot kedvemre mint farkas bennek ugi niargallek, 
ártatlan uert íokakat ontek, 

Mint rostát, akkoron senkit nem szanek, 
feles deögh íok Eördeögh mert Velem banek 
keresztiensegh vereben ot kedvemre uszek, 
nem vala ot az kitül felnek mint iarek but lelek 
megh nierem -s- kérefem. || 

16'4 Nézd azért Czepregert bofzfzuyat álla, 
Ereöíse[n] az Iften raytunk meg torla, 
Vri miltoíagomat rútul porban takára, 
gialazatra híremet hozá. 

Az hamis Forgacz is regen igi iart volt, 
az lo hus mint tyúk hus kedues Etek volt, 
fwge gianant az düp ki io olasz gywmiolcz volt, 
hauas odalba mikor ízorult volt, ily dolgot ki latot -s- ki hallót. 

Hiit mondok .s. tanítok mindent Eltemb[en], 
hogi íenki ne me[n]nyen tiízt kerefesre, 
ne fiefsen Erdély s Feyedele[m]fegr[e] 
mert be ne[m] wlhet ott ízekb[en] 
wle£b[en] .s. lepesb[en] 4 finis. 

165 23. 

166 

Sok bum es faratsagim 5 vtan, 
vgian ottan el aluafm] 
feyemet kezemre hayta[m] 
es ott almámban azt lata[m] 

Czak keözel Egi ízep Rosa fa, 
kinek ott maisa ne[m] vala, 
kett ízep kwsded fiatallya, 
mely alat nyugofsom vala. || 

Hat el meízfze ev árnyéka 
czudalatos ízep illattia, 
Egi Meheczke nagi farad ua, 
Edeíseggel magát rakya. 

Kihez keözelitek, mo[n]dua[n] 
kenaimat megh Enyhitue[n] 
rabságából ki mentenem, 
Iutalo[m]nal kwl ne[m] lennek. 

Fúni kezde ízep notayat, 
ízamlalya Elteben Iartat, 
mellyel íziue[m]nek nagi kinyat, 
meg uyta íok banatiat. 

Nagi bánattal járni kezdek, 
Egi mezeöb[en] ha láthatnék, 
haíonlot kws meheczkemhez 
vagi ikes Eneklefehez. || 

167 Iuta azonb[an[ egi Darás, 
mint Egi Eöreös vitéz puzdras r 

kérem ha mehemre talalíz 
meg ne fogd mit nála talalíz. 

Nagi haraggal meg felele, 
noha ne[mj vala ereye, 
monda az volna feö Étke, 
az mit keres az Meheczke. 

Kegietlen fenekedeíel, 
íiet vtanna fegiuereel8 

rakua kett feleöl méreggel, 
nez ream meg dwhwt ízemmel. 

SB ének azonban egi hegire, 
Édes mehe[m] Eörzesere, 
hogi az Darás ízerenczere 
ra ne találna ízegenre, || 

1 Jav. Mj ne[m] tet. — 2 Jav. ed. 
8 Jav. Erdelybe[n]. 
4 Későbbi kéz a finis helyett ezt írta fzekb[en]. 
5 i javítva o-ból. 
6 Jav. előbb méreggel volt. 
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163 Juta azonban az hegire Darasis czak hamar iuta, 
mefzfze feöldreöl egi geörlicze, kiteöl mehe[m] fzabadula. 
kerde[m] latade yeöteödben, Eöreömemben hogi efzt halla[m] 
méhemet io Egefsegben. Istene[m]hez fohafzkodam, 

Latam monda nagi faradua, io hirt ki monda meg aldam 
virágokkal fzarnya rakua, es igi teöllem el boczata[m], 

finií. || 

179 24. 

Az mirigyről való ßep ének 1647. 
1 Sok ßomorusaggal meg rakodót Idő, 

Siralom[m]al arat keserues Eztendő, 
lm mely ritka nálunk a" ßibe[n] öruendő, 
Orczank megtörleni nem iut elég kendő. 

2 Gyaßban borula be Világi eletwnk, 
Szi ßakaßto mirigi hogi regnal közöttw[n]k, 
Derek uigasagot ßiuwnböl [így] le töttwnk, 
Kony hullatasinkal mert eluegi kenyerünk. 

3 Bokroísaual kezdek az holtakat uinni, 
Az egefsegesek nem győznek sirt ásni, 
Az temető helyis meg kezde teriedni, 
Eöruendetes napot mikor Tudu[n]k uarni || 

180 4 Gyakron uirradunk fel rettenetes bura, 
Bwnwnk ellen mozdolt az Iste[n] haragia, 
Sebes ßarnyon siet az utolsó ora, 
Szomorú deßkabol Czynalt koporsóra. 

5 Az keserues Pestis sirat sok Atyakot, 
Mety ohaytasra uitt sok ßegenj Anyakot, 
Mert sirua[n] temettek édes magzattjokot, 
Minden felöl hallunk ßomoru jay ßokot. 

6 Kik taualj illyenkor egefsegbe[n] eltek, 
Töb eztendökötis noha remenlettek, 
Szép tellyes haz néppel egimasnak wrwltek, 
Jay ßegenyek im[m]ar az Sirban költöztek. || 

181 7 Sirua nézik sokan Pußta hazok falat, 
El hanta az halai örömök Czillagat, 
Homállyal uonta be szemeknek uilagat, 
Le meczuen elteknek zöldellő ßep agat. . 

8 Hazafsagban elök egimastol meg ualnak, 
Sok ieles férfiak Aßßonjok meg halnak, 
Az aruak Gyamoli naponként el fogínak, 
Mikor leßen uege az Remitö búnak. 

9 Noha most igi büntetcz hißßwk hogi el nem vetcz, 
Mert ha meg kesergetcz mégis öruendeztecz. 
Egi kézzel ha sebhetcz másikkal be köteß, 
Tölled meßße nem uetcz mert Atyánk uagi s ßeretcz. || 

182 Ezer hat ßaz vtan negiuen hatra iutuan, 
Dög halai hajoian keserűen foroguan, 
Ne[m]zetem siralmán enis ßomorkoduan, 
Irta[m] nagi ohaytvan Böytelönek fottan. 

finis. 

DÉZSI LAJOS. 


