
 

Hubert Ildikó 
Simon József alkalmi éneke 

 
A XVIII. század kéziratos, alkalmi költészetének közkedvelt témái közé tar-
toztak a paraszti élet szépségét dicsőítő lírai alkotások. Ezek a paraszténekek  
– amennyiben szerzőjük tanult ember volt – nem minden célzatosság nélkül 
születtek meg. E versek a mezei munka idillikus szépségét dicsérték, ellentét-
ben a nehéz jobbágysorsot megéneklő parasztdalokkal, amelyek a nehéz sorba 
való belenyugvásra bíztattak a vallásos élet segítségével. Szőnyi Benjamin 
(1714–1794), a hódmezővásárhelyi református lelkész például egész kötetnyi 
verssel1 szolgált különböző alkalmakra parasztnak és úrnak egyaránt, ilyen 
például a Mezei Pásztor éneke,2 Tselédes Gazda’ s Gazdaszony éneke,3 Akár 
mi tisztességes munka közben mondandó Enek4 stb. Ezek az alkalmi dalok 
igen sok kiadást megértek, és ponyván is szívesen árulták őket.5 A műfaj 
számtalan névtelen követőre talált. 

Az alábbiakban közlésre bocsátott kézirat a közköltészet igényesebb meg-
fogalmazású darabja. Szerzője ismeretlenségben maradt volna, ha egy másik 
kéz oda nem írja a versezet végére: „Jól ösmérlek barátom, mert Simon 
Josefnek6 hivattatod magadot.” 
 

Szanto Nóta 
avagy 

Szántás vetés között-is Istennek félelmére tanito Versek.7 
Mellyeket Szántása Vetéssei kőzőtt az ő Szokott Szánto notáján (az hijjában 

valo, trágar dudolások hellyett) Istennekis teczvén, énekelgethet a Szántó-vető. 
5 Mois 6: v: 6–9 

 
Ez igék mellyeket parancsolok az mai napon tenéked légyenek szivedbenn, és 
gyakorollyad azokat a’ te gyermekeid előtt, Szolly ezekrőll, mikor az te Há-
zadban ülsz, mikor uton jársz, mikor le fekszell, mikor fel kelsz, kössed kezed-
re, fügjenek homlokodon, irjad az te házadnak küszőbire, a te Kapuidra etc. 
 
 
 
 
                                                        
1 Szentek hegedűje, 1762. 
2 Szentek hegedűje, Hódmezővásárhely, 1809. 453.  
3 Szentek hegedűje, 1809. 448. 
4 Szentek hegedűje, Pozsony, 1784. 548. 
5 Az OSZK Fol. Hung. 1390/I. ff. 155–158, 167–170. A Thaly Kálmán-féle anyagban több 

ilyen ponyvairodalom olvasható. Pl.: A’ szántó vétö-embernek igen-igen szép hármas énekei. 
Elsö: Fel-kél jó hajnalban a’ szántó álmából; Második: A’ föld mivelés, ’s Mag-gondviselés; 
Harmadik: Reménység az Embert gyakorta táplálja; Negyedszer: Egynehány szép mesék az 
Eke farka mellé való Kérdésekkel ’s feleletekkel. 

6 A Károlyi család levéltárában több levél is olvasható a vers szerzőjétől. 
7 Károlyi család lt. P 1512, Vegyes iratok, 2. cs. 3. 207–224. 
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Kegyes Olvasó 
 
Csudálkozom rajta hogy az kik én nállamnál (a’ ki egész gyermekségem 
Iffjuságom Oskolákon, és az olta valo időm Szent hivatálba töltöm) többett 
jártak az mezőket gyermekségektőll fogván, és Nemelly Szántó Vetőknek ha-
szontalan fajtalan Istent boszanto, őkőr, és Lo hajtás kőzben valo dudolásokat 
hallották, csak szem elött valo dolgozásokat, nem igaz szivet Indulattall lett 
munkalkodasokat látták, hogy nem gondolkodtanak azon, hogy valamelly szép 
Istennek is tetcző szánto Notát adnának Historia formában világ eleibenn, 
Mellyett még a’ki olvasni nem tudna is halván, s meg tanulván avagy ismett 
amott attol a’ ki olvasni tud, Isten előtt munkáj kőzött tetczőben énekelgethet-
ne minden hijjába valósagoknal, Mellybüll föld miveléseibe valo tisztittis meg 
tanulhatná. 

Ime azért én Agh Poeta irok egy nehany Strophát mellyet Szántás Vetessei 
között, enekelgetvén az Szanto Vető vélle sem Istenit sem boszontya, sem 
Lelke terhét nem neveli, ha Barom hajtassi között ezeket énekelgeti és ebben 
le tett szép Tisztit követi, mert ez ötett mind tanittya, mi modon száncson ves-
sen, mind talál Strophat, a’kar mikori szantasra s időre valot, ér ez is avagy 
használ annyit, mint a Nyul Ének, Nád Sip, Czigany Cserebere Historiák. Isten 
Zengedeztette szádba, mind Mezödön, mind Házadban.  

Vale – élly Istennek. 
 

Az gazdanak szanto czeledi kőzőtt valo maganos beszelgetese 
Az Szanto notara 

 
Adámot az Isten a’ midőn formálná 

Edemben olly véggell allatá munkálná 
S annak gyümölcsevel magát ugÿ táplálná 
Hogy élven teremtő Istenet szolgálná. 

Mert mint a teremtés napja kedetiben 
Az Isten fiai zengettek mennyekben 
Az fenyes csillágok felkelvén akképen 
Dicserték teremő Isteneket éppen. 

Ugy embert teremté magasztalasára 
S ez mar meg atkozott föld  munkálására 
Igy adá elelme modgyát a tudtára 
Dolgozzad e földet mig benned lesz pára. 

Munkás lélek Isten oh nem tud heverni 
Míg teremtesitis meg akarja verni 
Ki hennyességévell akar áldast venni 
Az földis gyűmőlcsét gyors embernek termi. 

Meg termé Adamnak mig épségbe maradt 
Mert addig az ég s föld áldása rá szakadt 
De hennyélvén azzall a bűn ugy rá ragadt 
Hogy földin-is Isten átka rajta maradt. 
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Szánt vet Abel de már véres verejtekkell 
Még sem tölthet vermet buzával bövséggell 
Mindenkor noha van el tökellett szivel 
Aldozni Istennek földéről kit mivel. 

Elhal eő, s az földnek uj mivessi lésznek 
Akik kenyeret mind verejtekkel észnek 
Az őzön viztöl kik zabadulast vésznek 
Az Noé házában szantast vetest tésznek. 

Aldoznak kit Isten kedvessenis veszen 
Es arrol ő nekik igéretett tészen. 
Hogy valamig az föld oszlopain lészen 
Az vetés aratás mindenkor meg lészen. 

Ki Ur félelmevel munkallya mezejét 
Munkájaban nemis kémélli erejét 
Heverve nem tőlti az munka idejét 
Az észi az Isten bőv áldása tejét. 

Bé tölt Abrahámon ez, kivalt Isákon 
Mert szantást midön tett gerári határon, 
Szaz, szaz annyi termett minden buza szálon 
Ollyan böv aldas volt mezejen edgy nyáron. 

Profeta Elize juta az eszemben 
Szánto legény eö de van nagy kegyelemben 
Eke mellöl kelle menni Izraelben 
Baromtul küldek el Amostis Bételben. 

Mind eke, mind barom mellett mert kegyesség 
Kedvess Isten előtt, s aldott érte az kösseg 
De a teremtette mondo rut kénnyessegh 
Atkot hoz földre (kit tud paraszt, s nemességh). 

Mert Istennekis van kezébe sok ostor 
Kezében a pohár van benne mérges bor 
Melly a pokoliglán eget mikor fel for 
Esső hellyt vetéssén lesz annak száraz por. 

Nemelly hellyt a földet haromszoris szántyák 
Vasas boronaval gőreit meg rontÿák 
Ugy járnak kőrüle mint a serény hangyák 
Kűlőmben gazt terem felölle azt mo[n]dgyák. 

Ők földök ugarnak szantyák csak csekéllyen 
Keveréskor tartyak ekéjeket méllyen 
Vetésre jártattyák csak éppen kőzépen 
Ugy vetik a’ rostált magot reá szépen. 

De az tiszta szivűk itt is égre néznek. 
Mikor mag vetöbüll vetni magot vésznek 
Ohajtva könyörgést az Istennek tésznek 
Tudván áldást hogy csak e nagy Urtol vésznek. 
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Osztán boronávall szépen el takarják 
Hogy egi madarak ezt ki ne vakarják 
Vagy az tél derej tővét ki ne marják 
Ezzell az Ur aldott oltalmába zarják. 

Az szántast vetest hát ekképpen tegyétek 
Jo fiaim hogy a nagy Isten féllyetek 
Ö keressésivel dolgotok kezdgyétek 
Ha akarjatok hogy áldásot vegyétek. 

Ne sajnallyatok őt hivni segécségre 
Mert jo tiszta szivet emelni az égre 
Mikor munkatokban el segit a’végre 
Hálá adast érte nyujcsatok mennyekre 

Mondván: Oh Szent Isten munkánk kezdetében 
Segicségre hivánk meg hallall kértűnkben 
Im megis segitél dicseret mindenben 
Felségednek, mind itt, s mind a magos menyben. 

 
Mikor az tavaszi vagy öszi szanto vetö idő elő allott,  

így elmelkegy, enekelgess 
 

Légy velem Istenem aki az munkara 
Teremtettél s hívtál a föld határara 
Elmult a tél kezem az eke szarvára 
Vetem enis segícs magam s más javára. 

Adgy erőtt az egnek hogy sirja a főldet 
Meg hatván kőnyécse a’ föld mivelőket 
Ald meg, barmaimat adgy nékik erőket 
Had száncsam őrőmmel böv termő mezőmet 

Tégy elő mentessé igyekezetemben 
Adgy erőtt nékemis mulo életemben 
El kezdem munkamat Uram félelmedben 
Te álgy meg Istenem ki lakol mennyegben, 

Készics szolgám s fiam ekét, teslát, barmot 
Rakj fel holnap reggell hámot hatlot jármot 
Isten ha rá segit buzat arpát zabot 
Vessönk ha idö lesz egy egy jo darabot. 

Azoknak mert hasznát idejében tészszűk 
Még ha rá szorollunk magunkis meg észszük 
Az Ur szegénnyeit vélle meg éleszszűk 
Az arpa kenyért is neha sokban teszszűk 

Mert gyakran az Isten, a’ földet meg veri 
Az bünért a kenyér bottyátis el tőri 
Ugy hogy gazdag is vermeit nem meri 
Söt ohajt hogy földel van Istennek peri. 
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Ha mi lészen ollykor jo ám elő venni 
Mint sem ehel veszszőnk jobb valamit enni. 
Jo sok esztendökre a termést el tenni 
Szükségkor ne kellyen kenyér nékül lenni. 

Ehel vesz vala el Jakob nemzetsége 
Ha igy nem tett volna Joseph eszessége 
Egyiptomnakis lett volna hamar vége 
De hét szűk idön volt kenyere bővsége. 

Szántás vetés által vettek kedvességet 
Jabius Lentius nagy hirt, s nemességet 
Mais diplomakban sok kéz buza fejet 
S azt az czimerekben, és kardot a’mellett. 

Mert szantás vetéssel sok jo pénzt gyüjtöttek 
Kit nemes levelert kirallynak küldöttek 
Mások segicséget hadaknak hogy tettek 
Buzájokbul nemess emberekké lettek. 

Itt tőlt be királlyok előtt fogh állani 
Ki dolgában sereny. Rest nem szokott lenni 
Az szorgalmatossag mert szegyent vallanni 
Nem fog mig ez világ hellyben fog állanni. 

Az szantás hasznabul gyakran tiszteltetik 
Istenis midön rész neki szakasztatik. 
Tized zsenge és más áldozatt tétetik 
Ur asztala kenyér, s borbul terittetik. 

Az Ur szegennÿis minden nap zörgetnek 
Isten után kenyért töllünk kéregetnek 
Hát ég madaraj kik nem szantnak, s vetnek 
Mezeinkről élnek mint érettönk lettek. 

Sirnak ott a mezök az hol nincsen szántás 
Hallatik az neptöl sok jaj, sok ohajtás 
Az barmoktul bögés, ebektöl orditás 
Az illy földet várja átok s éhel halás 

Jo azert a munka az eszen gondosság 
Az mérséklett kőltés az takarekosság 
Mert boldogságot szűl az szorgalmatosság 
Az mellyre bízonyság tellyes szent háromság. 

 
Mikor más napra viradván hozza akarsz fogni  

az munkahoz igy enekelgess 
 

Felséges Ur aki széked a mennyegben 
Hellyheztetted segélly igyekezetemben 
Fel vettem ostorom, s ekem van kezemben 
Szántásra állottam be ez hold földemben. 
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Hajj Csáko, haj Barna Isten adták mennyünk 
Mivellyük az földet, s néha meg pihennyünk 
Bár nap heve izzaszt, de meg ne rettennyünk 
Az Ur segét elis viszi rollunk terhűnk. 

Oh kegyelmes Isten be nagy átkot szüle 
Az Adam essette mellytüll meg rémüle 
Minden lélek az melly származott ő tülle 
Ezzell gyakran telle szánto vetők füle. 

Dolgozzuk a földet, s bogács korot terem 
Szántunk vetünk, s abbol ritkán telik verem. 
Hol esső hol aszálly s hol egyébb sérelem 
Veszi munkánk hasznat óh be nagy gyötrelem. 

Mert gÿakorta kezdgyük adta mondásokkall 
Munkánk s egyébbféle rut káromlássokkall 
Barmunk ekénk földűnk átkozzuk azokkall 
Ezért nem áldgya meg Isten áldásokkall. 

Avagy Barmainkat bé fogván igára 
Kinozzuk mint Bálám űlvén szamárára, 
Nyőgéseket Isten mellyeknek sokkára 
Nem hadgya: de földűnk veri boszszújára 

Neha próbánkra-is Isten meg miveli 
Hogÿ a bé vett magot föld meg nem neveli. 
Ha meg neveliis de meg nem érleli 
Mert nap heve jég, szél ragya mind le veri. 

Mert talám reményönk abban hellyheztettűk 
Midőn szépen indult mezőnk szemlélgettűk 
Hogy adgya kezünkbe: Istent felejtettük 
Kérni imádsággall: hasznát nemis vettűk. 

Mezönk jövedelmét kőltik fennyességre 
Sokak s haszontalan pompás kényességre 
Ritkán emlékeznek reá a’ szegenyre 
Jo tétel hogy menne ég földön nap fényre. 

Ezek az okai mellyért szántó, s vetők 
Gyakran szégyent vallnak vetett földők meddők 
Istenem oltalmazz, kinél az jővendök 
Tudva vadnak: ugy mi, hogy ne éllyűnk mint ök. 

Uram segics hajj el Isten adta barma 
Nézz le Isten mennyből rám mezőm s munkámra 
Te áldom segitőm vagy ne hozz roszt számra 
Szántásom hantyára adgÿ áldast s marhámra. 

Egek szellözzetek testűnk ujjicsátok 
Kőnnyebedgyék rajtunk az elseö nagy átok 
Edes barmaim majd meg telik az szátok 
Midön ki fogásra jö déli orátok. 
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Nézd meg fijam be jo az Isten kegyelme 
Aki őt keressi azzall segedelme 
Ma kezdénk munkankhoz még is elö mente 
Nagÿ van mi dolgunkkal: ezt Isten mivelte. 

Keressűk csak a menny Istenét meg látod 
Meg segíth dolgodban, mint jo s hiv barátod 
Csak öt urald s féllyed mivel ö sajátod 
Bé tölt minden jokkal, mihellyt szád feltátod. 

Uram menny s föld ura tőllünk tiszteltesséll 
Hogÿ ember hasznára barmot teremtettéll  
Rajta birodalmat minékőnk engedtéll 
Ebbül ruházkodunk, s testünkis ezzell éll. 

Ne vedd el hát barmunk a’ földnek vétkéert. 
Ne jutass éhségre azok nem létéért 
Ha ki kelnél-is ö fohászkodásokért 
Rank nézz inkább mert ők vadnak mind emberért. 

Oktalan álatok ők, nékőnkis légyen 
Ellőttűnk hogy abbol tartozkodást végyen 
Gyarloságunk rájok ha haragra mégyen 
Szánk karomlást kezűnk kínzást hogy ne tégyen. 

Edess fénylő napom sűssed szantásomat 
Érjék egybe felé add meg várásomat 
Holnap boronalni hányom fel hámomat (vagy: jarmomat) 
El hozom vetésre maggal tölt zsákomat. 

Nyisd meg osztán kincses ládád az egeket 
Nyomdosd meg földemre essöss fellegedet 
Idejeben vigann arassam földemet 
Ének szoval hordgyam terhess kévéimet. 

Reménlemis Isten e’ munkát meg álgya 
Buzával rakodik innét szerüm tája 
Ah! menny és föld Ura, s Teremtö Királlya 
Tölled kér, s vár áldást szánto szolgád szája. 

Mert nem az jo eőkrök lovak vagy gyors elme 
Segiti a’ munkát, de az Ur felelme. 
Imádcság, s gyorsaság ennek segedelme. 
Ki így, munkálodik, annak van elelme. 

Hajj ballagj ballagjunk, délre ki bocsássunk 
Munkank után egy kis nyugodalmat lássunk 
Eppen jó hellyen van a tanyánk s szállásunk 
Van étetö hellyünk; lehet aratásunk. 

Közel a’ dél közel, mert látom tikkadtok 
Velünk együtt már ma sokat ballagtatok 
Hó hó. Isten adták, meg álly: s nyugodjatok 
Fogj ki, kürj ki, látom megis faradtatok. 
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Szent Isten áldassáll, hogy meg segítettéll. 
Tavaszom szantásan nagyobb részt túl tőttéll 
Azt érdemled töllem, hogy dicsöittesséll 
Uram, áld meg szolgád, ki teged keres, s fél. 

Már tiz hajnal ujjult, amiolta szántunk. 
Hát ekéink el hagyván; vessünk, s boronállyunk 
Két harom napot már vetésre számlállyunk 
Még haza se mennyünk, kinn a’ mezőn hállyunk. 

Bűnös kezem azért ki nyujtom es vetem 
Tavaszi magomat es neved emlitem 
Aldásoknak Ura segics, s légy mellettem 
Boronammall magvam nevedben temetem. 

Isák szolgádnakis veteset te aldád 
Száz annyira vetett magvát szaporítád 
Szántásra, s vetesre ezzell batoritád. 
Lelkét háladásra magadhoz indítád. 

Erreis parancsolly hogy szallicson esőt 
Az ég: mind idején valot, és mind későt. 
Algy meg minden munkást, s engemis kőnyőrgőt 
Kérésem eliben URAM, ne vess felhőt. 

Mert ha te jovoltod nem segit; külömben 
Vetésem terméset nem hordom csürömben 
Szanny meg azért Uram, s add böven kezemben 
Igy maradhat vigan lelkem eletemben. 

 
Mikor ugarat akar szantani a’ szánto 

 
Kéttzer héttzer jött fel az napnak sugára, 

Annyiszor pirossult hajnalnak is vára 
Miolta barmunknak van nyugvo határa, 
Ki kellene mennünk szántani probára. 

Őszi vetésre kén fiam ugorlani 
Hogy szégyent ne fognánk vetéskor vallani 
Ama nagy szél főldben kellene állani 
Igyekeznénk a’míg a föld nyers, szántani. 

Mert a’ tavasz szele, ha a’ nyereséget 
Ki veszi belöle, s Nap süt rá hévséget, 
Barmainkat rontyuk, s nem érünk jo véget 
Szántásunk sem tészen igen nagy böséget. 

El badgyaszt a’ meleg együtt a bogárrall 
Kik barmaink börit surkállyák mint árrall 
Az füis fel növi, s nem lesz rothadassall 
Az hant alatt; azért ne gondollyunk mássall. 

Mert ugy jó ugarat tenni, hogy meg érjék 
A’ szantás s azután viszont meg keverjék 
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Keverés utan egy holnapig heverjék 
A’ki külömben szánt, nem tartom hogy nyerjék. 

Azonban elö áll, kapállás, s kaszállás 
A’ kaszállást majd ott eri az aratás, 
Ezek miatt leszen szántásunkban gátlás 
Eleint kezdjük hát, így jó az ugarlas. 

Fel nővik máskent az dudvák, kórók, s fűvek 
A’mellyek a’ Foldnek mind edes gyermekek, 
Ezek nevelesi eő néki kedvesek 
Hasztalan bogáncscsall így lesznek tellyesek. 

Illy átka van bűnért Földön az Istennek, 
Rajtam is;  melly miatt sirni meg nem szűnnek 
Szemeim: ez soldgya amaz elsö bűnnek, 
Saját vétkeimis ezzell el nem tűnnek. 

De szánny meg Istenem s te magadhoz térics 
Drága szerelmednek köntösét rám terics 
Miként az Hold telik, így engemis ujjicscs 
Aldásiddall s szivem vétkeitől tisztics. 

Minden dolgaim közt én csak reád nezék 
Halaadast szivböl csak tenéked tészek, 
Mert erőt és áldást csak te tölled veszek 
Mig szántok söt földnek mig lakója lészek. 

Fogjunk bé hát, s száncsunk, oh UR ISTEN segics 
Szolgad könyörgését aldással tellyesics 
Oltalmaddal mezön barmaim bé kericcs 
Mind azok, s mind magunk erejében ujjiccs. 

Elest elegendőt szekerünkre rakjunk 
Fogj bé hajj el ballagj, hajj el hajj ballagjunk 
Amint Isten segit szancsunk és mozogjunk 
Algyuk őtet szankkall, s nem pedig morogjunk. 

Kapás mennyen hegyre, s vinczellér szőllőben 
Setállyon nyajával pasztor a’ mezőben 
Hivagossan. a’ ki vöfel, menyekzöben 
De mi az ekével mennyünk ki elsöben. 

Nincs szebb munka földön szántásnal, vetésnél 
Mivel kenyér nélkül senki el nem élnél, 
Király, ur, pap, s koldus éhel halast érnél, 
Ha szántásbol buzát s árpát bé nem mérnél. 

Szántás vetés nélkül senki hát nem élhet. 
Ha kenyér nem térem, a’ pap sem beszélhet 
Minden rend az ehseg rabságátol felhet 
A jo szánto gazda bö buzát reménlhet. 

Hajj hát lassan lassan, mert gyükeres a’ föld 
Keménykeis s rajta immár a’ fuis zöld. 
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Hajj el edes Csákom, ballagdagally s kerűld 
Földemet; az Isten segecseget is küld. 

Mert munkamat benne vetett reménséggell 
Kezdettemel, s mais buzgo kőnyörgéssell 
Istenemre nézek szantással vetéssell 
Mert ebbenis eö leszsz, s nem más segicséggell. 

Estve felé vagyon, dél volt hogy ki jöttünk 
Az Ur, angyalával járt ma körülöttünk 
Irgalma zaszloját ki tötte felettűnk 
Es dolgunkba tölle segicséget vettünk. 

Álly meg a’ föld végin mennyünk a’ tanyara, 
De mig oda érnénk, sijjess terdhajtásra 
Emellyük fel kezünk az eg sátorara 
Nyelvünket nyissuk meg magasztalására. 

Mondván, segicségünk UR ISTEN, eddiglen 
Csak te voltál, kiért aldunk mind végiglen 
Mert jovoltod fel hat a’ magas egiglen 
Te segics tovabbis eltünk folly a’miglen. 

Hajj mennyünk el innet ejjéli tanyára 
Bocsássunk ki, estve vagyon, ejczakára 
Bizzuk barmainkat Isten oltalmára 
Ki szent segedelmét ki osztotta mára. 

 
Más, harmad, és negyed napra virradva is igy enekelgethet 

 
Homállyát le tötte az eg ábrázattya 

Meg virradt, a’ Napnak fel jötte mutattya 
Hálá az Istennek: szivem áldozattya 
Kedves légyen nallad szájamnak szozattya. 

Hogy meg oltalmaztál eg háboruitol 
Minket az mult ejnek sok gonoszszaitól, 
Barmink, mezőnek fene vadaitol, 
Imádtassál eg föld minden állatitol. 

Kelly fel lelkem teis, zeng a’ szánto madár 
Mezön, s ligeteken hallatik szava már 
Nemesbb teremtés vagy ennél, légy buzgóbb bár 
Tölledis teremtöd mert halá adast vár. 

Kegyelmességedbol fel kőltöm jó reggell 
Ne egyvelicsd kerlek ez napot méreggell 
Jegyezz el sőtt inkább magadnak béjeggell 
Vedd kőrnyűl eltemet mennyei sereggell. 

Fogjunk bé már fiam, s szántani ki mennyűnk 
Mig a dél eljőne, ebedre pihennyűnk 
El mossa a’ Jesus vére mais szennyűnk 
Itéleti miatt hogy meg ne rettennyűnk. 
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Erőtelen kősség az hangya tudjátok 
De nyarban meg gyüjti etelét láttyátok 
Enis a’ munkára most jó idöt látok 
Hajj csak ballagj, szállyon aldás ránk, s reátok. 

Eltem napjaiban kettött cselekeszem, 
Könyörgök ISTENNEK, s szántásomat tészem, 
Ennek mind kettőnek tudom hasznát veszem 
Ez kettő után leszsz kenyerem és meszem. 

Nem nyilik meg a’ szám rut káromkodásra 
Sem barmom sem ekém iránt roszsz mondásra 
Nem tartom az ekém más föld’ elszantásra 
Ugy nem jut kegyesség bennem hervadásra 

Buza termő földön igy meddö nem lészen 
Söt arrol a’ szegény bő kenyeret vészen 
Aratom kévékböl nagy kolongyát tészen 
Istennek áldása lészen mind két részen. 

A’ csalárdul szerzett mezök sijnak ríjnak 
Az Attával kezdett munkával nem birnak 
Az barmok, ekével ambár ugyan vijnak 
Szántásra vetésre, söt átkot csak hijnak. 

Hát lelkünk, szánk, szivünk ne légyen üszögös 
Mikor szántunk, bünnell tölt, babonas dögös 
Nem azért üszögös buzánk hogy felleges 
Idöben vetettük: de lelkünk beteges. 

Vagy hogy késön vettük buzankat földűnkben, 
Serényen nem jártunk el ezen tisztűnkben, 
Vagy virágjában tött az esö kárt ebben 
Isten neveli ezt mind jobban mind szebben. 

En azért csalárdúl mezöm nem mivelem 
Alnoksággall lelkem terhét nem nevelem 
Tisztán tészem dolgom; segélly meg ISTENEM 
Ne hadd szent tőrvényed’ soha meg sértenem. 

Gabona vermimet a’ mikor fel bontom 
A buza ocsuját penzen el nem adom 
Egyenes mértékem kicsinyre nem szabom 
Igaz lészen vékám, fontom, singem, akom. 

Hogy az Urnak átkát ream ne gerjeszszem 
Melly miatt párnámat konyvimmell fereszszem 
E’ föld szegénnyeit buzammall éleszszem 
S ISTEN dicsősséget mindenben terjeszszem. 

Száncsa hát szivemet törvényed ekéje 
A’ bünnek ne fojcsa hogy mérges epéje 
Szivemnek, tettzésed légyen csemegéje 
Neved félelmének magvát vesd beléje. 
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Ezentöl, majd minden ugarom el végzem 
Istennek kegyelmét mellyell szépen képzem  
Szivemben minden rosz gyükér szárad erzem 
Hat imácságomban Isten szinét nézem 

Fiam! el végeztük hálá az ISTENNEK 
Irgalmát hirdetem a’míg elek ennek, 
Mert eö adott eröt nékünk és mindennek 
Uram segélly mindent a’kik hozzád mennek. 

Edes meg ugarlott földem! már Istenre 
Hadlak, s elkészítö áldott kezeire 
Eg’ sirját bocsássa hantod reszeire 
Mig el jővők ismet szantani vetésre. 

 
Mikor az őszi vetés alá valo szántásnak ideje eljő 

 
El mult a’ nyár látom, őszre tért az idö 

Mivel a’ Fias tyuk estve hamar fel jő 
Száncsunk vessünk fiam, az ekét rakd elö 
Fogj bé, ballagjunk ki, fuj szép hives szellö. 

A’ki jó gazdácska már el kezdi és vet 
Holnap Egyed napja, s meg mutattya jelét 
Szent Mihály napja, már három és nem több hét 
Vetésre fordittya már másis erejét. 

Menynek földnek URA, a’ki elé vittéll, 
Éltemben munkámban, engem segítettéll, 
Segics mostis, velem ki már sok jót tettéll, 
Adgy erött, munkámra, ha fel serkentettéll. 

Haj ballagjunk szöke, s barna, im már villag 
Nap keletröl ama fényes szánto csillag 
Vanis vetni készen elég szép buza mag 
Ha jokor el vettyük ugy leszsz mezönk gazdag. 

Mindenhato ISTEN, melly nagy kegyességed. 
Mert nap heve, s esö által ezen földed’ 
Jol el készitetted, áldassék szent neved 
Meg erdemledd, szivböl hogy dicserjen téged. 

Lelkem teis indully, ha kezem, s lábam jar, 
Szántya ekém földem, teis buzduly fel bar 
Dicsöitést tölled, mert szent Istened vár 
Eg, Föld, Nap, Hold együtt aldgyuk az Istent már. 

Hasad a’ szép hajnal, s jó idöre mutat 
A nap minden homályt majdon széllyell futtat. 
Minketis az Isten virradtára juttat 
Munkánk tetelére ad világos utat. 

Pihennyünk kevéssé, hadd fujja ki magát 
A’ barom: könnyicsük nékiis az igát 
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Az alatt Istennek kegyelmes irgalmát 
Imadgyuk, ugy vészszük munkánknak jutalmát. 

Fel jött a’ nap immar, hat hogy meg öriztél 
Izrael pásztora töllünk dicsértesséll 
Almunkban vég képpen hogy bé nem temettéll 
Hálá felségednek hogy nappalra tettél. 

Hajj hajj fordullyunk vagy tizet, tizenkettött 
Osztán bocsássunk ki, kevessell dél elött 
Oh irgalmas Isten, addig is adgy erőt 
Segics vélünk együtt minden föld mivelőt. 

Hajj elö, hajj elö, a’foldet forgassuk 
Ez hold foldön valo palyánkat ugy fussuk 
Két három nap alatt hogy el fogyathassuk 
Bé vetvén az Urnak áldását láthassuk. 

Reáis segit az Isten segedelme 
Kostolt hüségében van olly hiedelme 
Lelkemnek; s szivemnek hozzá töredelme. 
Azt kéri: hogy légyen hozzánk engedelme. 

Kérem hogy meg algyon, s segedelmet várok 
Ez föld szinén a’mig széllyel kelek s járok 
Lelkemet, s testemet igy nem érik károk 
Minden javaimat oltalmában zárok. 

Mondván: Hála légyen URAM Felségednek 
Kinek, Menny és a’ Föld, kész szivel engednek 
Hogy vélem közlötted szent swegedelmednek 
Nagyságát; dicsősség érette nevednek. 

Az Ejnek háromszor volt már el mulása 
Hajnalnak pirossult kedves mosolygása 
Napnakis annyiszor volt fel virradasa 
Miolta földünknek tart itten szantása. 

Már elis végeztük dicsőség az Urnak 
A’ kinek kezei, minden jókkal birnak 
Bocsássunk ki: imé a’ fellegek sirnak 
S, keszülnek a’ földre hogy jöjjenek zsirnak. 

Egyetek barmaink, igyatokis osztán 
Ez szántásunknak mert majd vagyunk a’ fogytán 
Eleségünknekis már szintén a’koptán 
Negy napja eökreim hogy nem vagytok nyugtán. 

De mégis estveig ama kis hold földön 
Száncsunk, ugar fütül ne állyon ott zöldön 
Ugy tartom, az idö változik Hold töltön 
S nem láttyuk az eget sokká illy derültön. 

Nincs eröm a’ Napnak meg állitásara, 
Sijjet már a’ maga rendelt szallásara, 
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Majd elis enyészik két, három orara 
Aldott az UR, a’ki eröt adott mára. 

Estve felé vagyon latom már, s közél jár 
Nyugovo ágyához a’ Nap, s le nyugszik már 
Miis állyunk meg hát, és ki bocsássunk bár, 
Szálláson a’ gazda a’mint mondta, ott vár. 

URAM hálá légyen estvére jutottunk 
Dolgainkban mais jol boldogitattunk 
Ez ejjelis azért legy erös oltalmunk 
Reggel ujj erövel ujjics magunk, s barmunk. 

Dicsöség Istennek már el jött a’ reggell 
Ki meg oltalmazott mennyei sereggell 
Uram! mais mellénk álly segedelmeddell 
Oltalmazo kezed, mi rollunk ne vedd ell. 

Tornyozik a’ felhö, siessünk ki menni, 
Igyekezzünk vetni, le se üllyünk enni 
Mert ha esös idö talál hoszszas lenni 
Késön, s roszszull fogjuk igy a’ vetést tenni. 

Eddig valo munkánk mind hijában lészen 
Azért mivel földünk van immár mind készen 
Minden mi erönkkell mennyünk ki egészszen 
Vetésinkben Isten igy aldottá tészen. 

Mikor a’ fogságra zsido nép vitetett 
Babiloniába; akkor sirva vetett 
Mivel a’mit vetett, zsákmánnyá tétetett 
Hasznot, s áldást azert abboll nem vehetett. 

Sirva veti mais sok ember buzaját 
Felvén hogy ellenseg hadgya csak tarlaját 
De a’ki az Istent, idők forgatoját 
Tiszteli, örömmell viszi ki sarloját. 

Gazda végy kezedben hát buzát, s mag vetőt 
Ne nézz a’ fellegre, kerülly egyett s kettött 
Meg áld az Ur Isten, minden hiv könyörgött 
Vess hát, mig nem hallasz zengést vagy meny dőrgőt. 

 
Gazda 

 
Menny, Föld Ura hozzád emelem szivemet, 

Ugy nyujtom ki vetni én bünös kezemet 
Uram Isten áldmeg most is vetésemet 
Benned reménségem, mig föld el nem temet. 

Segics, és fordicsad munkámra szemeid, 
Nyujtsd ki vetésemre jol tévö kezeid’. 
Idejen esövel sirozzák egeid 
Ne bancsak, hó, hideg, s egyéb seregeid. 
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Cseledim, és magam büneit ne nézzed, 
Atkodat azokért rajtam ne tetézzed 
Nezd Jesusom bérit, s azzall meg elözzed 
Büntetésem sullyát, s lelkemet örizzed. 

Eöcsém fogj bé, kürj bé száncsunk boronállyunk 
Még haza se mennyünk kinn a mezön szállyunk 
Iakob kövön, de mi föld vánkoson hállyunk. 
Egyenek barmaink, s mellettek strázsállyunk. 

 
Szolga 

 
Takard takard édes boronám a’ magot, 

Igy lát gazdám földén buzát jo vastagot 
Hiszem Istent, rakis innen nagy asztagot 
Oh Uram! ne bocsáss munkánkra haragot. 

Oh Felseges Isten! csuda a’ te dolgod 
Mint a’ vetésbenis nyilván meg mutatod 
A’ buzát a’ földböl minékünk te adod 
Elsöben a’ magot abban el  rothasztod. 

Mellyett idejeben meg eleveniteszsz, 
Ujj buzát, böséggell azokbol epiteszsz 
Nap heve, eg sirja által ugy készitteszsz 
Hogy meg zöldül, s fel nö ha tavaszt deriteszsz. 

Igy leszsz testünknek is földbül fel kelése 
Mikor az napoknak, mind el leszsz telése 
A mennyei naptol elevenedése 
Leszen s dicsö testben menybe fel menése. 

Nekemis Istenem, áldott feltámadást 
Igy adsz, ha testem lát a’ földbe rothadást 
Es mikor porrá vált testem, a’ trombitást 
Hallya; fel kél, s mennyben ér őrők vigadást 

Vetésemet immár el végeztem látod 
Edes gazdám, s tudom e’ volt kivánságod 
Igazán mivellyem, hogy te majorságod 
Azért szállyon reánk Ur Isten aldásod. 

Olly bö legyen ezen munkánknak gyümölcse 
Buza vermeinket hogy szépen megtölcse 
Ezt ellenség keze töllünk el ne kölcse 
Kinek a’ predálás szokása, s erkölcse. 

Söt én kedves gazdám ezzell táplálhassa 
Maga háza nepét; részet ki adhassa 
A szegényeknekis, s elö mozdithássa 
Isten dicsösségét; s szent nevét áldhassa. 
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Gazda 
 

Oh Föld! Edes anyánk el vetett magomat 
Oh Eg! Kincses tar ház, nézd fáracságomat 
Egek teremtője áld meg ez dolgomat, 
Mert csak tolled várom minden aldásomat. 

Boronámmall imé magvam! eltemettem, 
Aldassék szent neved hogy el végezhettem 
Temesd el oh uram, ha miket vétettem, 
Mig e’ szántást s vetést magam, szolgám tettem. 

Lám az átkot rollam, s foldemröl el vötted 
Mikor Szent Fiadat érettem küldötted 
Haragod’ eö benne ellenem le tötted 
Es edes atyámmá magadat kotötted. 

Erre emlékezvén, töröld el vétkünket 
A’ miolta szántyuk és vettyük foldünket. 
Ne nézd büneinket, söt inkább lelkünket, 
Ald meg, és ujjisd meg bágyatt tetemünket. 

Ballagjunk el edes gyermekim már haza 
Mert Isten, terhesebb dolgunkban túl hoza,  
Jesus Isten fia ki értunk áldoza 
Szent kezedre bizzuk, felséged zsírozza. 

 
Conclusio 

 
A’ki ez notával így szánt eletében 

Tapasztalni fogja maga idejeben 
Hogy a’ szánto nota, jót szül mezejeben 
Aldott leszsz mind mezön, mind lako hellyében. 

A’ki ezt csinálta sok trágár eneklest, 
Hallott egyszer, s maszszor szántoktul gaz zengést 
Adta fija barma, s több illy szidást, verest 
Ezzell kezdte sok el, a’ szép szántast vetést. 

Látta: az barmokat el tikkadt voltokban 
Verték, szidták vágták ostorrall inokban. 
A’ barom, embernek bátor birtokokban 
Vanis, de barom az, ki igy él azokban. 

Fohászkodásatis, mert Isten bé vészi 
Ellened, s dög által majd tölled el vészi 
Az hollo, vagy az vad aklodbol meg észi 
Es szokott munkádat ez többé nem tészi. 

Ez lészen jutalma a’ barom hohérnak 
Istent elfelejtö szánto gavallérnak 
Atok van mezején, barmán s dolgán annak 
A’kik a’ barommall illy méltatlan bánnak. 
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Száncsunk, vessünk azért az Ur felelmével 
Barmunk se kinozzuk felettébb terhével. 
Igy ald meg az Isten szent segedelmével 
Munkáinknak hasznos, s jo elömentével. 

 
Kegyelemnek Attya minden igaz munkást 

Ki a’ te nevedben tészen vetést szántást 
Ald meg jovoltodbol, s segeld szemlátomást 
Dolga után végyen menyben meg nyugovást. 

Vége. Gége. Melegsége. 
 

Buza hordáskorra valo ének. 
Ennek notájára: En Istenem, sok s nagy bűnőm. 

 
Világosság irgalmasság attya, kegyelmes Isten! 

Teged áldlak, magasztallak, eletem a’mig lészen. 
Mert átkodat haragodat, kit bűneimre róttáll 

Im el vötted, el tőrlőtted s fiadban meg áldottáll 
Termö mezöm, elkölt erőm, áldással koronázod 

Földöm bűnért, esetimért uram! meg nem átkozod. 
Sirva vittem, és vetettem magomat háboruktol, 

Tartván félvén, de imé én, ment vagyok mind azoktol, 
Eg sirjával, harmattyával, és az nap melegével 

Ugy meg áldád, s kezben adád, hogy már hordom őrőmmell. 
Melly sokszor kész volt a’ szelvész mezöknek rontására 

De jó kedved, s erös kezed szolgált maradásara. 
Mind el vetted terítetted, ezeket én mezőmről 

Emlékezem, értekezem mellyért szent teremtőmről. 
Oh melly nagyok! Kissebb vagyok minden jo tetelidnél, 

Mert erdemem, nincs egyebem szoros itéletidnel. 
Ezt mívelted, cselekedted, csak ingyen kegyelmedből. 

A Jesusért, szent fiádert hogy ki nem vettzsz öledböl 
Enekelve, örvendezve dolgoztak aratoim 

Háladássall, kivanassall arattak munkálóim. 
Idejeket, erejeket böven kiszolgáltattad 

Háboruval gyászos buval meg nem háboritottad, 
Meg tölt markok, ölök karjok, termett gabona fökkell 

Szánto földök, sok keresztek, villognak jó kévekkell, 
Uram! melly nagy irgalmú vagy bövebb ez a’ tengernél 

Hozzám porhoz, méltatlanhoz több kegyelmed fövénynél. 
Mert im hordom, s már takarom aldasodat csürőmbe 

Vigad lelkem, oh Istenem ez szivbeli őrömbe. 
Van szivemben a’mit üzen, nekem draga beszeded 

Hogy szerömröl es mezömröl tisztellyen szent felséged. 
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A’mit adtál és mutattáll, mind azok tiéd voltak 
Tijeidnek, s szegényidnek, akarod abból adgyak. 

Levitáid, hát s papjaid’ mig élek el nem hagyom. 
Ö részeket, kenyereket áldásidbol ki adom. 

Be takarnom és hordanom engedd hát meg békével 
El készítvén, velle élvén áldom neved víg szivel. 

Ellyek vélle örömere isteni felségednek 
Nem kárára sött hasznára drága dicsöségednek. 

Egésséget, bekesseget aldásod’ költésere 
Adj hiv szivet, erős hitet tisztem kővetésére. 

Tarcs és taplálly míg az halál, le vagja eltem’ faját 
Etem, itam ruhazatom, légyen mig futok páját 

Azt végezvén, hozzád érvén, add meg dicsö palmámat 
A szentekkell, s több lelkekkell hadd lassam szent orczadat 

Szent haromság, egy urassag áldassall mindenekben 
Tied legyen földön mennyen a’ dicséret végiglen. 

 
Scribebat diebus post Pascha Qvinqvagesimalibus in 
Possessione Campus fructifer vocata. M[ező] Terem8 die 
11a Junii 1764 inter duo extrema agonisans. I. S. 

Jól ösmérlek barátom, mert Simon Josefnek 
hivattatod magadot. Az Oeconomica Com-
missioban, egyik Dominalis Notarius valál, de 
Protestans vallással, s opinioval élvén méltán 
el bocsáttattál, s igy szerentséd agonizál.I 

 
 
 
 

                                                        
8 Mezőterem (Szatmár vármegye) 
I Más kéz írása 


