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I. ( N i c o l a u s A g r i u s ) : G r a t i a r u m a c t i o cum ad-
iuncta precatione . . . etc. Debrecenben 1597. P. 5. 

II. A' V a r a d i siralmas Tömlötznek fenekén nyomorgó 
M a g y a r R a b o k n a k k e s e r v e s r a b s á g o k a t egy 
Keresztyén igy sirattya e' versekben (1681). P . 23 . 

III. F e l v i n c z i G y ö r g y : I g e n s z é p H i s t ó r i a , avagy 
Példa az Jerusalemböl Jerichóban menő Tolvajoktól 
megsebesíttetett embernek állapottyáról. Lőtsén 
1689. P . 33 . 

IV. a) A z S z i k s z a i T e m p l o m o n g y a k o r l o t t 
I s t e n n e k i t i l e t i . . . mellyet Versekben 
szedett edgy az bujdosok közzül. Lőtsén 1694. 
P 67. 

b) M á g a s i r á l m a s s o r s a t k e s e r g ő M a g y a r 
T h a l i a . Ad notam: J a j melly siralmas ez 
világ. P . 77 . 

c) I g a z m e g i r a t á s a e g y C s u d a t e r m e t n e k . . . 
az 1692 esz tendőben . . . notaja: Szolit minket 
Christus Urunk. P . 82 . 

His succedunt in appendice: 

1 • „Osztopányi Pernyeszi S igmond: A Kegyes Léleknek 
lelki Vigasztalást szerző Idvesség Paissa. M e l l y e t . . . 
fordított Avenarius Jánosból. Lőtsén 1693." Titulus 
exemplaris unici editionis secundae. (Príma edit io: 
Colosvar 1676.) 

2 . Tres dedicationes librorum II. III. et IV., qui insuper 
legi possunt , a Johanne Var(adi-)Szakmá'ry ad 
Michaelem Rotarides scriptae. 



Praefatio. 

Permultum valet ad culturam Hungaricam alma Uni-
versitas Vitebergensis, quam tot studiosi Hungarici inde 
ab anno 1522 frequentabant , ut suum proprium coetum 
conficerent et propriam bursam haberent eorumque multi 
perfectis studiis ibidem professores adhiberentur. Quorum 
praeclarissimus Georgius Michaelis Cassai, professor et 
decanus facultatis philosophicae, ante mortem suam 
anno 1724 res familiares et bibliothecam suam „utilitati 
et aedificationi Alumnorum Pannonum consecravit", quo 
facto fundamentum „Bibliothecae Nationis Hungaricae Vite-
bergensis" et st ipendiorum hodiernorum iecit. Fundatio 
haec Hungarica anno 1817 occasione consociationis 
Universitatum Vitebergensis et Halensis Halas Saxonum 
transmigravit et etiam nostro tempore separatim ad-
ministratur. 

Haec bibliotheca ex eo tempore donatione non-
"ullorum et praecipue ditissima collectione Michaelis 
Rotarides multis Hungaricis operibus locupletata es t , 
quae in patria illis adversariis temporibus dissipata sunt. 
Praefectus huius bibliothecae, Dr. Carolus Gerhard, 
Director Bibliothecae Universitatis Halensis, primus notam 
reddidit hanc bibliothecam in opere, quod inscribitur: 
BeitrMge zur Bücherkunde und Philologie August Wil-
manns gewidmet Leipzig 1903, p. 1 3 9 — 1 5 8 . De vita 
autem Georgii Michaelis Cassai et Michaelis Rotarides 



scripsit Ladislaus Bartholomaeides sub titulo: Memoriae 
Ungarorum qui in alma condam Universitate Vitebergensi 
a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis 
patriis coepta confirmarunt. Pesthini 1817. 

Cum annis 1 9 0 5 — 1 9 0 7 in Universitate supradicta 
studia litterarum persequerer, libri a me nunc editi in 
manum meam pervenerunt, quos unicos esse e capite 
libelli menstrui „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
cursus 29. annui 1886 p. 1301 et cursus eiusdem annui 
libelli menstrui „Magyar Könyvszemle" p. 259 e calamo 
Colomanni de Révész id est ex opere Caroli Szabó: Régi 
Magyar Könyvtár, Budapest 1879, p. 556 , Nr. 1374 
cognovi. 

Magnó mihi gaudio est, quod stipendio publico 
Excellentissimi ac Illustrissimi Domini C o m i t i s A l b e r t i 
A p p o n y i , Ministri Cultus et Institutionis Publicae Regii 
Hungarici adiutus pristinum meum desiderium editione 
Jiorum librorum explere pos sum, quam ob rem Be-
nignissimo Domino Comiti et hoc loco gratias ago. 
Non minus obiigatus sum Clarissimo Domino Directori 
Dr. Carolo G e r h a r d et Celeberrimo Domino Custodi 
eiusdem bibliothecae Dr. Henrico R e i n h o l d , quod mihi 
occasionem utendi libris dederunt . 

Postremo commemorandum esse puto bibliothecam 
nationis Hungaricae universitatis Halensis cum Vitebergensi 
consociatae eiusque libros unicos sub titulo: „A halle-
wittenbergi magyar Könyvtár és unikumai" materna 
lingua notos reddendos ac aest imaudos esse. 
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Ö R Ö K mmdcníiatolflen, 
Menynek es Földnek Ura 
teremc6ie,mi Urunk lefus 
Chríítufnak dicsőíTegesEent 

Attya, Abrahamnak, Ifaknak, lakob-
nak,£ minekúnkis kegyelmes Iftenúnk: 
T e §ent főlfegednek alazatos feiuel Le-
lekkel nagyhalakat adunk, üent Fiad-
nak az Ur lefus Chriítufnak neueben, 
minden időbeli el vőtt kegyelmes aian-
dckidert, Lclkíekert es ceftiekert: Ki« 
valtkeppen hogy te minket órók idők-
nek ellőtte,az elatreChriftus leíusban 
kegyelemből valaütottal, fzemelyedre 
es hafonlatofiagodra teremtettel, Szent 
Fiadnakaltalameg váltottál, őrókkós 
Fiáiddá tóttel, Szent Lelkeddel az fo» 
gadot fiufagra el pecselteltel, Igaz es 
iduózitó efmeretedre hozta!, iduőHe-
günk es órók eletünk felől bizonyofTa 
tőttel.esez ideigten minden lelki teíTí 
vcSedelmektúl kegyelmefegedből meg 
oltalmaztal, es az te AayaSentegyha. 
zadnak tarfafagaba.meg tartottal: Anc 
nak-okaert mind ezeken te Szem főlfe-

g e d . 



gednek íegyen 6r6kke való haíai 
Vifiontag Főlfegednek alazatos-Siuel 

Leiekkel könyörgünk, fcent Fiadnak az 
Ur lefus Chrftufnak neueben, §ent Le« 
leknek vezerlefeből, mindennemű ke-
gyelmes igiretidnek, lelkieknek este» 
ftieknek raytunk el telyefitefeert.es ké-
rünk tegediiogy az mi Iffiufagutknak, 
büneir, es egez eletünkben való álnok-
faginkat, teuólgeí»nker, hitetleníegin-
ketr es mindé egyéb gonoz cselekede» 
tinket, kegyelmeíTegedből Szent Fiad-
ért boc^afd meg: Szent Lelkednek al« 
tala az te meg efmert igaflagodban, id-
VÓfTegunk es őrók eletünk felől való 
hitünkben es remenfegünkben mind ve-
giglen tarts meg, teánk ki araztot §ent 
igidnek igaz vilagolfagatazmi Siuonk-
ben es Lelkünkben naponkent igaz hit* 
nekaltala neuellyed, esőregbitled. 

Arázd reánk Uram Iften minden L e l -
ki, teflí aldafídat, es Szent Lelkednek 
altala naponkent teríts hozzad bennun* 
ket, hogterhefsünk,hogtegedet jobban 
íobban efmerhefsűnk, felheísunk, 6eret-

heftunk, 
A i 



JFieísunk, tíííelheísünk es mindenben az 
mi Rui es leányi engedelmeflegfinket, 
kedves aldozattul te Szene Fólfeged-
nekbe mutathattuk. 

Oltalmaz meg Uram IftenJomÉed-
ffiginkban leu6 KereÉtyen oréagokkal. 
«artomanyokkal, varofíokkal, falukkal 
es azokban leuó hiueiddel es dolgaid-
dal egyetemben: minketis Varafunkal, 
Eeclefiankal, es hazunk nepeucl egve«= 
cemben, minden lelki es térti vefeedel-
mektóhkiualtkeppen azórdógtíil, an-
nak alnakfagatul, csalardfagatul, hamis 
tudomanyatul, vcfedelmes kifirteiiiíil, 
ártalmas tagaitut: lóuendó ye^delmes 
hadaktul, haborufagtul, rablaftul, du-
Jaftul, túztűl, ehfegtul, dragafagtul, ve-
Sedelmes betegfegektül, hirtelenbe való 
halaltuUeghi haboruktul, ve&ektúl, ra-
gyaktul, kó elsóktúl. Meny-utó kóuek-
t&l vefodelmes arvizektúl, bűnben va 
lo cfcfböl. gonoft hirtúL nevtül, gyaU* 
izatrul, gonof lelki efmerettul, ketfeg» 
ben valoefeílül, es karhozatful. 

Oltalmaz meg Uram Iften.mind moft 
f-mind 



f-m ind ennek utanm v i l o időkben ide* 
gennepeknek ki utefektúkkaar terelek* 
tői es fegyuerektúl. 

Szánd meg Uram Iften^az te hiueid* 
nek ennyi fok keferues nyomorufagat, 
gyalazattyat»romlaíat es verek hullafat, 
mellyet mind moíl: f»mind ennek előtte 
való időkbe az idegenek raytük kernel-
IeilenúI cselekettenek, hogy az idegen 
ncpekcúl az mi raytunk vőit győződéi» 
mekerc,azte nagy Neued ne fzidalmaÉs-
talTek. 

Oruendeztes megh Uram Iften hens 
nűnk, ennyi fok Hralmases rabfagosef-
tendeink vtan, HatalmasgonduiTelefed 
del, oltalmazafoddal, éabaditafoddal es 
bekelTegeddel. 

Tarts meg Vram Iften minden he* 
lyeken, itt mi kő^óttunkis, az te éerel* 
mesFiadnak vereuel meg valtot kicsin 
Seregedet es Anyaéentegyhazadat, ab-
ban levő Feiedelmekkcl, Urakkal, y í . 
tezlőkkel,gondLrifelőkkel egyetemben, 
az te nagy neuednekdicső Regeert,Mint 
regenten hatalmadon meg UrcotcadjE-

A j . g y p . 



gyptomban, az Pufitaban, Afsyriaban» 
Ghaldeaban', Sido orÉaghban ,cs egyeb 
helyeken minden kegyetlenek ellen. 

Vram Iften gyomlalyki közzfllönk 
minden gy&lolfeget, víéba vonaíh, harag 

1 tartaft, bo§6u allo lelket, ajándékoz 
meg bennünk igaz ertelemnek, bölcse, 
fegnek, ha&nos tanacsna,k, erólTegnek, 
eggyéííegnek, ígazattyafiui Éeretetnek, 
es Itteni felelemnek Le lkeve l , hogy 
mind az te nagy Neuednek ciÉtelTegere 
es dicsófiegere tartozó dolgokba fmínd 
az mi nyomorodot hazanknak es abban 
levő AnyaSentepyhazadnak oltalmazafa 
ra,es meg maradafara §olgalo igyünkbé, 
eggyetertheflunk, eggyet akarhaííunk, 
es egy üivel Leiekkel nagy hafznöíían 
lolgalhaíTunk. 

így tegy mi velünk mi kegyelmes A* 
tyank Iftenúnk, az te Fiadnak az mi U« 
runk Iefus Chriftusnak altala: Hogy 
mi-es te Szent Fólfegednek kegyelmes 
gongya vifelefet, es oltalma zafat latuan, 
az fe nagy Neuedet dicsóithefsúk , es 
nemzetfegrol nemzecfegre te Szent 

F61-



Főlfegedet, mírtd őrokk^n erőkké.ma* 
gaitalha fiunk, Amen. 

K I C S I N G Y E R M E K E K . 
N E K N A P O N K E N T R E G » 

gelies eftveli kőnyőrgefeknek rö-
vid modgya. 

R E G G E L I K Ö N Y Ö R G É S . 

V R Iílen mi kegyelmes fierelmetes 
Szent Attyank, ki minden allatok, 

nak, nagyoknak es kicsinyeknek ke-
gyelmes gongyavifelőie, otcalmazoía 
es taplaloAttya vagy: Nagy halakat a-
dunkte §ent felfegednek minden idő-
beligondviTelefcdert.ezetczakai oltal-
mazafodert'is, Szent Fiadnak az lefus 
Chriftufnak altala, Amen. 

Viíontag Főlfegednek mint kegyel* 
mes Attyanknak alazatofan kőnyór* 
gúnk, hogy mind mofl f-mind ennek u-
c5naege§ eletünknek rendibe őrii meg 
oltalmaz meg Varafunkal, Ecclefian-
kal es hazuk nepevel egyetembe,mínde 
lelki estefii ve6edelmektül,agy egefTe* 

A 4 gec. 



get, lelki teíli bekefTeget, Es io Napot 
feent Fiadnak az Ieus Chriftufnak a(« 
tala, Amen, 

E S T V E L I K Ó N Y Ó R G E S Í 

VR Itten mi kegyelmes ferelmetes 
Szent Atyánk, ki minden allatok, 

nak nagyoknak es kicsinyeknek kege1« 
mes gongya vifelője, oltalmizoja es tá-
pláló Attya vagy: Nagy halakat adunk 
teFólfegednek,minden időbeli gond ví» 
felefederc, ez mai taplalafodert oltal-
mazafodertis, Szent Fiadnak az lefus 
Chriftufnak aliata, Amen. 

Vi§ontag Fólfegednek mint kegyel-
mes Atyánknak, aüazatofon kónyor* 
gűnk, hogymmd moft f-mmd enneku-
:annaege§ eletünknek rendiben, óriz 
meg, oltalmaz meg Varafunkal.Eccle-
fíankal es hazunk nepeuel egyetembe, 
minden lelki es >efti veÉedelmektuI. 
a dgyegefl"egef, lelki teíli bekeíleget, 
EsioEtzakat, Szent Fiadnak az lefus 
Chriftufnak altala, Amen. 

H Y M -



H Y M N V S , 

CHríftus ki vagnap es világ, Min® 
ket fetetfegben ne hagy,Igaz vila. 

goííag te vagy, Karhozatra mennőnk 
ne hagy; Karhozarra ménünk ne hagy. 

Teged kerűnk Szent Ur Iften, Oltal-
niaz mtnket ez eyiel, Nyugodalmunk 
bcned legyen. A z mi lelkűnk el ne ve§-
fen. A z mi lel: 

Nehez alom el ne nyomyon.Az ellen 
íeg meg ne csallyon, Tettunk hozza ne 
ha iolyö, Es haragodban ne hozzon. Esr 

Mi éemeink ha alufnak, Sziuúnk re» 
jad vigyazanak, Te hatalmadnak ereje, 
Legyejüiiueknek őrzője. Legyen hiue: 

Vr Iften hozzad kiáltunk, Legy ke-
gyelmes gonduifelónk, Őriz megh el« 
JenTeginktuI, Ördögnek csalardfagatulr 
Ördögnek csalardfagatul: 

Para ncsollyad Angyalidnak , Hogy 
minket megh őrizzenek , A z mi gono§ 
ellenfeg&nk,Hogy<aouI iaryon mi tol-
lúnk: Hogytaoul iaryon mi tőlünk. 

Emlekezzel megh mi rólunk, lol tu-
dod mely garlok vagyunk Kiket vered-

A 5 del 



de! m*gh valtai, Ur Iften kerúnk ne 
hadgyeltVr líten. 

Dicső(Tegh legyen Attyanak, V Szent 
Fianak Chriftufnak, Szent Leiekkel e» 
^yetemben, Orőkkőn órőkke, Amen. 
orókkón órőkke Amen. 

A Z M A G Y A R O R S Z A G H I 
Ecelefianak ÍCeferues pana§§a, mellyet 

tóttaz Tatar ellen, 1 5 9 4 . 
Nota, Ne hagy el efnem Fólfe£es: 

Agy keferyefíen Főlfeges Iften 
Seregóknek Vra , Magyar nem-

zetnek ki valal regen hatalmas oltal* 
ma, nagy romlaffnkből kiáltunk read, 
tekints Árváidra. 

Iol megh ófmertunk kegyelmes At-
tyank okat oftoridnak,hogy Piros főidet 
mod cpetetted io Magyar Orfzagnak , 
fene Tatarral es le vagattad nepet Or-
iagunknak. 

Czudalatofok denag igazak Iften te 
vtaid, megh foghatatlan bőlcsefegh ta-
naczid es minden őfuenyid, íme földed-
re oly nepet kűldel az ki teged gy&lól. 

Olly 



Olly meíSe főidről üoros utokon e* 
rós kő Sziklakon,ver §opo Tatart te ál-
tál hoétadfok folyóvizeken, hatalmat 
adal elleunknekik (somfiednemzeteké, 

Legy engedelmes Uram Hatalmas 
Iftente nepednek, pogan Tatarnak ne 
ad kezeben hatarat földednek, fel c-
meld karod Gallyon meg ker lek, ke-
gyelmez nepednek. 

A z mí erőnkben femmit nem bízunk 
mert megh csallatattunk, §ómzed bara* 
tink nem fegíthetnek csak read marad-
tunk,Emberi <jrő tőlünk mar el kőit 
kely fel tarts megh bennünk. 

Uram kegyelmes Attyank tekints 
meg nagy gyalazatodat, mertazpogan-
feg nag kevely fsoual csufollya hazadat, 
es nagy edelTen mayd megh trefallya, 
hatalmas karodat. 

Seren gyors Louan tetona nyargal la . 
bai ual mindent ront, mint Villamasbol 
hírtelen le §al túzes meny utó kú, így 
naghirtelé veletlé rontya őli hiueideti 

A z te hatalmas reghi nagy karod 
moíl vallyon s houa lót, mellyel regen-

tenaz 



tenazellenfegőn reped hatalmat vot . 
houa lót kerlek az te Angyalod ki íart 
neped elót. 

Gyakorta való kcgyeíTegednek pel« 
dait engedgyed Magyar Nemzetnek , 
Tatarok ellen Angyalod ereffed, Meny 
utó kőuel Menyből verd agyon had di« 
czíryen neped. 

Rolád Ur Iften az te nepeidel nem 
keletkeznek, io tetemenyíd az Eghígh 
neked nyelúeken vifrlik,-minden nem-
zetek tulűnk meg hallyak, Hatalmas 
dolgaidat. 

Igen hatalmas vagy te V r Iílen mind 
Mennyen es fóldón, az te erődnek el-
lent nem vethet tegzes Tatár pogány, 
rofzrufnya nep esfertelmeskődS, ki fo-
ha iot nemfzan. 

Vagyon fiuemben erős remenfegh 
hogy meg vered őket, mert noha velek 
bönert vereted előtár nepedet, de ke# 
gyelmes vagy te Attya Iften meghfzanz 
végre minket. 

Sokáig raytunk el hittem bizony At* 
tyank ezt nem tarttya, mert 6 fiai va-

gyunk 



gyünk ChrifluCcrt nyavalyankat banyai, 
csak éerelmeból fuytogat minket hara-
gyat éallittya. 

Legyen dícserec azMagaíTagban az 
mi Iftennűnknek,legyen fcidalom gya-
lázat bátor mi bűnös feyűnknek, Iften 
kegyelme caak maradgyon me.g nyava-
lyas lelkűnknek. 

A z miket rendelt az Ur felőlünk am 
bátor legyenek,Attyank minekünk g o . 
no§t nem adhat kedues fiainak, főt ren-
delefe hafznofok nckúnk, neve Dicsér» 

R Iften irgalmaz nekem, te irga!-
maffagod fcerint, mosd es tőróid el 

bűnömet, mellyet bánok ííuem ferint, 
hogy te ellened vetkeztem, bánom es 
keferű ennekem, meltan engem meg i# 
telhetz, azért te igaz Iften leherz. 

En az bűnben fogantattam, bűnben 
anyamtul fiarmaztá, te csak §eretz igaz-
fagot, es iger§ irgalmaflagot, hints meg 
engemet Ifoppal, honal feierb lefiek e» 

teííek, 

L I . S O L T A R . 

lőtted 



lőtted, v 'gh lefzé lelkem te benned, te* 
temim meg vidulnak túled. 

Ne nézd Uram bűneimet, tóróld el 
minden vetkemet, teremts bennem tífi-
ta Sívet,es adgy ennekem SzentLelket, 
ne ves el engem előled, es né vedd-el 
tülem §ent Lelked, adgy ennekem fid-
vóíTeget, esiora vifeló fcent Lelket. 

En miattam fok emberek, az te vtad* 
*aterólnek, kik ő bűnöket el hadgyaK, 
eseltőket meg jobittyak.iabadítsVram 
engemet, veddel rólam iteledet, old-
gyad meg az en nylvemet,hogy magai-
talhaíTon tegedec. 

Áldozatot tennek neked, ha kedues 
Volna előtted, de csak kívánod en tőle. 
legyen töredelmes í i v e m , tekints V r 
Iften lelkemre, es tegy kegyelmefen ó 
vele, tegy iol az te egyhazaddal, ki te® 
gedlolgal iga (Tagban. 

X L V I . S O L T A R * 

ERös varonknekunkazIilen.es fe* 
gy verünk ellenfcg el le, meg fiaba-

dit veíedelemtül, kik rank iónek mort 
min* 



minden FelóUazmíreghi ellenfegunk, 
haborgat bennünk, erővel fegyverrel , 
es nagy csalardfaggaL, es mwideniiag/ 
hatalma (Tagal. 

Nincsenekönkfemmí hatalmúk, meU 
lyel neki elleneallyűk, viaskodik az Ur 
erretűirk, kit azlíten boesatot nekünk, 
ha kerded hog kl legyen az, lefus Chr 
ftusaz, feregóknek Urá , kinél nincs 
rób Lften, antul vagonaz győzedelem. 

Ha ez világ mind órdőg volna, es el 
nyelni minket akarna, azért tóié fem-
mit ne felyunk, csak Chr iftus oltalma-
ban bizzunk, rio bátor dühóskodgyck, 
no fenekógyek,ez vilagnak Vra,nincs 
faytunk hatalma, Vrunk Chriftus űtet 
meg bírta. 

Meg al az Iffcennek ígeie, es nem al* 
hat fenki ellene, az nagy Itten vagyon 
fni velúnlc,«SzeM Lelke lakozik ben , 
núnk, ha teílúnk nekünk el ve§,ha mar-
hankel vefz, hírünk es nevcmk, felefe* 

gúnk gyermekönki azmenyor&agh 
megh marad nekünk, 

A M E N . 





II. 





A' 
V A R A D I 

firalmas Tömlötznek 
fenekén nyomorgó Magyar 

R A B O K N A K 
keferves rabságokat 
egykerefztyén igyfiranya e' 

Verfekben. 

N Y O M T A T T A T O T T . 

Ito&cfrtfccbttHMirfc <l̂ iíMi)!í»!ti(íti)iiitbriKM? 





Jd. Notam: Mikor Senachcrib az Jerufa. 
I . 

"n Egcn O Tőrvény ben az Izrael népe, 
^ • A m m o n pogány népnek hogy esek ke-

zébe , 
Sürú ohaita'flal foháfzkodék menybe 
Meg-halgatád Uram óket az Egekbe. 

II. 
Szomorún ült régen Babiloniaba, 

Iítennek fok néppel tellyes fzent várofa, 
özvegységre mikor juta Sión Lya'nya , 
Me^-fzánád mikoron fóldőn ült a' porba. 

III. 
Utat nyitál nékik a' fzabadúláíia, 

Midőn meg-tőrődőtt volna Jákob háza, 
Nem hagyád el-vefzni fulyos rabságába, 
Bé-vivéd ifmétlen őket hazátokba. 

I V . 
Sokfzor meg-probáitad nyomorúság ál-

tal , 
Sokat Sidók kózzűl meg-ólél halállal, 
De midőn megtértek hozzád kónyhulláfíal. 
Hozzajok fordultál irgalmas orczáddal. 

)(z V . Oh 



V. 
Oh menybéli nagy Ur így fizerél nekünk 

Mert nem félénk teged mar azért fir lel-
kűnk , 

Noha Prófétáid feddőztek ellenünk, 
Nem fogadok fzódat mert kemény volt 

fzivünk. 
V í . 

Már moftan érezzük fenyegetéfeder, 
Váradi tómlőczben bűntecz ezert minket, 
Pénz nélkül adád elrabsagra népedet, 
Meg néni őregbitéd az óbecsujőket. 

VII. 
Már csak fohászkodunk mint foglyok tőm-

lóezben, 
Miként Térémiás a'fcíros veremben, 
Va'rjuk azt az orát a melly által végre, 
Boldogul múlnánk ki s' jutnánk az Egekbe. 

VIII. 
Sem éjjel fem nappal nincsen nyugodal-

munk. 
Hogy Iftent fcolgálnók nincsen Vasárna-

punk , 
Nem zengedez kőztünk Evangéliomunk, 
Hanem mint a' barmok Törvény nélkül 

vagyunk. 
ix. Ha 



IX. 
Ha nappalra jutunk dologra haitanak, 

Ha étzakát érünk kalodában 2árnak, 
Hogy ha reménkedunk csúfolván katzag-

nak. 
Mikor könyörgünk-is rajtunk hahorálnak. 

X . 
Sirván jut ef'önkben fzűletésünk földe, 

£ ' mellet peniglen édes házunk népe, 
Mellyérc badgyad lelkünk tömlöcz köze-

pette. 
Y igy haza Ur líten még minket közikbe. 

X I 
Váradi tömlöczben firánkozó Rabság, 

Kik csak ohajtozunk miképpen Sidóság, 
/Egyiptom főidében kit bántót nagy fogság 
Yigy-ki ez Ínségből menybéli Uraság. 

XII. 
Vidd vifzfza Ur líten még a' Jákob házát. 

Ne pufztits el bennünk miképpen Gomorát: 
Tarts-mep Sodomában mintLoth Pátriár-

kát, 
Eneedgy hamar időn látnunk fzabadúltffr 

XIII. 
Mert e'nagy rabságban fzintén el-bádgyad-

tunk, 
)(3 



Jaj fzóval Ciráflal tellyes a'mi napunk, 
Miképpen a' Darvak fzinten ugy kiáltunk, 
Jófefíeítőmlőcznek fenekén csak firunk. 

XIV. 
Oh menybéli líten mig hagyod Lelkűn-

ket, 
Sodorna vétkével győtreni fzivűnket, 
Idejefenyits-megtégednem félőket, 
Ne káromlya továbízcntséges nevedet. 

X V 
Ne íies oh Uram végsó romláfunkra, 

Ne neveflen rajtunk lelkünk fajdalmára, 
"Vigy haza még minket fóldűnk határira, 
Melyrnlel-hoza'tánk hóltig való gyáfzra. 

X V I . 
Már fokát kózzülunk tengeri gállyákra, 

Le-vit az hatalmas idegen orfzágra, 
Születéfek fóldét kik nem láttyák foha, 
Mellyetkeferveílén (írathat fok anya, 

XVI i . 
Minket ispeniglen azzal fenyegetnek, 

Hogy ha fanczot értünk róvid nap nem 
küldnek. 

Leadnak fóldókre a' Szerecseneknek, 
A'kik határiban laknak napkeletnek. 

X V I I I . 



XVIII. 
Nem gondolnak azzal hogy febekben 

fekfzünk, 
Nem tekintnek arra mint galambok nyö-

günk. 
Ha fiiunk elöltök nevet ellense'günk, 
Azt mondgyák el-hagyott s' nincs nékünk 

luenünk. 
XTX. 

Oh ferégek Ura ki formálál minket, 
Te teremtéd Uram az halló füleket, 
Hald-meg e' rabságban mi könyörgésünket 
TeÜyefits-bé hamar a' mi kérésünket. 

X X . 
A' Sión kőfala egyedül téged vár, 

Xéfzülly oltalmunkra feregek Ura már, 
Mert lelkűnkön Vagyon Egyiptomi vas zár. 
Neved ne hadd tovább gyalázni mert nagy 

kár. 
XXI . 

Azért fordálly hozzánk mi kegyes Ifte-
nünk, 

Meg-vallyuk már végre hogy néked vét-
keztünk , 

A' fzent Izraellel bocsánatot kérünk, 
Térits-meg tehozzácLtéged hadkövefsünk. 

X X I I . 



x m 
Vigy-ki e' rómlőeznek feret fenekéről, 

Ifópoddal tifztíts undok vétkeinkbul, 
Engedgy fzabadúláft minékünk menyég. 

bul, 
Vigy haza földünkben had dicsérjünk ízén-

é l . 
xxm. 

így firafzivébena' Váradi Rabsa'g, 
Kiket moft tómlőczőz kemény hatalmai-

s á g . 
Szabadits-meg minket menybéli Uraság, 
Téged imádni fog azért a' Magyarság. 

X X I V . 
Ezerharfzáz nyólczvanés edgy efzten-

dőben, 
Szent Mihály havának utolsó hetiben, 
Nemzetem rabságát látván a> tőmlöczben 
Ugy fzerzém ezeket Váradon létemben. 

V E G E . 

V 
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dzjMariaAíagdolna Éneke nótájára. 

Szentül entkltnék egy Halott énekben. 

[Stenelóctfemminintsen 
ollyan kedves, 

I Mint az lrgalmafság: mert ki 
1 azzal telJyes, f«) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ . A j t o t az életre által uton kete/# 
Iften kegyelmében merta'lefzenrefzcs. 

De a:kiben nincsenfemmi irgalmafság, (*) 
Az mely az literhez egy hafonlatoiság, 
Az Szentek kúfzóbén által héjában hág> ( f ) 
Mert távúi van attól a'dragá Menyorfzág. 

Szépen tanít errólUrank egy példában, 
Kit meg-itt S2. Lukács azóirasaban> 
Egy ember vólt ugy-mond egykoron Út* 

tyában, 
Ki Jeruíalemból menne Jcrishóban. 

A 2 Min? 

(a) ExoJ. 22. verf.27. (b) Luc. 22. ver/. 27 
(E) LM. 6. verf. 36. 



Mint hogy a' gonofságfzerintfzerte nyargal, 
Míg a' Világ fenn áll foha meg- is nem hal, 
Jamboroknak ügye vagyon a' látorral, 
Az igaz keresmény fzokfzor közös orral, 

í gy ez-is nyavalyásúcon menésében, 
Midőn nem-is vélne-s-nincs- is elméjében, 
Hogy azverengezókvóttékvólnaczélbea 
Veletlenül efikToIvájok közében. 

Kiktől ugyan akkor hogy környül vetetik, 
Sokveref^g után meg-febefittetik, 
Ruháját, teftéról le-vonnyak-el vifzik. 
Maga penigfzegényf$l-holton hagy atik. 

Ezen Sidok kózzülfenki nem könyörült, 
Jóllehet Sidóvólt sőt ugyan Sidó fzűlt, 
Mind Pap s-mind Levita az uton el-kerult, 
Nohafebek miat fzórnyü kinban merült* 

Kitt midón ott talált egy Samaritánus. 
Nem lón fzive hozzá kemény kó hanem 

hus, 
Bajátfel vallallya noha nem Patrónus, 
így lőtt barattyára azt mondgya a* Chri-

ftus. ((Q 
Ez Sidónak honnya vdlt Jerufalemben, 

Hol fzegény gazdaggal lakot egyetemben, 
A'miként intézem az Ur befzédében, 
Magát foglalta vólt az egygyefeletben. 

Ebből 
(á)- LuC. 10. verf.zS. 



Ebból is ki-tetfzik gyámoltalansága. 
Hogy mikor érkezik ez nyomorasaga, 
Nem támad fohunnan femmi rokonsága. 
Míg idegent Iften néki nemtámafzta. 

így vagyon ám dolgá, az egygyes ember-
nek. 

Kit a' fok nyavalyák midőn kórnyúl vefz-
nek, 

Jaj akkoron Sorfa egyedül élónek, 
Iften fem javalta allapattyátennek. 

Meg történik az jaj ezen-is fzegényen, 
Mert nem valakinek tanacsával éllyen, 
Forrafztya elméjét, nem ülhet egy helyen 
Az vefzedelemrehányothomlok megyen. 

Miden azért a' buk fzertelen em^fztik, 
Cellájátel-hadni gyakran ügy ekezik, 
Hogy az út félelmes attól fem vétózik; 
Csak vak ízerencsének kormányához bí-

zik. 
Noha Jerichotól a' nagy Jerufalem, 

Nem volt igen mefzfze a* miként intézem, 
De hogy fzerencséne"k forgásátel-nézem, 
Ajtón ki lépőt-is talál vefzedelem. 

Mikoron úttyában menne leg batrabban, 
Egy súróltéft halván fzivében meg-dob-

ban, 
A 5 Három 



Három Tol vaj jálla előtte meg-otían, 
Mindeniknél láncza, s'-hajitofejfzevan. 

Fejfzéjét azegygyik hozzája hajrá, 
Homlok fzegin rajta nagy febet hafitá, 
Mafik-is fúltőben más nagy fébetnyitá, 
Harmadik mellyében lanczajáttafzittya-

Ez Sebekkel mindgyártarczal földre esék, 
Vállát, hátát, fárát edgylzers-mind ok-

lelék, 
Mind két karját hamar a' földhöz ízege-

zek, 
Mindeneiből rajta tizenkét feb esék. 

Ennyi fok vagáffal midőn le-tagollyák, 
Egéfzfzen meg holtnak nyavalyáft gon-

dollyák, 
Turbájátésíebit igen meg-kotorják, 
Alitván hogy pénzét azokban talállyák. 

Dereménségekbenmeg-csalattattanak, 
Egy dénárral többet mert nem talalának, 
AlTó- s'-felső ruhát rólla le-vonának, 
Csakegy lábravalót inában hagyanak, 

Sürúnogatáííale^y-máft liettetik. 
Félvén uton-jaro hogy más-is érkezik, 
Szokott barlangjokotíietvekereíik, 
MeJyben hamarsággal: mindenik rejte-

zik. 
í g y 



így hagyák-el fzegényt fok veref^gekkel, 
Sem kezét fem fejét nem emelheti fel, 
Kiáltani fem mér mert fenki nints kózel, 
A'kinagy kinnyábanlenneíegitséggel. 

Immár a' ízép Nap- is ízintén délre jótt-fel, 
Meg is ott fentereg vérben kevert tettel, 
Várja ha valaki menne azúton-el, 
Ki lftenét nézvén ótót íegilne fel. 

Azomban egy ember csak hamar el-juta, 
Az Aronnakrendin ki ugyan Páp vala, 
JerufaJem felöl vala ennek úca, (<?) 
De ez történetet csak ingyen fem tutta. 

Halván azfebefnek nehéz óhajtását, 
Nem kőzelithozzátartoztattya magát, 
Gondolván magában hogy ha adgya íza-

vát, 
ó néki kell venni egéízen fel baját. 

Ott járását azért akarván titkolni, 
Az járt útról el- tér nem akarrá menni, 
Csak láb hegyen kezde az útból ki- lépni, 
Garczon barázdakon a* febeft kerülni. 

Laba fuhogásátde nem titkolhattya, 
Mint hogy álnok Izivét az Iften jólláttya, 
Mely hogy ez fzegénnekfúleitmeg-hat-

tya, 
A 4 Ki 

(e) Luc. 10. verfi, 30. 



Ki vagy Uram : k i v a g y , nagyfzóvalki-
áltya. 

Meg-gyózetvén azért lelki ifmérettól, 
Nem ohajtya magát vagy ket felelettől, 
Mint hogy értet hol mitaz iften könyvé-

ből, 
Azért így fzól néki nagy kételení^gból. 

Pap vagyok mit akarfz ? mi nyavalyáéivá-
gyon; 

Mi okon oh a jtafz kérlek illyen nagyon? 
Kinek efódezelhogy téged ne hadgyon ? 
Nincs itt olly ki néked fegiiséget adgyon. 

Monda ott a' Papnak a'meg-febefedett, 
Jaj Uram mintjárék! én nyavalyás ve-

fzett, 
AzToivájok miatt rajtam fok feb efett, 
Itt halok meg hogy ha kezedel nem ve 

zett. 
Szány-meg azért Uram az Iftenért kérlek, 

Azföldról emely. fel talám meg meg- élek 
Ne dugd béfóledet,hogyfirvabefzéllek, 
En -is az Iflentól reád áldáft kerek. 

Monda a' Pap: nem átom magam ily dolog-
ban, 

Mert Szenthely a1 hóva járok a' Tem-
plomban, 

Makula 



Makulá fem fekély nincs lémmi tagom-
ban, (/) 

Szolgálnom kell lftent nékem tifztafág-
ban. 

Tűddé nem illettünk mi rneg-ferteztett, 
Nem hurczolank (mintte) illyen el-ve-

tettet, 
Búdóft, vereft,holtat, febekról feny vettet, 
Csak lftent törvényét mutató Sz. Köny-

vet; 
Papitifztem rendi fem bocsáthat arra, 

Hogy gondviíeléfem légyen lfpotályra, 
Sót, ha az Fó-Papnak e' lenne tuttára, 
Reá fem nézhetnek foha az Oltárra. (^) 

Haivána' nyomorúlt a' Papnak befzédét, 
Az jó reménf^gtól el csűggefzte, fzivét, 
De még-kinnyában-isegybenfogván ke-

zét, 
Efedezik néki hogy nézze lftenét 

Mondván: kérlek Uram meg-is ne fzomorits 
Az út kózepiból csak ki málznom fegits, 
Az más oldalámon talám annyi feb nints, 
Bár csa k a" palczaddal engem arra fordits. 

Nem lehet Atyafi (a' Pap ígyen felel,) 
Nekiálts annyit rám mert fietnem el-kell, 

A f Soha 
(f) Levit. zi.f. ult. (g) Fxod; 29. 30. 



Soha nem nézhetem én a' íebeft közel, 
Mert jó izón ofztán ennem s'-innom nem 

kell. 
Jób vólna hitvanság hir nélkál meg- halnod, 

Hogy fem tifztes embert úttyában on-
fzó inod, 

Elég gond én rajtam, h(Jgy-hogy-is kell 
fzolnod, 

Nem léfzek én néked hiddel azt Borbélyod. 
Az íe bektől beteg hogy ezeket hallá, 

Mindgyaráftó magát halainak ajanlá. 
Mert reméntelenség badgyatt fzivet fogá, 
Azért nagy jaj fzóval itn ez fzókat mondá. 

Jaj hatalmas lílen immár fejem medgyen, 
Mit fzóll a' tudatlan ha a'tudós illyen, 
Ingyen fem reméltem hogy er el-kerül« 

lyen, 
Uram rendely oll yat ki nékem fegillyeo. 

Jgyízóllaa'beteg sűrű kónyhuHátfal, 
lftenhez ohájtoíok fohaizkodafíal, 
Az Pap-is el-ménelaíTu ballagáíTal. 
Nem tölte az údót ott difputaláííaL 

P A R S 



-m®mr -m^m* 

PARS SECUNDA. 
Z után egy fertály órácska hogy telék, 

Egy Szentes Levita mindgyáraft ér-

Az Pap után azon úton űgyekezék, 
De az nyegéft halván ez- is meg-űtkózék. 

Mingyártelmejében útkózék illy dolog, 
Hogy ott fok emberen gyakran próba 

forog, 
Sebben kínlódik az kimoft ott zokog, 
Azért ó-is balra a* járt utrol ki fog. 

Ufzízaa'gázt ó-iskerefztúla" réten, 
Siradoza'lába fáron feppedeken, 
Rakottyás fuz-fak kólzt mind egy-aránt 

Akadoz a' Iába mint tóviíTes helyen. 
Ez lón a*kegyeiig a'Sz. Levitában, 

A'mellyetigy kóveta' menó úttyában, 
Bajos budokláfadelón csak héjában. 
Mert így fzól! a'febes torkafzakattában. 

O Jákobnak Ura, Irgalmas Szent Iften, 
Mi dolog hogy engem csak el-kerúlmin-

kezek, 

m e g y é n , 

d e n , 
K i e z . 



Ki ez úton járjon csak egy ember fincsen, 
Az-is kerül engem a' kimoftel megyen. 

Ki vagy llram kérlek rajtam moft kónyó-
rúly ! 

Engem nyomorúltatoh Uram nekerúly! 
Fordics meg útadat tóllem igy el ne hűly, 
Hogy az Angyalokkal Menyorízágban 

örűly. 
Hogy ha ez utadban fzerencsédet várod, 

Hogy én itthallyak-meg tudom rem a-
karod, 

Noha távul mentél de fzóm tudom hallod 
Szóly nékem ha lftent lennifzűból vallod. 

A'fzentes Levita hogye' fzókathallá, 
Sz Lélek ízik rája kemény fzivétfzállá, 
Hogy rá ne feleilyen meg is meg nem állá> 
Ki legyen s'-mt lelte meg-tudmjovállá. 

Zúgolódik, dul, ful, órómeft menne-el, 
Meg iskiálttavul de nem megyen kózel, 
Kérdi nemzetéről, s' miképpen esett-el, 
Hogy-hogy vagyon dolga, hogy-hogy 

nem kelhet fel? 
Az mint fzólhat fzegény mond erre a'febes. 

Sidó vagyok Uram kérlek hogy meg ne-
vefs ? 

Az verengezóktólvetteték nékem les, 
Edgy 



Egy tagom (Ints az mely miattok néfebes. 
Nemzetségem fzerínt Rubentölfzármaztam 

Eiső fzűlóc volt ez a' mint én hallottam, 
A'tőbSidok kőzött en-isedgyik voltam, 
Noha moft véletlen e' kinra jutottam. 

Jó j kózeleb hozzám a'fóldrál emely-fel, 
Ne hadd azEtízaka hogy itt boritson-e!, 
Ne ofzozzék a vad kin vallott teftemmel, 
Ezennel meg-halok kérlek hogy temesd-

e I > 
Ha penig halálom meg egy kicsint halad, 

Vezefs a' városban ne vond igy meg-ma-
gad, 

Mert rajtad kivűl más ma reám nem akad, 
Talám addig inam fzintén el-nem fzakad. 

Ha az Iften nékem az élette. kedvez, 
Ez nyomorúkfejem holtig te ízólgád lefz, 
Ha penig ez nagy kin ugyan földhöz fze-

gez> 
Értem az Iftennek nagy kedve rajtad lefz. 

Uly könyőrgö fzavát hogy a' beteg végzé, 
A' Szentes Levita mind tegyiben fzedé, 
Nem kell fzolgálatod néki azt felele, 
A'mit érdemlettél abban eftel belé. 

Hallom nemzetedrót mondod hogy Sidó 
vagy , 

El hifzem 



EJ-hifzem de bűnöd halma felette nagy, 
Hapeníg a' Ruben nemzetségéből vagy, 
Szintén azónt néked hogy moft e'kinban 

vagy. 
En Levita vagyok, s'-a' Szenthelyen lakom, 

A'honnét te jöttél a' mind tólled halom, 
De az fem lefz néked ez ügyben oltalom, 
Mert ott fem fzoJgáltái lftent ugy gondo-

lom; 
AzRubennelpenígbár ne dicse kedgyél, 

Hogy ó nemzete vólt a' k itól ízülettel, 
Mert ó»is Attyától meg-átkoztatot fel, 
Gonofzul véfz magva a" ki gonofzul él (£) 

Nem fizeti azt meg fenkinek az Iften, 
Ki jól téfzen azzal a" ki mind te illyen, 
Nemvétfenki magot foha is tengerben, 
Bolond ki buzátvét ki kelnifóvényben.(/^ 

Jákob azhalálhoz mert hogy közéi vala, 
Minden Fiait eló hitta vala, 
Kinek átkot, s'-kinekaldáftmondot vala, 
Rubennek peniglen imigyenfzolt vala» 

Nem lehet te néked eló ment eleted, 
Mert Atyádnak agyát te meg fertőztetted 
Nagy dologra eddig e7t te nem értetted, 

Ez vagyon moft rajtad ha efzedben vótted» 
He 

(h) Genef. 49..y. 3. (i) Lue. 8. y. 6 



Neonfzoíy háttudván hogy Levita vagyok, 
Csak tűrjed nyavalyad mert búneid na-

gyok, 
Terméfzetem gyenge rajtad ha vért látok, 
Marczongotteftedröl mindgyárt el-aju-

lok. 
Tudod femmi fertőt nem fzerct az Oltár,(£) 

Mert Iften mi töllűnk. nagy tifztaiágot vár 
Tudhatod ezt te-is ha Templomban jártál 
Ha tóilem nem hifzed tudakozd máftol 

bár. 
Légy vefzteg talám léfz ki hozzád érkezzek, 

A' ki ifteneíTen veled cselekedgyek, 
Mert tífztem holnapra Oltárhoz rendel-

tek, (/) 
Nem akarom véred hogy reámfecskend-

gyek, 
Azért kell énnékem moft igen lietnem, 

Szent hivatalomat hogy vegbe viheflem, 
Semmitifztátalant nem-is kell illetnem, 
Erted imár miért kell téged el- kerülnöm. 

Hogy a' Levitától illy belzed adaték, 
Ezen ízegény íebes csak meg-lzonyolo» 

dék, 
Azlftenben húti de meg nem csökönéit, < 

Azért 
(k) Num. 1 8 . a . (1) N m . i . 



Azért badgyatfzájaillybeizédrenyilek. 
Ertem hivatalod s'-Levitaitifzted, 

Melyrendfzerintfzintén holnap illet té-
ged, 

De tsakhafzontalan ebbeli mentséged, 
Mert fzódból ki-tetfzik minden negedse-

ged, 
Nem kedves Iftennél az ollyan áldozat, (w) 

Nyomorult halznára a' mely altal nem hat 
Az Iften mondgya ezt mellyet ki-ki hal-

gát, (») 
Kónyórúló fzű kell nékem, nem áldo. 

zat. (?) 
Nem igy cselekedet régen a'Tobias, 

Kinél kónyórúlób már nem lehetet más, 
Nem vóít ó elótte olly ízes jó lakás, 
Kit felben nem hagyot ha febben fekútt 

más. 
Sót midón Fiától egykor meg-hallotta, Cp ) 

Hogy'febek mia lőtt egy Sidónak hóltá, 
Kedves rendegit is aiztalnál fel-hatta, 
S'-ótet el-temet vén a' fójdnek meg-atta. 

Szemedben penig te nem látz nagy gerendát 
Midón énízememben harogatz kűs fzál-

kát, 
Mondod 

(m) Pfal.50.pr totun. fn) Oftá 6. $. 7. 
(o) Mfltih. 9.^.1. (p) Tcl\ z. 



Mondod bunóm hofzta reám ez nyavalyát, 
Mert ősőm hallotta az Attyának átkát. 

Az Rubenen ha vólt a'Jakobnak átka, 
H o g y Attyanak ágyát ó meg-rútította, (J) 
Levit is gyilkofnak Jákob kiáltotta," 
Kiért Iften magvát fzéllyel el-ofzlatta. 

Attól félfz hogy vérem ruhádra fecskendik, 
Kiért az Oltárhoz menned nem engedik, 
De ha fzived jobban bűnből ki ne kendik, 
Pokolbéli kintol ki nem menekedik, 

lnkab hordozod te látom a'bojtoi jánt, 
Mellyért budoblálöd moft köntófedre 

hant, 
Hogy fem a' fzép aldáft kit reád nyelvem 

fzánt, 
Meg-fzánna engemet ha kérném a1 po. 

gánt. 
Jgy végze befzédét az útban fetrengő, 

Kinek immár kinnyatiz annál inkáb nő, 
Az Levita menvén haragjában for-s'-fó, 
Mert a'réá hánt fzóknak értelme igen bő. 

(q) Cíw/49 t - 6 
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PARS T É R T I A. 
Zonbáa ' fzép nap Délről el hányódik, 
Meg-isfegitségre fenki nem erkezik, 
D e ó m i n d halálig csak Iftenben bízik, 

Véli hogy ótólle majd meg -Pegittetik. 
AzmitkónyórgefTel Iftenelócfel ér, 

Azt mind el kóven sót kegyelmet i snyér , 
Arczal le borúiván terdre kónyókre kél, 
S'-az meg-fordu láfra ó tól leerót kér. 

N o h a lelket mingyártajanlá líirennek, 
Teftét a 'vadaknak s - azok altal főidnek, 
Remitófok gondok fzivében ótJódnek, 
D e még ó ki nban»is így fzóll az lílennek. 

U r a m Seregeknek hatalmas Királlyá, 
Te birfz mindenekkel azt minden meg-

Imé fegitséged búnós lelkem várja, 
Adgyad hogy v a l a k i k i á l t í f o m h a l l y a . 

Tefzabaditad-meg a ' fzegeny Dánielt, (»9 
K i ta ' fokOrofz lyán éhen- ise j nem nyelt, 
A m a z három Iffiú tói/e kegyelmet 

Azért túz langkófzt is mindenik éneklett. 

vallya, 

nyert , (x) 

(r) Dau i^. (/) Dan.l. Kérlek 



Kérlek irgalmadból én réám-is tekints, 
Ez fzomorú kínomban gyógy í tó irral 

hincs, 
Undok búneimerttólledel netafzics, 
Mert rajtad kivül már íémmi reménnye 

nincs. 
Cl ly irgalmas fzemélyt Felleged támafzfzotl, 

K i tégedet féllyen s'-engemet meg ízan* 
nyon, 

Itt az útközepin meg-halnom ne hadgyő 
H o g y f e m m i fene-vad el ne fzaggathaí-

fon. 
Mert annyi erómfints hogy innétfel-kellyek 

Bar csak hengeregve egy rejteket lellyek, 
Csak. egy tagom fincsékit felemelheíTek, 
Parancsoly egyembertén Ittenc kérlek { 

Az Siralmasfebet alig vég2eüávát , 
Ottanfegitséget mmdgyaraít jöni lát. 
Egy Samantánus vezeti Számárát, 
Tereh nélkül jóvendudoll ya nótaját ; 

A z ö modgyafzerént fzincénazt énekli. 
Mennyik az irtennek lök jótéteményi, 
Ez úton menny ifzer járni kell o neki, 
Meg- ts az Ur l (ten vefzélytöl meg-örzU' 

Azenekles közben hozzája közül jútj 
Lát ott egy holt tettet niely vértül igen rút 

B2 Dt 



De 6 mint a' többi az útból ki nem fút, 
Mertfcivétóntózia1 MennyeiSz. kút ; 

Láttyahogy a* Sidó él, de meg-csendesült» 
Mert vere ki-folyván minden teftemeg-

hűlt, 
Az Nap melegétől bón ugyan meg sült, 
Hogy ToJvájok miattmeg-mezitelenűlfc 

Gyorfon elé véve kicfin fzelenczejét, 
Melyben tartya va/a gyógy ito efzkózét, 
Olajjalmeg-hintven bé-kótózeíebét, 
Ottan néki fzólvánigy kezde befzédst. 

Serkeny fel nyavalyas ki vagy és hói jártáig 
Mi lelt febek miatt hogy igy el-aluttál, 
Azt tudám elóbfzőr hogy ugyan meg-

holtál, 
Tekincsréám s'-meg vidúlfz ha moft el-

badgyattál. 
Kelly-fel íies kelly-fel magad ne hadd igy-el, 

lm én-is fegittek a' íok verból úlly fel, 
Szóly befzély én velem miképpen eftél-ef, 
Hareám tekintefzmeg-eledczerennel. 

Ottan egy kezével fel-emeli fejét, 
Az maiikkal penig meg fogja job-ke26t, 
Apolgattya tórti vérben fagyott febéC, 
Végre meg-efzmódvén igy fordittya 

nyelv ét, 
Oh 



Oh életnek Ura hatalmas Teremtő, 
Szegény búnófókőn ingyen kónyőrülő, 
Halai kapujában életre vihető, 
Bezzeg nagy jó téted a' melly moft hoz. 

zám jő. 
Igazán mondotta ez Habakuk Prophéta, (t) 

Vard az Urát s'-el jó a' mint meg-mon« 
dotta, 

lm hogy fejem magátaz halainak atta, 
Az életet nékem Iften akkor atta. 

Honnét jöttél Uram Iftennek nagyfzenteg 
Talám a' Tobiálhak te voltál vezére ? 
Nem Azanás- é fzentségednek neve ? 
Mond-meg ha nem te vag'az Angyalnak", 

jele? 
Mert midón halálban fzintén el-aluttam, 

Hozzám jóvéfedben femit-is nem tuttam, 
Az te kegyes ízódat mi helyen hallottam, 
Ugy tetfzik kinomból ugyan meg-ujjúl-

tam. 
Sebeimnek noha nagy vagyon nyiláfok, 

Kiknek túrhetetlen volt imintfajdalmok, 
Ugy tetfzik immáron hogy ugyan gyo# 

gyúlok, 
Nevedről jóUram azért tudakozok. 

B 3 Monda: 
(/) Enk 2. 



Honda: Oh íiyomoruít mit faradcz moll 
azzal? 

Hogy nevem tudakozd, mert nem va-
gyok Angyal, 

Sótel-vetettember hidd-el azt bizonnyal, 
Az mioltaegygyútt lakom a'Sidókkal, 

En Samaritánus vagyok nem tagadom, 
TepenigSidóvagy a' mint Szódból hal-

lom, 
Gyűlöltök tuk minket azt en nyilván tu-

dom, (u) 
De én mind ezeket csak Iftenre hagyom. 

Affelóléntégede'kinban nem hadlak, 
Mert kegyes emberek kőfztetek-is vad-» 

nak, 
Noha velünk igen ritkán tárfolkodnak, 
De nekem köztetek fokak jó fzót adnak. 

De meg nem csak minket gyűlólöltók ugy 
éltem. 

Hanem kófztetek-is jó fzeretet nincsen, 
Minden Prophetákotmeg-ólók bunteleo> 
Még a' Meífiáft-is gyűlölitek fzórnyen. 

En Samaritánus vagyok a* mint haliád, 
DeCzindékomez hogy vifellyek gondot 

rád» 

(U) Job. 4 tf.g. 



Iften dolga lótt ez a' mint meg-is valládf, 
Szánlak-is jó fzomlzéd mert nagy a' nya-

valyád. 
Imint hogy fel-holton téged találálak, 

Noha nem éFzettea vérbólki mosálak, 
Sebeidben olajttóltvén fzóllitálak, 
Adgy hálát lftennek hogyfel-alilttálak. 

Más-felé kellene ugyan moftan mennem. 
Ez Szamárral vagyok,nincsen femmi ter-

hem, 
Ölly fel a'határa imfegittek menten, 
Meg-gyogyitlak en, vagyon annyi pén-

zem. 
Azonban hogy őtet mezítelen láta 

Ingét, Kóppenyegetteftérefel-ádá, 
Csak alíö Gúnyáját ó magának hadgya, 
Az Sebes beteget Szamárra fel-toly a. 

Immár hogy mennének Jerufalem felé, 
Az meg-vidult beteg mint járt meg be-

fzélle, 
Hogy ótót meg-fzánta fzépen meg-kő-

fzóné, 
Az ballagás kózben befzédet igy kezdé 

Igazan mondod azt Uram réá térek, 
Az Sidok tűtökét hogy igen gyűlölnek, 

Tárful venni penig ugyan nem-is mérnek, 
B + Magok-



Magokról (hogy Csentek) mert mind ugy 
itilnek (x) 

Sót a* Phares rendin lévő kevély dufok, 
Az hofzfzúkóntózú Szent Pharifasufok, 
Minket-isugy tartnak kik vagyunk köz 

Sidok, 
Hogy ne légyűnk nékik femmiben-is tár-

fok. 
AzProphéták ot-is mind egygyig gyűlöltek 

Kegyetlen halállal ókót mind meg-őltek, 
Kit negygye vágta nak kinek fejét vettek, 
Efaiáíl ugvan kette fűrefzéltek. 

Az MeíTiáíTal-is moft; azt cselekedik, 
Hogy Iftentöl jötnek ötöt nem ifmérik, 
Bölcs tanitáfáért halálra üldözik, 
Ezenkét napjaiám ugyan meg-is ölik. 

Mind-az-áltaJ Uram ne gondoly moft azzal, 
Hogy ellenkezéftek vagyon a' Sidókal/^) 
Mert azt hatta Iften na gy parancsolattal, 
Hogy kulömbózzenek tölletek fzokáf-

fal (e) 
De a' baratkozáft foha nem tiltotta, 

Söt a'jótéteményt ugyan parancsolta, 
Kivalt-képpé penig mikor fzűkf^g hofzta, 
Meg a'termeizet-is ezt belénk óltotta. 

Az nu-
(x) Matt. 23. tf. 6. Matt; 6. 5. (y) Luc. 9. 
(1) Maítb: 10. 



Az miképpen te- ís moftan cselekedtél, 
Midón nagy kínomban engem nem ke-
Hanem febeimben olajat töltöttél, (rűltél, 
Hogy gondomat vifeld fzamárodra tótteL 

Noha penig nincsen énvelémegy hutod, 
De jutalmát ennek foha el nem vefzted, 
Mert mikor fzerentsed Iziveílebben kéred 
Akkor fizeti- meg ezt az Iften néked. 

Hogy én moftaz útban febekben fekűttem, 
Óhajtozó ízókkalkefcrvefen nyegtem, 
Kettö-is ment ott el én felekezetem, 
De ók mefzfze földre el- kerültek engenv 

Azoknak egyike ugyan Szent Pap vala, 
Az mafik peniglen fzerzetes Levita, 
Az líten törvényét mindenik jól tutta, 
Egygy iK- is igazán de meg nem tartotta. 

Joblöl azért Uram te nékem ezeknél, 
Mertők el-kerültek dete könyörültél, 
Hogy azért én velem ilyjót cselekedtél. 
Jutalmad bó légyen az elólftennél. 

En Jerufalemben edgves ember voltam, 
Sok gondolatim kóízt búmban ki indul 

tam, 
Jericbóban menni fzokfzor tartakofztam, 
Magam moftmeg unván útnak ugy in-

dultam. 
S f De 



De íámely véletíen róíz fzerencsénjarék, 
Három vereagezót az útban találék, 
Nagy veref^g között rajtam fok febeíek, 
Ruham-is teftemról tó Jiók le- vonaték ; 

Az Samaritánus mind ezekre igy fzóll: 
Hallottam gyakorta ezt a' Tudofokról, 
Bóidog azaz ember a' ki tanul máfrúl, 
Azért én-is fokfzor tartottam ezuttoh 

Mezítelen vóltod néked-is fajnállom, 
Denagyfebeidet annal inkáb bánom, 
Ruhamot-is tólled hidgyed hogy nem 

fzánom, 
Ingem is viíeld-el ugyan néked adom. 

Ott a^befzéd közben a' Váíaft el-erik 
Az nap.is le-menvén ízinte alkonyodik, 
Az Samaritánus azontudakozik, 
Hogy egy Szalláft leliyen melly néki i& 

tetfzik. 
Gyorfon mutatánokegy Vendég-fogadót, 

Az nyugodalomra alkalmatos és jót, 
Az Gazdát kófcontvén monda néki illy 

íz ót, 
Találtok Uram itt kenyeret, húft, és íot. 

De honnét jöttetek es kik vadtok mond-
meg, 

Mi lelte térfodat hogy olly igennyeg, 
La melly 



La melly veres rajta mind vagh s'-mind 
Kóppenyeg , 

V a d a k fzaggataké h o g y ol ly igen beteg. 
Ta lám g o n o í z g y ó t r i mely halovány arczul? 

A v a g y m e g vagdaltak menyi vére indúl, 
Ja j hatalmas Iften h o g y hog ' járt ily rútul, 
mennyi lebván ra j ta foha meg nem gyo-

gyúl. 
NofzafogjukUrammertfzinténel eflk, 

Nemfzálhatezigylehogy ha le nem ve* 
fzik, 

Jófztetek tü Szólgak innét állyon egygyik 
Tul emellye lábát csak gyengen a'máfik. 

Ott egyenlő fzivei mind Gaz-s'-mind Szól-
jak , 

Az Szamárról fzegintfzepen le-ízallitták, 
Egy kies Tornáczbanágyatmeg-csinálak. 
Gazda is el-küldehogy azBorbélythinak. 

Az Samaritánus béfzélli azomban, 
Minttalálta fzegmtfel holton azútban, 
Az fok febek miatt vonagotn'agy kinban, 
Hogya'Tolvájoknak efett vólt markok-

ban; 
Más a'Borbély-isotran el-érkezék, 

Az két-fel ízomfcéd-is mindenik bé-lépék 
A' Samaritánus imigy gondolkodék, 

Hogy 



Hogy azok láttára Gazdával alkunnék, 
Ezek elótt azért mingyárttudománt tón, 

Az erfzényben nyúlván két pénzt onnac 
ki-vón, 

Mellyetfzokásfzerint az afztaJrale-tón, 
Az Gazdának penigilly feleletettón. 

E' két pénzről Gazda csak ugygondoikod-
gyái» 

Hogy gyógyulásában ennek forgolód-
gyái, 

lm jelen a'Borbély vélle meg.alkudgyál, 
Etéról, itcárol, fzorgalmatoskodgyál. 

Ha mit kóltefzennek erére itaca, 
Vagy a* gyógy itáfnak mi léfzen az árra, 
Mikorvifzfzá jóvók gondom léfzen árra, 
Faratságod n ak- is meg-léfzen jucálma. 

Azomban jó Borbély hozzád illy fzóm va. 
g y o n , 

Tunyaságod miatt hogy ez meg neháU 
lyon, 

El-megyek én: Iftenvéletek marádgyon, 
Hlyen történettől benneteket ójjon. 

f 
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A P P L I C A T I O . 

EZ Hiftoriának hallok a' beftédét, 
LaíTuk-meg imáron anoaK ez ertelmét, 
Mert nem vonnya fönki jól a'hegedujét, 

Ha az fel-töttnotan nem tartya elméjét. 
Ennek az értelme halhaczcza meg-kettö, 

Egygyikbenmi róllunkfzóIlotÜdvözit& 
A'mafikat penig magárólmondgya ö , 
De titkos értelmet mindenik keres ó, 

Az első refzével Urunk azt tanittya, 
Az Törvény tudóknak mikoron azt 

möndgya, 
Nom az az embernek az ó jó baráttya, 
Kivel rakonságátés egy hútit tartya. 

De az nyavalyáfon valaki könyörül, 
Mikor kára léfzen annak ö nem örül, 
Ha fegitséget kér fzi\eben hozzá fúl, 
Ennek az lílen-is léfzen fegitségúl. 

Az mafodik Réfznek titkos az értelme, 
Mellyet midőn fel léi az emberi elme, 
Meg-Iáttya mely bövös az Iften kegyelme 
Kit Szent Fia által a'bűnöflel kózle. 

Mert mikor az Iften az embert teremte, 
Tiízta fzent életben ötöt heiyheztete, 

Dego-



De gonofz kívánság &rkából ki-vete, 
Iften haragjában a' magát ugy ejté, 

Az miként ez ie-jöt az Jerufalemböl, 
Ugytávozotember,elazUr Iftentól, 

Jerichóbámenvén az mondot Sz. helybói, 
A' Szátan hazában méne az feentségböL 

A z gonofz kívánság az gyönyörű kérben, 
Mikoron indúla az ember fzivében, 
Szintén akkor el^ka' iátrok kezében 
Kik harman váltanak ha vótted efzedben. 

Egygyika'teíla'ki csak gonofzra vágyik, 
Mafodika' Sátán ki csak olálkodik, 
Harmadik e'Világ ki-is hízelkedik, 
Tizenketfebekbenezekról kínlódik. 

A'Sebazerta bunegygyika'gyilkofság, 1. 
Kinek a'maíikja a'rút paraznáság, 2. 
Harmadik feb amaz balványozo vakfág j . 
Negyedik peniglenazorzóhamifság, 4. 

Az ötödik-is rút a' gyakor réfzegség, f . 
Hat a' harag-tartó fene kegyetlenség, 6. 
Az hetedik penig a'fukarfófvénység, 7. 
Nyólczadik a'Szitok,ugy anéktelení^g; 8. 

Azkilenczediknekneve az I r igy ig , 9. 
Tiz a'ragalmazofertelmes nyelvedig, to. 
Tizenegy a' hamishűtú vakmerűf^g, 1 u 
Mind ezeknek Annya amaz rut ke. 12. 

velyf^g. Erted 



Erted már a' Tolvajt a1 melly a'tetetted, 
Az Órdőg s'-ez Világ kik vagdalnak téged 
A'Sebeka'fokbűn nyomorgattyak lelked, 
Mert Iftent el hattad s'-az órdóg bir téged. 

Az fel- hóiton hag yás a* karhozat úttya, 
A'meg-fofztás peniga'jókel-hagyáfk, 
Papnak s'-Levitának héjában jaráfa, 
Hogy a* Törvény róllunk bűnt le nem 

Az Samaritánus azllR Chriftufljedzi, 
Ki az embert fzómváne' bűnből ki-vefzi, 
A' Vendég-fogádó a' Szent-egyház képű 
Bűnbői vigalztaláfla' bé-kótéftjedzi. 

A' két pénz példázza ket Sacramentumot, 
Ayagy az O és Uj két Teftamontumot, 
Kikből legeltetik Tanítók a' nyáját, 
Az hatra maratt pénz jövendő jutáimák 

molhattya. 

V É G E . 

f 





IV. 





A Z 

SZIKSZAI 
Templomon gyakor-
lott literinek itileti; az mel-
lyec Iften az 6 bölcs itiletibűl az go-

nofz embernek fel gyújtani 
megengedett, és az benne 

lévó fok Jofzággal és 
Tizenkilenczemberrel 

együtt áz T ű z altal 
meg eméfz-

tetett, 
MeUyet Verfekben {pedert edgy 

AZ, btijdofok.kfcz.ul. 

M. D G . X C i V : 



(Nagy gyáfzos ido a' 
Kire jutottunk, Meg izo-
'kot bhnfink ért-im vagyon 

íiráírnunk, iften ellen való partért 
kár valláfunk , A ' mellyeket íoha 
mi le-nem Írhatunk. 

Eztt fzulte Atyáink fzámtalan 
fok vétke , Gyakorlott bíinókbül 
fózótt kedves étke, Hogy mi fijak 
jünénk valaha efzünkre, Lelkűnket 
forditnánkcsaka'jólftenre. 

Hamifság, irigység, mordság, 
hitelenség,Gonofz,fzó, ésfzándék 
látás, kegyetlenség, Szitok, átok, 
harag, ésbékételenség, Ezttfzűlé 
ezhelly nek az Iftentelenség. 

Hát ha meggondollyuk fijak mi 
utankat, Meg láttyuk bizonnyal az 
mi romláfunkat, Igy eízűnkben 
veílzűk mikárvallafunkat, Melly-
ért pufztitotta Iften várafunkat. 

Innen 

i 



Innen vagyon Iften kit ízeret 
megveri, MertazjóAtya-isugyan 
ezt miveli, A z melly fiát jobban 
s'-kedvesben fzereti, Ót egyebek 
felet gyakran fenyegeti. 

De nem azért veri hogy ötet 
gyűlölné, így ö haragjanak terhét 
reávetné, Dehogyakaratyátnekie 
mivelné, Teremtőjét Attyát ek-
képpen tifztelné. 

Nézd meg Uram moílan az mi 
efetűnket, Mert nem tagadhattyuk 
az mi vétkeinket, Mellyekért oh 
Iften verten verfz bennünket, E s 
meg fzomoritod az mi fziveinket. 

Nem laddé Templomunk mind 
amaz nagy A r o n , Ollyanvoltmi-
nekunk mint eros Halcion , A z 
melly gyönyörködik mint az erős 
Sión, Mert álla Ifteni ez hatalmas 
karon. 

A 2 Hatal-



Hatalmasb oflora nincsen az 
Iftennek, A z tűznél gyakorta, mel-
lyel azembernek, Kincse és jofzága 
Fóldrűl töröltetnek, Melly-isolda-
láraim állaezhelynek. 

Mert ha meg tekintyűk az mi 
Templomunkat, Es a* körül való 
fzép Parochiánkat, A'-hoz közel 
való drága Oskolankat, Megéget-
te nem kerülte határokat. 

Siralom jajgatas jaj-fzó nagy 
óhajtás, Siralmás kiáltás fzivbeli 
háborgás, Iftennek hatalmas ofto-
rán csakíivás, Hallaték fzűntelen 
eznapon jaymondás. 

Mert némelly leányát némelly 
IfmétAnnyát, Némelly fok jofzá-
g á t , nemelly hazastfárát, Né-
melly fok arannyát nemelly fzép 
ruháját, Sirattya jaj-gattyaillyen 
nagy romiáját. 

E z napon veze el fzikfzonak T á r -
háza, 



háza, A z mellybül gyakorta fok 
fzegényt taplálá, Sok kegyetlenek-
nek melly bűi fáfárkoda, Hogyfze-
gény fejének maradáft találna. 

Itt vefze el kintcse itt minden 
fzépftge, Ittfoknak élete itt foknak 
öröme, Itt öltözékfeje gyáfzban és 
vig kedve, Itt marada foknak fze-
relmescselédgye. 

Imé moft-is raytunk haragja 
Iftennek, Rendelési ellen mert él-
tünknevének. Es ellene jártunk 6 
fzent fzerzejinek, Ezzel adunk okot 
minden büntetésnek. 

Efzt fzerzék minekünk Atyáink 
fok bűnök, Minden napon ellened 
való fok vétkek, Azmellyeketmi-is 
bűnösök követűnk, Jaj jaj már mi-
nekünk mert igen vétkeztünk. 

Moft-is fzolgaltunk mi az kik mi 
ízolgaink, Voltanakmivelazmiál-
nokságink,Meg foka fodtanak gya-

A 3 kor-



korlottbűneink, El teftemhadtak 
sót nevelték gonofságink. 

A z mi hozzánk küldött Iften 
Prophetait, Meg utálván megve-
tettűköfzolgáit,Semminektartot-
tuk az Urnák hagyáfít, Lábunk alá 
nyomtuk 6 Parancsolatit. 

E z az oka hogy imáron 6 is min 
ket, Nem nczvén nem tugya mi ve-
fzedelmünket, Be dugyafzent fület 
hogy üvöltésünkét, Ne hallana es 
nem fzanna meg bennünket. 

Mienk oh U r Iften az ortza piru-
lás , Meg-is érdemellyúk hogy a-
maznagy romlás, Reánk jöjjön el-
lenf^gtül fzidalmazás, Ézfzikfzay 
nap közt légyen nagy káromlás. 

De kérünk tégedet többé fegy-
veredet , Szánd meg hiveidet és 
adgycsendefséget, Azmifziveink-
ben önts tellyes örömet, Fordicsd 
el mi rólunk arvefzed elmeket. 

Mind 



Mind ezeket Iften azért eseleked-
t e , Hogy ízent tekintetit minden 
ember féllye, O SzentTanacsának 
légyen köztűnk helye, E s i g y ret-
tegtelek tölűnk nagy ereje. 

Farjul ki tétettűnk minden em-
bereknek, A z kik körülöttünk lak-
nak ellenf^gek, E s az kik utzáin el 
mennek ez helynek , Feljeket csó-
válván minket sűvöltönek. 

E z nagy kár vallásban mi nem 
csűggegyűnkel, Söt inkab örven-
gyűnk Iftennek vígfzivei, JüfTanak 
tízünkben ezek nagy örömmel, 
H o g y az nagy U r Iftencfzolgallyuk 
éltünkéi. 

Jóllehet moft minket kárraHác 
togatott,De tudom vég képpen ö el 
nem tafzitott, Mint ö örökfegét 
magának valafztott, Szolgáilyuk: 
vig fzivelkiketmég meg tartott. 

A 4 Ne 



N e csudálkozzál hát ki ezeket 
hallod, Hogy minket Iftenünkezzel 
látogatott, Ne mond azt felölünk 
hogy immár el hagyott, Hifzem 
orfzágábulvigafztaláftnyuitott. 

Békef^g iílápja kegyeiig pál-
czája, Vigafság olayja nagy öröm-
nek árja, Igafságnak A t t y a j o f á g -
nak ö habja , Hit allandofága mi 
helyünk meg fzállya. 

A z ezer hatfzazban es n y o l c -
van kilentzben, A z fzent G y ö r g y 

havának utolsó hetiben, E z 
romlafunkkefefct nekünk 

kefervefen, Olvashad 
ez írott együgyű 

verfekben. 

V E G E 



JLA 

Mága firálmas forfat kefergö 
MAGYAR T R A L I A . 

Ad notam: Jaj melly jirahnat es 
•vllng. 

I . 

H Alfyatok meg zokogását, 
Magyar Thalia firalmat, 
Miként kefer^i romlását, 

Szomorú forfát. 
2. 

Há fzivem tablája nyílnék. 
Mély álmom tuled távoznék, 
FejemForráfsa változnék, 

Hogy kony vezhetnék. 
3-

Mert az U r reám haragját 
Fel gerjezte febet lángját, 
Ellenem fbrditá átkát, 

Bofzfzuáláfát. 
A ? Meg 



4-
M e g fokafitá az csapáft, 
Határimban azjajgatáft, 
E l vaitoztata az áldáft, 

E s eóröm mondaíL 
5 -

Ki valék tündöklö haza, 
Vagyok idegenek váza, 
E l hullott fzépségem m áza, 

Szemem meg áza. 
6. 

Bűneim fertő fullánkja, 
Mivélte hogy csapás habja, 
Reám boruj jon melly árja, 

Iften haragja. 
7 -

Koronám földhöz veretett, 
Rab háj rajta nevelkedet, 
Mellyet fzivem el epedet, 

E r ö m e l véfzet. 
8. 

Idegenre edrökfégim, 
Szal-



Szallotak ékes házaim, 
Nevelik ezek javiaim, 

Sűrűíiralmim. 
9-

Kenyeremben alig efzem, 
Vizemét nagy árron véfzem, 
Szomfzédimtul nevettetem, 

Hátra vettetem. 
1 0 . 

I degen kezet nyújtotta, 
Javaimat el prsedálta, 
Nemzetemet meg rontotta, 

Földre tapotta. 
i i . 

Meg vidalműlt hogy birvelem, 
Fél émélkedet ellenem 
H a velem nemléfzlílenem, 

E l fogy feregem. 
1 2 . 

Valakik itt altal mennek, 
E n rajtam mind füvöltenck, 

Let 



Lettem csúfsága mindennek, 
azért nevetnek, 

i ? . 
Haborufágot fzeny vedek, 
Nyugodalmat nem lelhetek, 
Mégpihenéft fem vehetek, 

Jót nem nézhetek, 
1 4 . 

Könyveim orczámon folynak, 
Mert határim pufztittatnak, 
Lakoíim fzellyel bujdosnak, 

Sirnaks'ohajtnak. 
1 5 . 

Meg fzüne eöröme fzivemnek. 
Nincs víg eneke nyelvemnek, 
Mert mindön felöl fértenek, 

Kárai illettnek. 
1 6 . 

Szomoruán'foháfzkodom, 
M e r t nincfen földi gyámo lom, 
Igyeiógyotallapatom. 

Siralmas forfom. 
U r a m 



2 7 . 

Uram előtted fzivemet5 

Ki töltöm miként az vizet. 
Felemelem kezeimet, 

Ládád igyemeí. 
i 8. 

Mivel jo voltod az égig, 
Felfuat ne bunted fokáig, 
Csapáfod ne tarcs mindéltig, 

Elegéld eddig. 
1 9 . 

Hol vadnak régi fzerelmim, 
Indullyanak meg béleim, 
Csekerálly meg mert népeim, 

Nyögnek frigyeíim. 
20. 

Légyen békeség földemben, 
Iljics meg bagyatlelkemben, 
Hogy téged vig éneklésben* 

AlgyalakAmen. 



Igaz, meg.iratája egy Cjudoit érméi-
nek , melly et az i«6 9 2. Eftundlbtn , Boldog. 

/Ijif ZiOny havának harmadik n^fján Bal 
Schveífztevitz névo falubán Schweinitz 
tilfélmérfoldnyire edgyJuh ellet; ez mit 
jt lentien, csalt Ijk.y tudvy* a' mint 

bővebbe nmei érthetnyi ez Enekbhly 
melly nek notaja : 

Szolit minket Chrijlus Urunk, 

IEr Férfiak és Afzonyok, nagy cfuda dolgot haL 

lyatok, melly történt bizonyolTan:/: ez efzten-
dö follyásában, boldogafzonynak havában, meg. 
iótt nyilvánságoflan. 

Az Bol-Schweifztcritz faluban, melly van Slejia 
orfzágban, kózel Sch wcinitz Városhoz:/: Egy juh 
mgy cfudálatoffan, ellett egy Bárányt buglyáflan, 
meííyet ez írás ki hoz. 

A ' báránynak fejér gyápja, fzokás fzerint ábrá-
zatja, volt néznyi kóllemetes:/: De feje cfudála. 
tollán, vala formálva buglyáflan, fól-állots'-volt 
egyenes. 

A'két ful kózőt elsőben, volt három uynyifzé-
leíTen, fólyűl gómbólú vala:/: fekete s' halaván 
ízmű, páva farkával egyezü egyene»Ten áll vala. 

Sok fós'-alatson Emberek, cíudálván nézték fze-
mélyek, e* dolgot ó fzemekfcel :/.• mivel emberek 
tudtára, illy duda-termet láttára, nem hallatott 
fülekkel. 

Két 



Két egéfi nap ele ugyan, de az után igen gyorfan, 
nem vévén juh magához./; De magától eí-tafzit. 
ván, femmikeppen nem fzoptatván, jutaóhalálá. 
hot. 

Oh czifra Ember nézd itten, oktalan állattal 
Iften, mutatja te p o m p á d a t a ' mellyela> telel, 
bedet, pokolra eyted tettedet, órók kínra magadar, 

Iften fól-fuvalkodságért, a' Lucifert pompaság-
éntafzicottapokolra:/; T e is elmerültél abba,a* 
nagy gonofz 1 czifrasigba, nemmehetz menyor-
fzágra. 

A' fzcp Jefus fzegénységben, jóvemézitelenség-
ben > élt és meg is holt abban:/: ó alázatofságával» 
és keferves halálával, nyerte, ne juíí pokolba. 

De moftan minden Fői fordult, az egéfz világ 
meg-bodult, a' ezifraságot űzi:/; De a' czifraság 
valaha, hoz kínokat, kiknekfoha, megnemfzúnik 
nagy búz. 

Czifraság által bé cfufznák , nagy ésfok vétkek 
bé-máfznak, kiváltképpen bujafság:/: Jay ki által 
botránkozás, jön-ez nyilván igaz mondás, annak 
léfz órók |ajság 

Moftjmármeg'nem válafzthatnyi,Nagyot kicsinyt 
nemtudhatnyi, nintskózóttókkúlómbfég:/; ICima 
faluról Városba, jót mindgyátt vagyon buglyája, 
mind egyeránt Nemefség. 

Soknak igen fodor ha j a , van de kenyér ne'lk&l 
f o g a , egy ^aras fintsházában:/: mindenét a' mi-e* 
vagyon. minden napon azt cfak nagyon > önti czi-
fraságában. 

Aíért oh Afzonyi Rendek, Magdolnát ti köves-
rétek, térjetek a' Chnitushoz;/; Hagyátok-el az 

na ey 



sagy pompát, csokolyátok Chriftus lábát, fordul 
ván jefuftokhoz. 

Ha nekem el nem hifzitek, a' mit moft jelentek 
néktek, azt mondván hogy nem igaz:/. Hites 

fétek magatokkal, hegy Bécsbe hozták 
bizocyal cttmeg-látnyi, hogy 

igaz. Amen. 

Németbil Magyarrá for-
(ütatottdie 28. Martij 

Anno 1692* 



A' Keeyes Lélékriek Lelki 
vigafztaláft íierz.6 

I D V E S S É G 
P A I S S A . 

Menyet; 
A z I S T E K Anya-
fzentedgy-háznak a' 
Magyar Nemzetben levő 

igaz tagjainak lelki 
halznokra_* 
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