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Non vox, sed votum, non musica chorduîa, sed cor 
Non damans , sed amans, can ta t in aure Dei. 

Mely szépen zengenek a menfiyei se regek: 
Szent, szent, szent, kiált ják, a Zebaóth Isten. 
Ez azoknak édes és gyönyörű kenyerek : 
így élnek bú nélkül, így élnek szüntelen. 
No, én lelkem, itt kezdd követni munká júka t , 
Akarván kóstolni édes vígasságokat . 

De hogy éneklésed tessék szent Teremtődnek, 
Szív nélkül a jakid ó ne mozog janak! 
Akarsz-é áldozni kedvesen Úris tennek? 
Hát mind szíved, mind szád éneket mondjanak. 
Egy szóval: száj szívből ha Istent magasztal ja , 
így tőle az áldást itt s ott bizony várhat ja . 

A if к I a D Á s A. 
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Kegyes Olvasó! 

Semmiben sem estünk oly messze atyáink lelki 
hagyományától , mint a közönséges és házi isteni szol-
gá la tnak buzgóságos éneklésében. — A felvilágosodás 
k o r á n a k lélekölő racionalizmusa egy-két emberöltő 
alatt elpusztí tot ta a magyar reformációnak legnemesebb 
gyümölcsét : a 16. század végére meglepő gazdagság-
ban kibontakozot t s utána is másfél századon keresztül 
szervesen továbbfej lődő énekeskönyvet. 

Az evangélikus piet is ták által szerkeszte t t és 
1743-tól 1803-ig számos kiadást ért „Üj Zengedező 
Mennyei Kar" a maga 634 énekével (nem számítva 
hozzá a mindig vele együt t kiadot t francia fo rma sze-
rinti 150 zsoltárt) kétségkívül a magyar egyházi énekes-
könyv ragyogó delelőszakát jelenti. De a 18. század 
folyamán mind 1806-ig az előbbinél több kiadást ért 
„debreceni forma szerinti" énekeskönyv egy évszázadon 
át változatlanul közölt 362 éneke is, valamint a külön-
böző kiadásaiban egymástól inkább eltérő kolozsvári 
énekeskönyv (1751. évi ko t t á s kiadása 298 éneke t közöl) 
a magyar lelki éneklésnek csodálatos gazdagságú 
tárháza. 

A drága re formátor i ö rökség és a felvilágosodás 
„ józanabb és tiszta buzgósága" között azonban már 



IV E L Ö L J Á R Ó B E S Z É D 

nem volt belső kapcsolat és mind az evangélikus, mind 
a r e fo rmá tus egyház vétkes öncsonkítással túladott az 
„avult" hagyatékon. 

Elsőnek „az Augustana Confessiót t a r t ó Evangye-
l ikusoknak a Dunán Tul lévő super in tendentz iá ja" által 
kész í t te te t t és bocsát ta to t t ki „alkalmatos igazításokkal 
és némely régi énekek helyett ú jakkal jobbítva" ú j 
énekeskönyv 1805-ben. Ezt azonban a „tökéletesebbe-
désre tö rekvő jó lélek" nem találta e léggé korszerűnek, 
azért a nagy-győri Augustana Confessiót ta r tó evan-
gelika gyülekezet Kiss János szerkesztésében 1811-ben 
„Keresztény Üj Énekeskönyv" című kiadványában tel jes 
diadalra viszi a felvilágosodás szellemét. (Ez a könyv 
még az első világháború után is használatban volt nem 
egy gyülekezetnél. I t t -o t t még most is használják). 

Sokat a re formátusok sem késtek e kétes ér tékű 
versenyben, „midőn mindenik felekezet egy szent tűztől 
e l ragadta tva kezdett köz- vagy magános-áhi ta tosságra 
szánt könyveinek jobbításához s gyarapí tásához." A 
Helvétziai Vallástételt követő négy szuperintendentzia 
Pest re gyűlt követei már 1806-ban összeáll í tották az ú j 
könyvet, megjelenése azonban Ferenc császár és király 
óha j to t t privilégiumának késése miat t 1812-ig elhú-
zódott . 

Ez az énekeskönyv a 16. századi anyagból 21, a 
17. és 18. századból 51 éneket hagyott meg, azt is „ több 
vagy kevesebb vál toztatásokkal és igazításokkal", — 
de 177 ú j éneket vett fel. 

Az örökség teljes felszámolását végülis a Bal thazár 
Dezső püspök szerkesztésében 1921-ben megje lent 
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jelenlegi r e fo rmá tus énekeskönyv hozta. Még húsz ének 
sem maradt meg az 1806 előtti anyagból, az is részben 
erős átdolgozásban. 

A racionalizmus sivár szellemével az 1911-ben 
megjelent s az evangélikusoknál mai napig o r szágszer te 
használatban lévő u. n. dunántúli énekesköny szakí to t t . 
Sa jnos szerkesztői éppen a régi magyar anyag és annak 
pat inás szépsége i ránt muta t tak vajmi kevés megér tés t , 
így a közölt néhány 16. és 17. századi magyar ének a 
a fel ismerhetet lenségig „megszépít tetet t ." 

Azt, hogy miképpen kell énekeskönyvet hit tel , szív-
vel, teológiai, tö r téne t i és zenei érzékkel összeállítani, 
a Jugoszláviába szakadt maroknyi református egyház 
1939-ben megje lent énekese muta t t a meg. A magya r 
dallamok közlésénél azonban nem volt tek in te t te l a 
különböző vál tozatokból eredő nehézségekre. 

^ £ ^ 

A mai magya r nemzedék jelentős ré tege erős 
vonzódást érez az elherdált ö rökség iránt, és pedig 
mind teológiai, mind zenei, mind nyelvi okokból. A régi 
egyházi énekköltészet tömör írásszerűsége komoly 
lelki táplálék a kemény eledelre vágyó hívőnek, a dór, 
ión, f r íg stb. dallamokban pedig a pentatonikus népda-
lunkon iskolázott fül talál különös áhítatos gyönyörű -
séget . 

Jelen énekgyűj temény célja, feltárni sokak szá-
mára azt, amit e l t aka r t előttünk másfél század szellemi 
iszapja. — Előmunkála t kíván lenni az evangélikus és 
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református egyházakban egyképpen készülőben lévő 
énekeskönyvreformhoz. (Milyen öröm és áldás lenne, 
ha énekeskönyvünk törzsanyaga ismét közös lehetne, 
mint a 16., 17. és 18. században!) — Szoktatni sze re tné 
a füléket a jelenleg használatos mol- és dur-nál sokkal 
gazdagabb egyházi hangnemekre , valamint az eredet i 
ütemes éneklési módra, — a szíveket pedig nehéz idő-
ben ahhoz a bibliás szellemhez, mely az a tyákat á tsegí-
te t te a törökvi lág és el lenreformáció testi-lelki szen-
vedésein. 

A dallamok helyreállítása a különböző é r tékű vál-
tozatokból S u l y o k I m r e gondos évtizedes k u t a t ó -
munkájának az eredménye. Minden egyes dallamközlés 
igazolása gyűj teményünk végén található. 

Az énekszövegek az egyelőre rendelkezésre bo-
csátott dallamok szerint választódtak. — Egy hasonló 
ter jedelmű második köte tnek összeállítása nem okozna 
különösebb nehézséget. 

A szövegen csak ot t esett a lehető legcsekélyebb 
igazítás, ahol a szó értelmét vesztette, vagy vá l toz ta t ta , 
vagy a r i tmikus éneklés szórendcserét, szó tage l té rés 
betoldást, elhagyást kívánt. A három legje lentősebb 
énekeskönyv közölt sorszáma nyomán ennek a szüksé-
gessége könnyen ellenőrizhető. Az énekversek számá-
nak csökkentése volt a szövegválogatás legfelelősség-
teljesebb része. Még mindig szokatlanul hosszú egyik 
másik ének. Közös éneklésnél indokolt a versszakok 
gondos, alkalomszabta kiválasztása. — A szerzők neve 
és az első megjelenés időpont ja szeretet tel jes és gon-
dos ku ta tás eredménye, azonban kiegészítésre, kiigazí-
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tásra szorul. Sok régi könyvhöz nem lehet ma hozzá-
férni. Lehet, hogy egyik-másik ének a közölt időnél 
jóval korábban jelent meg először. A fo rd í t o t t j a nem 
valószínű. 

Isten áldása legyen az énekszerző a tyák emlékén 
és az unokákon, akik az a tyák énekén ö römöt találnak, 
hogy erős í tő jük legyen hitükben és vigasztalásuk a 
nyomorúságban . 

Kassa, 1944. reformáció hava. 
S. T. 

Rövidítések 
UZ: Új Zengedező Mennyei Kar 1744-ből. 

D: Debreceni forma szerinti énekeskönyvek a 18 század-

ban mind 1806-ig. 

К: Kolozsvári énekeskönyv 1751-ből. 

A számok a közölt ének sorszámát jelölik a jelzett 
énekeskönyvben. 





R E G G E L I I 

Különb-különbféle dicséretek 
és lelki énekek 

1 

Nóta: Új világosság jelenék. 

1. A nap immár felvirradván Kérjük az 
Istent mindnyájan, Ezen az egész ú j napon Bűn-
től minket oltalmazzon. 

2. Nyelvünket megtar tóztassa És a bűnre 
ne bocsássa, Szemeinket bé takar ja , Gonoszra 
nézni ne hagyja. 

3. Szíveink tiszták legyenek, Gonosz bűnt 
bé ne végyenek, Kevélységet gyűlöljenek, Ételt, 
italt mértéklyenek. 

4. Hogy mikor a nap elnyugszik És az é j 
bealkonyodik, Mi egészen tiszták legyünk És 
őtet vígan dicsérjük. 

UZ: 200. 

í 
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2 
(A Szent Dávid ö töd ik zsoltárában) 

2. Mer t királyom, Istenem vagy énnékem, 
Azért hozzád van esedezésem És könyörgésem, 
Rólad vagyon minden énekem. 

3. Igen reggel felkelek, hozzád mégyék, 
Még jó reggel tehozzád eredek És vallást tészek, 
Segedelmet tetőled kérek. 

4. Vezérl j engem a te igazságodban, Ellen-
ségimnek ne ejts markába , Az ő szá jokba , Sőt 
igazgass a te utadban. 

5. Vígadjanak minden hív keresztyének, 
Kik tebenned bízván örvendeznek Te vagy örö-
mek És csak te vagy ő reménységek. 
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6. Mert te, Uram, az igazait megáldod, 
Jóvoltodat néki pajzsul adod, Megoltalmazod, 
Környül vészed, épen megtar tod . 

D: 69. E lőször 1620. 

2. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten 
előtt prókátorunk, Szép koronánk, ékességünk. 

3. Világosítsd a mi szívünket, Esmérhes-
sünk meg tégedet, Tanulhassuk szent igédet. 

4. Az ördögnek csalárdságától, Lelki s testi 
nyavalyától, Őrizz hamis tudománytól . 

5. Az Atyával és Szentlélekkel Hogy tége-
det tiszta szívvel Mindörökké áldjunk. Ámen. 

UZ: 530, D: 491. Előszűr Huszár Gálnál 1574. 

1* 
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4 

2. Én, Uram, Istenem, mely sokaka t kárral 
s betegséggel, Éjjeli ijesztő rettegéssel, meg-
emésztő döggel Az elmúlt é j tszaka megítéltél 
és tő rbe vetettél. 

3. Mennyei sereggel engem pedig, Uram, 
őriztettél, Angyali táborral , mint kőfallal, meg-
erősítettél, Ördögi kísértet ne á r tha tna , védel-
meztettél . 
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4. Én szerelmes Atyám, bűneimért én is 
mindezekre Bizony méltó lettem volna nagy sok 
ítéleteidre, Hogyha igazságod nem változott 
volna kegyelemre. 

5. Terjeszd ki felettem mai nap is, Uram, 
szárnyaidat, Testemben, lelkemben újí tsad meg, 
Atyám, oltalmadat, Tar ts meg békességben s 
egészségben engemet, f iadat. 

6. Igazgass Lelkeddel és szentelj meg, hogy 
szent utaidban Szentül és igazán ma járhassak 
parancsolatidban; Cselekedetimben, hogy ne vét-
sek, vagy gondolat imban. 

7. Minden lelki s testi áldás, Uram tetőled 
származik, Nékünk bűnösöknek a mennyégből 
mindennap adatik: Én lelkem is, Uram, mind-
azokért hozzád fohászkodik. 

8. Hozzám szerelmedet, méltatlanhoz, mu-
tasd meg, Istenem, Fáradságom után ruházatom, 
italom és étkem Szolgáltasd ki ingyen jó ked-
vedből, édes Atyám, nékem. 

9. Légy pásztorom, Uram, ez egész nap, mer t 
tebenned bízom, Te pásztori bo tod védelmezzen, 
mert hozzád fo lyamom: Őrizz meg, ó Uram, a 
gonosztól, mert nincs több ol talmom. 

10. ily nagy reménységgel, ó szent Atyám, ki 
lakozol mennyben, Hozzád fohászkodó juhocs-
kádat halld meg kérésében: Jövel, Uram, hoz-
zám, védelmezzél, benned bízom. Ámen. 

Németi Mihály 
UZ: 535 D: 301 Először Nagyvárad 1566. 
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2. Áldott légy én Uram, hogy megtar tot tá l , 
Bút és kár t ez éjjel rám nem bocsáttál, Angyali 
sereggel oltalmam voltál. 

3. E reggeli időt meg adtad érnem, Mely-
ben egészséges elmém és testem, Kérlek, min-
den jóra vezérlj már engem. 

4. Mai nap ezt velem cselekedd, Uram, 
Mindenféle bűntől magam óhassam, Hitem jó 
gyümölcsét hogy meg ne foj tsam. 

5. Ételem, italom mértéklet t légyen, Tobzó-
dás, részegség ne nehezítsen, Hívságos gondolat 
bennem ne légyen. 
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6. Lágyítsd meg énbennem az akara to t , 
Meg ne háborí tsak ok nélkül jámbort , És harag-
tar tásra ne ad jak okot. 

7. Jól tudod, Istenem, mely gyar ló vagyok, 
Külömb-külömb bűnre mely könnyen haj lok. 
Adjad, megtérhessek, miko r bűnt vallok. 

8. Igaz ítéleted ne ostorozzon, Bűnből a 
Krisztusért ingyen oldozzon, Érdemem szerént 
rám átkot ne hozzon. 

9. Mert épen magama t néked szentelem, 
Kegyelmes oltalmad légyen mellettem, Szent 
Lelked és igéd légyen vezérem. 

10. Külső károktól is ments meg engemet, 
Hogy ne fo j t sa bánat és bú szívemet, Tartsd 
jó egészségben gyarló testemet. 

11. Istenem, tenéked légyen dicsőség, A 
Szentháromságban ki vagy egy felség, Csak 
tégedet illet minden tisztesség. 

UZ: 541, D: 296, K: 252. 
Először Lőcse 1654. 
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6 
Nóta: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. 

1. Jézus Krisztus, szentek reménye, Híveid 
gondviselője, Benned bízók szent Istene! 

2. Áldattassék, Uram, szent neved, Minde-
nektől Istenséged, Mitőlünk is azit) érdemled. 

3. Ma is kárhozat tó l lelkünket És veszély-
től mi testünket, Megtar to t tad életünket. 

4. Ételünket és i talunkat Megadtad, és mun-
káinkat Megáldottad, dolgainkat. 

5. Ez éjjel is mi életünket, Ó mi Istenünk, 
lelkünket, Ajánljuk néked testünket . 

6. Parancsoljad szent angyalidnak, Hogy 
azok t ábor t j á r j anak Mi mellettünk s vigyáz-
zanak. 

7. A seitétségnek fejedelme, Lelkünk s tes-
tünk ellensége Ne ár tson gonosz serege. 

8. Jézus Krisztus, igazság napja, Ez éjtsza-
kában csillaga, Légy lelkünk fényes hajnala. 

9. Virrassz fel, Uram, egészségben, Lelki 
s testi békességben, Hogy reggel téged örömben 

10. Dicsérhessünk te szent Atyáddal, És a 
Szentlélek Istennel Tisztelhessünk tel jes szívvel. 

D: 311. 
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7 

2. Téged kérünk, szent Úristen, Oltalmazz 
minket ez éj jen; Nyugodalmunk benned légyen, 
A mi lelkünk el ne vesszen. 

3. Nehéz álom el ne nyomjon, Az ellenség 
meg ne csaljon, Testünk hozzá ne ha jo l jon És 
haragodba ne hozzon. 

4. Mi szemeink ha alusznak, Szíveink rád 
vigyázzanak; Te hatalmadnak ereje Légyen 
híveknek őrzője. 
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5. Parancsol jad angyalidnak, Hogy mireánk 
vigyázzanak, A mi gonosz ellenségünk, Hogy 
távol j á r j on mitőlünk. 

6. Emlékezzél meg mirólunk, Jól tudod, 
mely gyar lók vagyunk, Kiket megváltál véred-
del, Ür Isten, kérünk, ne h a g y j el. 

7. Dicsőség légyen Atyának, Ö szent Fiának, 
Krisztusnak, Szentlélekkel egyetemben Örökkön 
örökké. Ámen. 

Christus qui es lux et dies. 

UZ: 559, D: 304. Először Gönczinél 1592. 

8 
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2. Ádámnak bűnös fiai, Mi is jö t tünk 
imádkozni, Felséged szegény szolgái: Méltóz-
tassál meghallgatni. 

3. Sírván előtted könyörgünk , Bocsássad 
meg mi sok bűnünk, Melyekkel csak ma is 
tőlünk Megbántattál , ó Istenünk. 

4. Parancsold meg angyalidnak, Hogy körü-
lö t tünk jár janak, Mindenkor strázsát álljanak, 
Éjjel, nappal vigyázzanak. 

5. Az ellenségnek sokságát , Jól tudod, 
Uram, szándékát, Lelki s testi álnokságát, Ellen-
kező nagy táborát . 

6. Reád hagytuk mi magunkat , Jól tudod 
gyar lóságunkat ; Viseld akképpen gondunkat , 
Hogy vehessük országodat . 

7. Segítségedből mindennek, Testnek és 
fene ördögnek, Minden mi ellenséginknek Veled 
állhassunk ellenek. 

8. Emlékezzél meg mirólunk, Fáradság után 
nyugalmunk Add meg, édesítsed álmunk, Lel-
künkben,, hogy nyugodhassunk. 

9. Oltalmazz tűztől, fegyvertől , Lopó s 
to lva j ellenségtől, Haláltól, fertelmességtől , Go-
nosz álmoktól, vétkektől. 

10. Reggel ismét, hogy felkelünk, Háladást 
e lőt ted tészünk, Mindenkor téged dicsérünk; 
Velünk vagy, s ki áll ellenünk? 

UZ: 558, D: 305. Először Huszár Gálnál 1574. 
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9 

2. Ot t megállunk teelőtted, Felséges Isten! 
Igaz hitből áldozunk teelőtted, Vallást teszünk 
rólad, Felséges Atyaisten! 

3. Ügy kívánkozik mi lelkünk Te szent 
Igédhez, Mint szomjúhozó szarvas élő vízhez, 
A hideg kűtfőhez, Felséges Atyaisten! 

4. Örvendezünk mi szívünkben, Felséges 
Isten! Mert e l ju tot tunk immár teelődbe, A te 
templomodba, Felséges Atyaisten! 

5. Csak ez nékünk igazságunk, Felséges 
Isten! Hogy lakozik a Te neved közöt tünk, 
Dícsértetel tőlünk, Felséges Atyaisten! 

6. Tar tsd meg azér t békességben, Felséges 
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Isten! Kicsiny sereged az egy igaz hitben, Te 
tiszteletedben, Felséges Atyaisten! 

7. Prédikáltasd szent igédet, Felséges Isten! 
Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, Áldd meg 
életünket, Felséges Atyaisten! 

8. Zengedeznek mi ajakink, Felséges Isten! 
ö rvendő szókban és dicséretekben, Ékes éne-
kekben, Felséges Atyaisten! 

9. Áldott vagy te m a g a s mennyben, Felsé-
ges Isten! Kit illet dicséret a szent templomban, 
Anyaszentegyházban, Felséges Atyaisten! 

UZ: 266, D: 269, K: 231. Először Debrecen 1590. 

1. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, Ke-
gyelmes Istenünk, t égede t tisztelünk Te nagy 
jóvoltodért , és felmagasztalunk, Haszontalan 
szolgák, mert ezzel ta r tozunk. 

2. Haj tsd le füleidet, értsd meg kérésünket, 
Mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket. Tiszta szív-
vel kérünk, mi könyörgésünket Vedd hozzád, 
Üristen, esedezésünket. 

3. Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünk-
ben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben, 
Adj igaz értelmet bőséggel elménkbe, Téged 
szolgálhassunk e fö ldön éltünkben. 

4. Tanulásra e rő t csak tetőled kérünk, 
Melyre mi most gyűlünk s mindnyájan készü-

Nóta: Semmit ne bánkódjál. 
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Ilink, Hogy szent Istenséged dicsértessék tőlünk, 
Engedd szent Fiadért ezeket minékünk. 

Szegedi Gergely 
UZ: 269, D: 291. Először Nagyvárad 1566. 

11 
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2. Kegyelmes Atyaisten, Te vagy Ür min-
denekben, Ki megjelentéd magad Szent igédben 
itt e földön, És sok csudatételidben, A te áldott 
Fiadban, Mi kegyes Idvezítőnkben. 

3. Légy kegyelmes minékünk A te áldott 
Fiadért , Az Ür Jézus Krisztusért, Mi szentséges 
megváltónkért , És ne állj bosszút mi ra j tunk 
A nagy hitetlenségért, Fertelmes sok bűneinkért . 

4. De szentelj meg bennünket, Bí r j és segíts 
meg minket, Gerjeszd fel mi lelkünket És a mi 
gyarló szívünket, Hogy téged megismerhessünk, 
Segítségül hívhassunk, Néked hálákat adhassunk. 

5. Ennyi sok romlásokban És sok vérontá-
sokban, A kegyetlen ö rdögnek Ilyen nagy dühös-
ségében Tartsd meg a te táborodat És te szent-
egyházadat, A te gyarló fiaidat. 

6. Világosíts meg minket A Szentlélek Isten-
nel, Hogy mindenkor tündökljék Bennünk az 
evangéliom, És erősíts meg Üristen A te áldott 
igéddel Minden tévelygések ellen. 

7. Igazgassad elméjét És minden tanúságát , 
Vezérljed út já t , nyelvét A mi lelki pásztorunk-
nak, És oktassad elméjét A te szent beszéded-
nek Figyelmes hallgatóinak. 

8. Tarts meg minden időben Minket az igaz 
hitben, És igaz értelmében A szent evangéliom-
nak. Légyen fogana to s köztünk A te kegyes 
beszéded És minden jó ra intésed. 
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9. Hogy sok népek tehozzád Megtér jenek 
bűnükből, És téged szolgáljanak Az ő szívükből, 
lelkekből. Hogy mindenek imádjanak S csak 
téged tiszteljenek, Hogy örökké élhessenek. 

Dávid Ferenc 
UZ: 265, D: 290, K: 248. Először Nagyvárad 1566. 

12 

2. Megállnak lábunk, Örök Úristen, A te 
templomodban És tiszta szívvel Dicsérünk té-
gedet. 

3. Áldd meg, Úristen, A te népedet, Kik 
téged szeretnek, Tartsd meg közö t tünk A gyü-
lekezetet. 
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4. Légyen békesség, Felséges Isten, Anya-
szentegyházban, Oltalmazz minket Minden há-
borúnkban. 

5. Dicséret néked, Atyaúristen, A te szent 
Fiaddal És Szentlélekkel, Mi vígasztalónkkal. 

Szegedi Gergely 

UZ: 274, D: 148, K: 114. Először Huszár Gálnál 1574. 

18 

2. Szenteld meg mi szívünket, Világosítsd 
elménket, Hogy érthessük igédet, Mi édes mes-
terünket . 

3. Adj isteni félelmet, És bizonyos értel-
met, igéddel taníts minket, Gerjeszd fel mi 
szívünket. 
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4. Vigasztald meg elménket, Mindenben 
segíts minket , Öregbítsed hitünket, Távoztassad 
bűnünket . 

5. H o g y téged az Atyával, És az ő szent 
Fiával Dicsérhessünk mindnyájan, A fényes 
mennyországban. . . . . . . . 

J a Ford.: Szegedi Kiss Isvan. 
UZ: 215, D: 251, K: 214. Először Nagyvárad 1566. 

14 
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2. Mert csak te vagy a világosság, Életünk-
ben te vagy igazság, Mi setét szívünkben nagy 
világosság, És szomorú lelkünkben te vagy 
vígasság, Örök boldogság. 

3. Távoztass tőlünk hamisságot, Add szí-
vünkbe az igazságot, És a mi lelkünkbe nagy 
bátorságot , Hogy nyilván elhihessük a boldog-
ságot, Örök országod. 

4 Adj Szentlelket a taní tóknak, Egyetem-
ben a hallgatóknak; H o g y mind engedhessünk 
akara todnak, Dicséretet mondhassunk a te Fiad-
nak, Jézus Krisztusnak. 

5. Hála néked, mennybéli Isten, Ki vigasz-
talsz minket éltünkben, És el nem hagysz min-
ket nagy szükségünkben, Megerősítesz inkább 
az igaz hitben, Ígéretedben. 

UZ: 212, D: 244, K: 207. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Örvendjetek őnéki Igaz isteni buzgóság-
ban, Mert közte tek lakozik Az anyaszentegy-
házban. 

3. Tégedet illet, Uram, Mi tiszteletünk, hál-
adásunk, A mi gyülekezésünk, Innepi szente-
lésünk. 

4. Hála légyen tenéked, Hogy megjelentéd 
te magadat , Hogy megérte t tük, Uram, A te 
akara toda t . 

5. Dicséret és dicsőség Légyen néked a 
magasságban, Dicséret és dicsőség Az anya-
szentegyházban. 

UZ: 227, D: 266, K: 229. Először Bártfa 1593. 
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2. Már ti teket elbocsátlak, Mint szerelmes 
vendégimet, Házatokhoz nagy békével, Kik vise-
litek zászlómat. Mindenkoron és mindenütt , 
Dicséretem és jótétem, F o r o g j o n ti szá ja tokban. 

3. Áldomásom t i ra j ta tok : Légyen szent ne-
vem köztetek, Én szerelmes jó híveim, Atyámnál 
kedves vitézim. Kik igémnek becsülői, Tisztes-
ségnek őrizői Vagytok, nevemnek félői. 

4. Kinyújtom kezem reátok, Gondot viselek 
rólatok, Ételt, italt, ruházatot , E földön adok 
sok jókat . Én kárvallástól t i teket, Mindenféle 
búbánattól , Bizonnyal megszabadítlak. 

16 



2 2 GYÓNÓ (ÚRVACSORA ELŐTT) 

5. Ez életből másra viszlek, Keserűségből 
kiveszlek, Bánat helyett vígasságot, Jószágtok 
helyett jószágot Adok nagy- szép örökséget , 
Melyet e világ nem adhat : Néktek adom koro-
námat. 

6. A helyt, melyet készítet tem Néktek 
Atyámtól kinyertem, Megmutatom és béviszlek, 
S szent Atyámnak béajánlak. Hol bánat és kese 
rűség Nem környékez meg titeket, Boldogult 
ö römben lésztek. 

D: 265, K: 228. Először Kolozsvár 1680. 

2. Mert mi igen vétkeztünk Istenséged ellen, 
Mint teremtő, megváltó, megszentelőnk ellen. 

3. Életünknek rendiben igen megbántot -
tunk, Mi nagysok bűneinkkel téged boszan-
tot tunk. 

17 
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4. Gonosz szóval, szándékkal, látással, hal-
lással, Irigységgel, mordsággal , rágalmazásokkal . 

5. Szitkos, átkos voltunkkal, ha rag ta r tá -
sunkkal, Hamisan mi hi tünket gyakran mondá-
sunkkal. 

6. Isteni káromlással és hitetlenséggel, Mi 
nyomorűságinkban békételenséggel. 

7. Istennek szent igéjét , noha gyakran hall-
juk, De mibennünk ím semmi gyümölcsét nem 
lát juk. 

8. Isten és atyafiak iránti szeretet Nincsen 
bennünk, de vagyon éktelen rút élet. 

9. Mint tengernek fövénye megszámlálha-
tatlan, Azonképpen mi bűnünk nálunk tudha-
tatlan. 

10. Azért mi is magunka t Istenséged előtt 
Bűnösöknek vádoljuk, mind e világ előtt. 

11. Ne nézd mi bűneinket és gonoszságun-
kat, De tekintsd kegyelmesen irgalmasságodat . 

12. És el ne feledkezzél te ígéretedről, Te 
bűnösökhöz való kegyelmességedről. 

13. Azért néked könyörgünk , felséges Úr-
isten, Ne állj bosszút szertelen mi gonosz bű-
nünkön. 

14. De minékünk megbocsáss te szent Fiad 
által, Hogy mi idvezülhessünk ő irgalma által. 
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15. Hisszük, hogy meghalgat tál mi könyör-
gésünkben, Azért lelki örömmel mi ezt mond-
juk : ámen. 

UZ: 318, D: 264, K: 227. Először Nagyvárad 1566. 

18 

2. Néked bűnöm megvallom, Mert én azzal 
tar tozom, Te bocsáthatod meg, bizonnyal jól 
tudom, Segítségedet várom. 

3. Az ördögnek kezéből, Bűneimnek tőré-
ből Ments ki megérdemlet t nagy veszedelemből, 
Tekints reám az égből. 

4. Szent Fiad haláláért, Keserves nagy kín-



N A G Y P É N T E K I 2 5 

jáért , Áldott szent vérének elkifolyásáért Ke-
gyelmezz meg mindezért. 

5. Az ő t isztaságáért És ár tat lanságáért , 
Szent kezein való sebeknek helyekért Tövis 
ko roná j áé r t : 

6. Én fertelmességemet És nagysok vétkei-
met, Melyekkel fer tőztem undokul lelkemet, 
Rútí tot tam testemet. 

7. Bocsássad meg Úristen, Ó áldott Atya-
Isten, Kegyelemmel bővös, irgalmas jó Isten, 
Nagy tűrhető szent Isten! 

8. A te áldott Szentlelked, Kérlek, tőlem el 
ne vedd, Sőt ujj í tsd meg bennem, hogy dicsér-
jem neved, Szolgálhassak tenéked. 

9. Reád bíztam magamat , Te viseljed gon-
domat, Igazgasd jó útra az én lábaimat És min-
den szándékimat. 

10. Vigasztald meg szívemet, Búban epedt 
lelkemet, Ne hányd szemeimre undok vétkeimet 
És cselekedetimet. 

11. Csak tégedet dicsérlek Míg e világon 
élek. Tudom, nyugodalmat tenálad, én lelek, 
Mikor innét kikelek. 

Pécseli Király Imre (?) 
UZ: 319, D: 111. Először 1620. 
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19 
Nóta: Mondja tok dicséretet. 

1. Menje tek el Krisztusnak Hív vendégei 
békességgel, Megelégedt lelketek Szent testével, 
vérével. 

2. Hálát néki adja tok Ö ily nagy jótétemé-
nyéért, Rendelvén élteteket Ö szent törvénye 
szerént. 

D: 267, K: 231. 

20 
Nóta: Semmit ne bánkódjál . 

1. Áldott az Úristen ö rökké mennyégben, 
Ki minket vezérlett ő dícséretiben, Meghallga-
tot t minket mi könyörgésünkben, Neve dicsér-
tessék ö rökké mennyégben. 

2. Vezérlj, Uram, minket a te jó kedvedben, 
És igazgass, kérünk, a mi életünkben, Életünk-
nek rendi légyen szent igédben, Hogy ne téve-
lyedjünk ez árnyék életben. 

3. Dicsértessél, Uram, i rgalmasságodért , Ki 
minket kedveltél, a te szent Fiadért , Dicsőség 
tenéked atyai voltodért , A te szent Fiadnak 
vígasztalásáért. 

UZ: 223, D: 337. Először Huszár Gálnál 1574. 
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21 
Nóta: Szent Dávid király háborúságában Panaszolkodik. 

1. Keresztyén hitnek egy fundamentuma A 
Krisztus Jézus, kinek hagyománya A keresztség-
nek szent sákramentoma Anyaszentegyházban. 

2. A pogányoktól megkülönböztetünk, Mert 
a Krisztusban az Istené lettünk, A keresztségben 
elpecsételtetünk, És Szentlelket veszünk. 

3. Az Atyaistent Atyánknak ismer jük A ke-
resztségben, krisztust felöltözzük, A Szentlélek-
nek erejét érezzük, És hitből tiszteljük. 

4. Mer t mennyországba csak azok mehet-
nek, Víztől, Lélektől kik újjá születnek, Bűn-
bocsánatra megkeresztelkednek, És kegyelmet 
nyernek. 

5. Nem til tatnak el innen a kisdedek, Az 
ígéretben mert ők is részesek: Az Isten nékik 
szintén úgy Istenek, Mint a szüleiknek. 

6. Isten nevét is magunkra így vesszük, 
Hogy Atya, Fiú, Szentléleknek hisszük, Örök 
fr igyébe nevünket így te t tük; Hát jól meg-
becsüljük. 

7. Keresztyén szülék gyermekei teket Ügy 
taní tsátok, hogy higgyék ezeket: Három sze-
mélyben az egy Istenséget, Ügy tiszteljék őtet . 
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8. Keresztatyák és -anyák akik vagytok, 
A kisdedeket kik bemuta t j á tok Istennek, erre 
légyen nagy g o n d o t o k : Kezeseik vagytok. 

9. Dicsőség légyen Istennek érette, Hogy 
magát velünk így megismertette, El is pecsételt 
szent szövetségébe, Idvezülésünkre. 

UZ: 276, D: 258, K: 222. Először Bornemiszánál 1582. 

22 
Nóta: Paradicsomnak te szép élő fá ja . 

1. Mi kegyes Atyánk, bölcseségnek Ura, 
És mindeneknek nagy bölcs taní tója! Akinek 
nem vagy te igazgatója , Nincs okta tó ja . 

2. Mi, te fiaid, tudat lanságunkban, Gyer-
mekségünkben és i f júságunkban, Néked könyör-
günk mi tanulásunkban, Imádságunkban. 

3. Világosítsd meg tudatlan elménket Tanu-
lásunkban te vezérl j bennünket , A tudományra 
gerjeszd fel szívünket És mi lelkünket. 

4. Adj jó taní tó mestereket nékünk, Adj 
bölcseséget általok minékünk, Adj jó erkölcsöt 
s értelmet minékünk, Mi jó Istenünk. 
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5. Hogy jövendőre mi felnevekedvén Téged 
dicsérjünk mindenkor tisztelvén, Felmagasztal-
junk nagy jámborul élvén, Néked engedvén. 

6. Hogy szolgálhassunk te szent egyházad-
nak És használhassunk felebarát inknak, De 
kiváltképen atyánknak s anyánknak, Édes 
hazánknak. 

7. Annakutána a mi házainkat Tudjuk jól 
bírni mi is mimagunkat , Tudjuk nevelni a mi 
magzat inkat , És szolgáinkat. 

8. Hogy holtunk után a nagy oskolában 
Szent Háromságnak ő taní tásában Az angya-
loknak szép társaságokban Tanuljunk jobban. 

9. Dicsőség néked, kegyes Atyaisten, És 
uralkodó áldott Fiúisten, Te, vigasztaló Szent-
lélek Üristen, Áldj meg hitünkben. 

UZ: 408, D: 350, K: 286. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Bocsássa mennyből a nagy Úristen, Ö 
segitségét mi fejedelmünkre, Háborúsági nap-
ján érette, Serény vigyázást tégyen Isten neve. 

3. Oltalmazza meg Isten Sionból, Nagy se-
gítségét szentséges helyéből, Küldje le hozzá a 
magas mennyből, És végye körül kegyelem 
székiből. 

4. Az ő szívének lássad, Úristen, Jó kiván-

23 
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ságát és azt vigyed végbe, Minden tanácsát tel-
jesítsd épen, Igyekezetit viseld áldott helyben. 

5. És teljesítsed minden kérésit , Adjad meg 
néki szíve kivánságit , Ne rej tsd el tőle szent 
áldomásid, Közöljed vele bőséges javaid. 

6. Tapasztalhassuk, Úristen, nyilván, Hogy 
megnyugodtál a te királyodban, És meghallgat-
tad te kenettedet, Jobb karod által oltalmaztad 
őtet . 

7. Lám, akik bíznak sok szekerekben, E rős 
lovakban, számos, seregekben, Meghanyat lanak, 
és mind elesnek, Szégyenvallással körülvétet tet-
nek. 

8. Ellenben pedig valakik hitből Megemlé-
keznek Jákob Istenéről, Talpokra állván diadal-
masok, Bátorságosok, mozdulhatat lanok. 

9. Nékünk is, Uram, megtar tásodban, Tégy 
részt fejenkint szent áldomásodban, Lelki és 
testi a jándékodban, Békességednek állandó ja-
vában. 

10. Feleljen nékünk mennyből szent Fiad, 
Szóljon örömet felkent szent királyod, Mond ja 
ezt nékünk, ímhol megtar tód, Minden ügyedben 
erős bossszúállód. 

11. Csak nézz énreám igaz ügyedben, Hív j 
segítségre megszorul tságodban: Bizony meg-
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mentiek nagy kegyelmemben, Felöltöztetlek 
irgalmasságomban. 

12. ígéretemet ra j tad bétöltöm, A bűnt 
s a halált rólad elfordí tom, Ártat lanságom reád 
ruházom, Szent Atyád előtt ügyedet f o r g a t o m . 

Bethlen Gábor. 
D: 82, K: 53. Először Kassa 1662. 

1. Dicséret légyen Istennek, Atya, Fiú, 
Szentléleknek, Minden jótéteményiér t , Hozzánk 
való jóvoltáért , Amit bennünk most elkezdett 
S véghezvitt tisztességére, Abból dicsértessék 
neve. 

2. J ö j j ö n közinkbe országa, Legyen az ő 
akarat ja , Mind mennyen, földön mondása, Ke-
nyerünket ma megadja, És bocsássa bűneinket , 
Miképpen mi is bocsátunk, Kik vétkeztenek 
ellenünk. 

3. Ne ejtsen ördög kezébe, Nehéz lelki kí-
sértetbe, De szabadítson gonosztól, Pokoltól , 
örök haláltól; Mert csak övé a hatalom, Dicső-
ség és birodalom; Mindörökkön és ö rökké . 

Nóta : Én híveim, én szent népem. 

D: 339. 

24 
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2. Királyi nemzet vagy, .noha te kicsiny 
vagy, Az Atyaistennél bizony te kedves vagy, 
Ő szent Fia által már te is fia vagy, Minden 
dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. 

3. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, 
Higgyed, hogy kegyelme Istennél igazol, Ha 
Krisztus véréből igaz hittel iszol, Higgyed, hogy 
örökké meg nem szomjúhozol. 

3 
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4. Akármint halásszon az ö r d ö g utánad, 
Az ő tagjaiban dühösködjék r a j t ad , Mind tőr-
rel, fegyverrel siessen utánad, Ha Krisztusban 
bízol, higgyed, az sem árthat. 

5. Raj tad semmit nem f o g a pogány ellen-
ség, Noha nehéz néked a ret tenetesség, Bátor, 
koncra hányjon a hitlen ellenség, Feltámaszt a 
Krisztus, néked nagy reménység. 

6. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, 
Miként a jó pásztor saját j uhocská já t : Valaki 
hal lgat ja a Krisztus mondását, Viseli mindenkor 
szorgalmatos gond já t . 

7. Siess most is hozzánk, Krisztus, segíts 
minket , A te szent igéddel neveljed hitünket, 
És te Szentlelkeddel b í r jad életünket, Hogy min-
den dolgunkban dicsérhessünk téged. 

8. Igaz fogadásod és minden beszéded Nyil-
ván vagyon immár minden dicsőséged: Ne hagyd 
elpusztulni e kicsiny sereget Melyért a kereszt-
fán vallál nagy gyötrelmet . 

9. Ne nézzed, Úristen, e világ vakságát, Te 
nagy jóvoltodról háládatlanságát , A te igéd 
ellen ily nagy káromlását , Nézzed a Krisztusnak 
ár ta t lan halálát. 

10. Vedd el már mirólunk a sok ellenséget, 
Vedd el miközülünk a nagy gyűlölséget : Esse-
nek szégyenbe minden ellenségink, Kik dicső-
ségedet t agad ják s nevetik. 
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11. Senkiben nem bízik az anyaszentegyház, 
Hanem csak tebenned, ki minket oltalmazsz, És 
igazságoddal mindenkoron táplálsz, Te szent 
sebeiddel minket megvigasztalsz. 

Szkhárosi Horváth András. 
UZ: 465, D: 325, K: 271. Először Nagyvárad 1566. 
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Az egyházi esztendő 

26 

2. Ennek gyökerén egy virágocska, úgy 
mond, nevekedik, Kin az Istennek, ő szent Aty-
jának Lelke megnyugoszik. 

3. Győzedelmesnek, nagy hatalmasnak, irgal-
masnak vallja, A kegyelemmel és igazsággal Öt 
teljesnek mondja . 

4. Ezáltal lészen az Úristennel nékünk bé-
kességünk, Mert közbenjárónk szent Atyja előtt 
Ö lészen minékünk. 
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5. Drága jószágot és örökséget szefez ő 
minékünk, Adósságunkat nagy gazdasággal 
Megfizeti ér tünk. 

6. Igazságával mind e világot megítélni 
fogja , Mert Atyaisten az ítéletet Kezébe bocsát ja . 

7. Nagy békességet, lelki örömet hoz ő e 
világra, Mert királyságot, nagy birodalmat 
Vészen fel vállára. 

8. Ö miatt lészen, hogy a bárányok a far-
kassal laknak, Semmi bántások oroszlánoktól 
Nem lészen juhoknak. 

9. Semmi félelmek keresztyéneknek ördög-
től nem lészen, Kiknek Krisztusban nagy bizo-
dalmok, Reménységek lészen. 

10. Győzedelmének hatalmasságát valakik 
látandják, Krisztus Jézusnak isteni voltát Min-
denek imádják. 

11. Nagy bátorsággal szegény bűnösök ak-
kor könyörögnek , Krisztus nevében lelki és testi 
Ajándékot vesznek. 

12. Az ő zászlóját felemelteti ő szent egy-
házában, És szent igéjét prédikál tat ja E széles 
világban. 

13. Nagy vígasságunk, örvendezésünk lé-
gyen e gyermekben, Mert idvességünk vagyon 
minékünk Szent születésében. 

Ford.: Szegedi Gergely. 
UZ: 61, D: 178, K: 143. Először Nagyvárad 1566, 



3 8 Á D V E N T I 

27 

2. Evangéliom erejét Krisztust, áldott szent 
Igéjét, Atyaisten nagy jó kedvét, Megmutatá ő 
kegyelmét. 

3. Igaz az Isten igéje, Mellyel él ember 
elméje, Melynek megmarad ereje, És el nem 
vész ő reménye. 

4. Kérünk, Úristen, tégedet, Erősítsd meg 
híveidet, Hogy vehessük szent igédet, És vali-
hassuk szent nevedet. 

5. Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög 
ellen nagy gyámolunk, Testünk ellen diadal-
inunk, E világ ellen oltalmunk, 
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6. Dicsőség légyen Atyának És egyetlen-
egy Fiának, Ezeknek a jándékának, A dicső 
Szentháromságnak. 

Lux ecce surgit aurea 
UZ: 10, D: 1, K: 1. 

Először a Bat thyány Kódexben, ma jd Lőcse 1635. 
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2. Dávid nemzetségéből, Méhének gyümöl-
cséből, Születék szeplőtelen szűztől, 

3. Kinek neve Mária, Ür Jézusnak szent 
anyja, És néki szolgálóleánya. 

4. E szép szűztől születék, Az Istentől ada-
ték, És nékünk a jándékozta ték . 

5. Angyali szép zengések, És ékes éneklé-
sek, Jelentek mennyei seregek. 

6. Hirdetvén pásztoroknak, Juh mellett vi-
gyázóknak, Vígadnának az Ür Jézusnak! 
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7. Mert csak ő Idvezítő, Mindenekkel jól 
tévő, Senkit pedig hátra nem vető. 

8. Hozzá hív mindeneket , Gonosz bűnben 
élőket, Megbocsát ja az ő bűnüket. 

9. Elhagyá gazdagságát , Véghetetlen orszá-
gát, Hogy éret tünk adá ő magát. 

10. Azért jőve, hogy élnénk, Isten kedvébe 
esnénk, Érdeméből kegyelmet nyernénk. 

11. Nagy szeretet mindenhez, Hogy Isten 
emberekhez Jőve, fer te lmes bűnösekhez. 

12. Ö életnek adója, Szívek vígasztalója, 
Lelkünknek világosítója. 

13. Akik benne nem bíznak, Sőt bízni sem 
akarnak. Örök halállal mind meghalnak. 

14. Mi azért e Felségnek, Emberré lett 
Istennek, Higgyünk mi egy reménységünknek. 

15. Ki nékünk ígér te ték , És ére t tünk szii-
leték, Tőlünk örökké dicsértessék. 

16. Atyjával egyetemben Szentlélekkel 
mennyégben Dicsértessék egy igaz hitben. 

IJZ: 43, D: 184, K: 149. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Szűz Máriától testet , igaz emberséget , 
Magát igen megalázván, felvéve reája ; Hogy 
minket megváltana, És megszabadítana Mi ellen-
séginktől, Bűntől, haláltól, ördögtől , ö rök kár-
hozattól. 

3. Ádámtól fogva régi elmúlt nagy időben,, 
Megígérte vala nékünk azt az Atya Isten, Kígyó-
nak mikor monda: Asszonynak magva e g y k o r 
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Dávidnak fia, József, Vedd hozzád a Máriá t , 
Megtöri fejedet , Elvészi birodalmadat , minden 
hatalmadat. 

4. Ábrahám ősatyánknak Ö ugyanezt mondá : 
Megsokasí tom én néked te kevés magodat , Mint 
az égnek csillagit, És tengernek fövényit; Mer t 
a te magodban Megáldatnak minden népnek 
hívő nemzetségi. 

5. Fel támadot t Bálámnak szép fényes csil-
laga, Kit jövendőképen zsidó népnek m o n d o t t 
vala: Hogy Jákob nemzetéből Támadna fényes 
csillag, És zsidóság közül származnék a Jézus 
Krisztus embersége szerént. 

6. Ez vala azért a nagy hatalmas p rófé ta , 
Kit Mózes a zsidó népnek megjelentet t vala 
Istennek ígéretit Mikor nékik megmondá Én 
tiközületek Támasztok egy nagy prófétát , nék-
tek vál tságtokra. 

7. Dávid királynak ezen végre megeskü-
vék; Hogy az ígért Jézus Krisztust nékie meg-
adná; Mikor ekképen monda, Hogy meg ne 
csalatkoznék: Én a te székedre Vetek királyi 
méhednek drága gyümölcsében. 

8. Szent Ézsaiás erről így prófétál t vala: 
Vessző származik Jessének nemes gyökeréből , 
Melyből egy ékes virág Újonnan nevelkedik, Kin 
Istennek Lelke, Bölcsesége és tanácsa igen meg-
nyúgoszik. 

9. Ez lőn a Fiú, kiről az angyal ezt mondá , 
Mikor József szűz Máriát el akará hagyni ; 
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Mert ez oly fiat szül, Ki megszabadí t ja népét 
gonosz bűneitől. 

10. E születésnek ő nagy drágalátos voltát 
Megjelenték az angyalok szegény pásztoroknak, 
Mikor nékik mondának: Hirdetünk nagy örö-
met, Ki lészen tinéktek És az egész földön való 
bűnös embereknek. 

11. Ez vala az Atya Úristennek Igéje, Ki kez-
kezdettől fogva vala az Atyaistennél: Mindenek 
őáltala, És őmiatta vannak; Kit e gyar ló világ 
Az ő okossága miatt meg nem ismert vala. 

12. És tulajdoni közé e világra jöve, De őt 
e világ fiai nem akarák venni, És akik őtet ve-
vék, Hatalmat ada nékik, Isten fia lenni, Valakik 
az ő nevében bizonnyal hinnének. 

13. Simeon p ró fé t ának jövendőmondása, 
Máriának amit monda ím beteljesedék: Ez sok-
nak esetére, Soknak felkelésére Vettetet t zsidók 
közt És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. 

14. Örüljünk azért mi is, s lélekben vígad-
junk, Nagy hálákat adván immár a Jézus Krisz-
tusnak, Ki ő születésével Minket megvígasztala, 
És megbátor í ta ; Ki dicsőségével rakva földnek 
kereksége. 

15. Erről az írás tészen tanúbizonyságot, 
Hogy valakik benne hisznek, meg nem csalat-
koznak: De az örök életet És örök dicsőséget 
ígérte azoknak, Holott velünk uralkodik örök-
kön örökké. 

UZ; 42, D; 177, K; 142. E lőször N a g y v á r a d 1566, 
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2. Dicsőség magasságban az Istennek, Bé-
kesség légyen földön embereknek, És jóakara t 
mindenféle népnek, És nemzetségnek! 

3. A nemes Bethlehemnek városába, Gyer-
mek született szűztől e világra, Örömöt hozot t 
Ádám árváira, Maradékira . 

4. Eljött már, akit a szent atyák vártak, 
A szent királyok akit óha j to t t ak , Kiről jöven-
dőt p ró fé ták mondot tak . Nyilván szólottak, 
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5. Ez az Úr Jézus igaz Messiásunk, Ki által 
vagyon bűnünkből váltságunk, A mennyország-
ban örökös lakásunk, Boldogulásunk. 

6. Örülnek ezen a mennyei szentek, Örül-
nek földön lélekben a hívek, Egy akarat ta l min-
den keresztyének, így énekelnek: 

7. Hála légyen mennybéli szent Atyánknak, 
Hála légyen született Jézusunknak, À Szent-
léleknek, mi vígasztalónknak, Bölcs okta tónk-
nak. 

8. Óh örök Isten, dicső Szentháromság, 
Szálljon mireánk mennyei vígasság, Távozzék 
tő lünk minden szomorúság, Légyen vidámság! 

Pécseli Király Imre. 
UZ: 51, D: 172, K: 157. Először Lőcse 1654. 
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2. E gyermek volt a megígért m a g A mi 
első atyáinknak, Ádám atyánknak, Ábrahámnak, 
Kiben minden nemzetségek megáldatának, Örök 
életre fel támadának. Áronnak vesszeje megvirá-
gozék, Tiszta szűztől gyermek születék, Meny-
nyei királyul nékünk adaték, Krisztus Jézusnak 
nevezteték. 

3. Megtöreték e gye rmek miatt Az ördög-
nek nagy hatalma, A halál, bűn, ördög országa, 
Megnyi t ta ték mennyországnak erős kapuja;, 
Istennek kedve mireánk szállá. Áronnak vesszeje 
megvirágozék, Tiszta szűztől gyermek születék, 
Mennyei királyul nékünk adaték, Krisztus Jézus-
nak nevezteték. 

4. Megtöretnek a pogány népek, Kik e 
gyermekben nem hisznek, A nagy Istennek nem 
kellenek, Az ördögnek hatalmába ö rökké esnek, 
Akik a bűnnek véget nem vetnek. Áronnak 
vesszeje megvirágozék, Tiszta szűztől gyermek 
születék, Mennyei királyul nékünk adaték, Krisz-
tus Jézusnak nevezteték. 

5. Hálát adjunk az Úristennek, Atya, Fiú, 
Szentléleknek, És mind örül jünk e gyermeknek. 
Nagy örömet az angyalok nékünk hirdetnek, 
Dicsérvén Istent, így énekelnek: Áronnak vesz-
szeje megvirágozék, Tiszta szűztől gyermek szü-
leték, Mennyei királyul nékünk adaték, Krisztus 
Jézusnak nevezteték. 

UZ: 38, D: 182, K: 147. Először Nagyvárad 1566. 
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Nóta: Új világosság jelenék. 

1. Teljes e széles világban, Minden földnek 
határiban Örvendezzünk a Krisztusban, Szűztől 
született királyban. 

2. E világnak teremtője Testünket magára 
vette, Hogy minket ő megmentene, Lelkünk, 
testünk el ne veszne. 

3. Méhébe a tiszta ,szűznek Kegyelme a 
nagy Istennek Beszálla, hogy viseltetnék, S e 
t i tok onnét jelennék. 

4. A szűz leány fiat szüle, Mint Gábriel 
jövendöle, Kit még anyjának méhében J ános 
ismére örülvén. 

5. A kis gyermek szénán fekvék, Jászoltól 
nem iszonyodék, Kevés tejjel nevelteték, Kitől 
világ megtar ta ték . 

6. Mennyben mindenek örülnek, Az angya-
lok énekelnek, Pásztorok örvendeztetnek Szüle-
tésével e Szentnek. 

7. Dicsőség Atyaistennek És az ő egyszü-
löttének S vigasztaló Szentléleknek, Ügy légyen, 
mondják mindenek. 

A Solis or tus cardine. 

UZ: 33, D: 10, K: 10. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Első szüleink vétkei miatt, És az ördögi 
csalárdság miatt Nyerénk magunknak örök ha-
lált, És kárhozatot , pokol kínját , Sok nyavalyát. 

3. Senki oly nem lőn, ki megmentene, De 
szent Atyád mégis könyörüle, Téged igére idő 
telvén, Szabadítóul nékünk mennyből Alákülde. 

4. Vől miéret tünk a szűztől testet, Kiben 
szenvedél és tői eleget, Elvevéd a mi bűnein-
ket, Nyerél nékünk örök életet. Dicsőséget. 

i 
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5. Siess már hozzánk megvál tó Urunk, Ad-
jad hogy végig benned bízhassunk, Szent Atyád-
dal mi is láthassunk, Mennyben teveled lakoz-
hassunk, Vígadhassunk. 

6. Légyen tisztesség te Felségednek, És 
szent Atyádnak, mi teremtőnknek, És egyetem-
ben Szentléleknek, Dicsőség a Szentháromság-
nak, Egy Istennek. 

UZ: 46, D: 187, K: 152. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Szíriában számlálást kezdének; Mennek 
vala mindenfelől népek Hazájokból és ő váro-
sokból, Vallást tévén császárnak magokról . 

3. Elindula József és Mária, Felméne Bet-
lehem városába, Mert ő vala Dávid nemzetsége, 
A városba kelle bemennie. 

4. Már iának eljőve szülése, Nem talála szál-
lást Betlehembe. Vendégnéppel város bétöl t vala, 
Bészállának egy kis istállóba. 

5. Születteték a kicsinded Jézus, Pászto-
roknak angyal kit jelentet t : Ne fél jetek, mon-
dok nagy örömet, A kicsinded Jézus most szü-
letett. 

6. Vígadjanak immár minden népek, Dicsé-
retet fe jenként tégyenek: Dicsőség mennyégben 
Úristennek És földön békesség a népeknek. 

7. Kérünk téged áldott Urunk Jézus, Vigasz-
taljad a mi szíveinket, Adj e földön nékünk 
békességet, Mennyországban örök dicsőséget. 

UZ: 60, D: 176, K: 141. Először Lőcse 1654. 
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2. Istennek szent Fia, E világnak Megvál-
tó ja , Az örök kárhozatnak elrontója , Menny-
országnak is megnyi tója . 

3. Nékünk születteték, Bűn közülünk ki-
véteték, Igazság ú jonnan megépít teték, Az ö rök 
élet ígértetek. 

4. Ezen mi örüljünk, Mert Krisztus nagy 
reménységünk, Ha őbenne igazán mi hiendünk, 
Nagy bűneinkből kitérendiink. 

5. Higgyünk a Krisztusban, Atyaisten szent 
Fiában, Mi természetünknek ú j í tó jában, Bűnnek 
igaz megrontó jában . 

UZ: 63, D: 183, K: 148. Először Nagyvárad 1566. 
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UZ: 67, D: 191, K: 156. Először Batthyány Kódex 
jna.id ö r e g Gradual 1636, 
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2. Régen megírták ezt a p rófé ták , Hogy 
fiat szülne egy nemes vi rág: Üj esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

3. Szűz Máriától gyermek születék, De 
Szentlélektől ő foganta ték : Új esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

4. És nyolcad napon körülmetszeték, A 
nagy Istennek törvénye szerént: Üj esztendőben 
mi vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 
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5. Nagy hatalmas lőn a kisded gyermek, 
Megtéretének sok ellenségek: Új esztendőben 
mi vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

6. Győzedelmet vőn a kárhozaton, Győze-
delmet vőn örök halálon: Új esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

7. Nincsen a bűnnek hatalma ra j tunk , Kik-
nek e gyermek lészen oltalmunk: Üj esztendő-
ben mi vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

8. Nagy hálát ad junk Atyaistennek És Jézus 
Krisztusnak, Szentléleknek: Üj esztendőben mi 
vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk . 

9. Dicsőítessék a Szentháromság, Adja mi-
nékünk szent a jándéká t : Üj esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk . 

UZ: 73, D: 191, K: 157. Először Nagyvárad 1566. 

Nóta : Nékünk születék mennyei király. 

1. Megteljesíté az Atyaisten Szent ígéretit 
bétölté szépen: Üj esztendőben mi vigadjunk, 
Született Jézust mi imádjuk. 

2. Int hozzánk küldé szentséges Fiát, Any-
jának választá Szűz Máriá t : Üj esztendőben mi 
vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

3. Csudaképen ére t tünk születék, A Szent-

38 
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lélektől, mert fogan ta t ék : Üj esztendőben mi vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

4. Hideg időben születése lőn, A barmok 
jászla ő bölcsője lőn: Üj esztendőben mi vígad-
junk, Született Jézust mi imádjuk. 

5. A gyermek Jézus felneveikedék És em-
ber-korra hogy neveikedék: Üj esztendőben mi 
vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

6. Ellene monda sok hatalmasság: A halál, 
ördög, hitetlen világ: Üj esztendőben mi vígad-
junk, Született Jézust mi imádjuk. 

7. Látván őket , éret tünk megveré, Nagy 
erejeteket semmivé tevé: Üj esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

8. Támadj mellénk mostan is, Úristen, És 
uralkodjál ellenségiden: Üj esztendőben mi 
vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

9. Verd meg őket a te vasvessződdel, Szád-
ból származott d rága igéddel: Üj esztendőben 
mi vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

10. Biztass minket a te szent Fiaddal, Kit 
ér tünk adtál, Jézus Krisztussal: Üj esztendőben 
mi vígadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

11. Adjunk nagy hálát a jó Istennek, Atyá-
nak, Fiúnak, Szentléleknek: Üj esztendőben mi 
vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk. 

Tuba Mihály. 

VZ: 71, D: 194, K: 159- Először (?) Lôçsç 1642. 
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2. Az áldott mag megadaték, Ki régenten 
megmondaték, Ábrahámnak ígérteték, Ma az ú j 
esztendő elkezdeték. 

3. Már Ézsajástól mondaték, Hogy a szűz 
megvirágoznék És nékünk gyermek születnék. 
Ma az ú j esztendő elkezdeték. 

4. Júdából el-kivéteté lk Királyi pálca, ki-
esék, Mert a Krisztus születteték. Ma az ú j esz-
tendő elkezdeték. 

5. Szűz Máriától születék, Kígyó feje meg-
töreték, ö r d ö g hatalma rontaték. Ma az ú j esz-
tendő elkezdetek. 
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6. Krisztus körülmetélteték, Szent vére ki-
bocsát taték, Világ bűne elmosaték, Ma az ú j 
esztendő elkezdeték. 

7. A törvény bételjesedék, Adósságunk le-
téteték, Isten velünk megbékélék, Ma az ú j esz-
tendő elkezdeték. 

8. Azért e szent ünnepekben Vígad junk ű j 
esztendőben Örvendezzünk mi szívünkben. Ma 
az ú j esztendő elkezdeték. 

9. Bizodalmunk csak Istenben, Légyen Krisz-
tus érdemében: ö r ü l j ü n k ű j esztendőben. Ma 
az ű j esztendő elkezdeték. 

10. Hagy juk hátra bűneinket, Jobbítsuk 
meg életünket, Engesztel jük Istenünket, így vár-
hatunk boldog esztendőket. 

11. Mikor ez élet elmúlik És e vi lág végez-
tetik, Krisztus Urunk megjelenik Igaz ú j esz-
tendő elkezdetik. 

12. Akkor mi is a Krisztussal Véghetetlen 
boldogsággal Élünk halhatatlansággal, Üj esz-
tendőt érünk vígassággal. 

13. Dicsértessél Atyaisten Szent Fiaddal a 
mennyégben, Szentlélekkel egyetemben, Áldj meg 
minket ez ú j esztendőben. 

UZ: 72, D: 193, K: 158. Először Kassa 1662. 
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Nóta: Üj világosság- jelenék. 

1. Gonosz kegyetlen Heródes, Krisztus ki-
rálytól mit rettegsz? Nem vészen el mulandókat . 
De ád örökkévalókat . 

2. Napkeletről bölcsek mennek, Vezércsil-
lagot követnek, Melynél világot keresnek, Hogy 
új királyt tiszteljenek. 

3. Heródes hadát készíti, Született királyt 
üldözi, Kis gyermekeket öldökli, Vérekkel a 
földet festi. 

4. Sok keserves anyák sírnak Halálokon 
magzat joknak, Heródes kiknek vérekkel Krisz-
tus halálát tette fel. 

5. De Isten megoltalmazá Fiát , küldvén 
Egyiptomba, Míglen Heródes meghalna, Azután 
haza hozatá. 

6. Krisztus a szent keresztséggel Megke-
reszteltetik vízzel, De minket d r ága vérével 
Tisztít s így szent Atyja kedvel. 

7. Dicsőség a nagy királynak, Mint mine-
künk egy Urunknak, Véle együtt szent Atyánk-
nak És áldott Vígasztalónknak. 

Hostis Heródes impie. 
UZ: 76, D: 14, К: 12. Először Huszár Gálnál 1574. 



60 B Ö J T I 

41 

2. Elvevéd rólunk haragjá t A te szent 
Atyádnak, Vérednek hullásával Megengeszteléd 
hozzánk: Irgalmazz minékünk. 

3. Az ördögnek tömlöcéből Kivevél a bűn-
ből, A halál köteléből, Megmentél a rabságból: 
Irgalmazz minékünk. 

4. Te bűn nélkül születtetvén A szűznek 
méhéből, Értünk válladra felvőd A mi adóssá-
ginkat : Irgalmazz minékünk. 

5. Bűnön, poklon és halálon Birodalmad 
vagyon, Az élet és kegyelem Csak te kezedben 
vagyon: Irgalmazz minékünk, 
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6. Kérünk téged azért mostan, Tekints 
reánk mennyből, Kik hozzád esedezünk És se-
gítséget várunk: Irgalmazz minékünk! 

UZ: 153, D: 225, K: 188. Először Gönczinél 1592. 
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2. Izraelnek királya És Dávid királynak 
magzatja , Ki Atyaisten nevében, Áldott Király, 
hozzánk jöt tél . 

3. Mennyországnak seregi Mennyekben di-
csérnek tégedet , És földön való emberek, S min-
den te teremtményeid. 

4. Zsidóságnak seregi Pálmákkal jövének 
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elődbe, Azért mi is dicsérettel Jelen vagyunk 
most előtted. 

5. Ők néked kíntvallónak Adának dicséret-
nek jegyét , Mi mennybéli Királyunknak Mon-
dunk ékes énekeket. 

6. Azok kedvedre voltak, Kellessék mi di-
cséretünk is, Ó kegyelmes Király Krisztus, Kinek 
minden jók kellenek. 

Theodulphus Aureliensis: Gloria, laus et 
honor Rex sit tibi Christe redemptor . 

D: 201, K: 166. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Hogy érdemiet tük ezt tőled, Hogy miér-
tünk ezt felvégyed, Hogy szent tested vereséget, 
Szenvedjen ennyi sérelmet? 

3. Tiszta ár ta t lanság lévén Káromlónak 
mondnak szintén, De te mégis csak veszteglesz, 
Ily hamisságra nem felelsz. 

4. Mivelhogy Isten Fiának, Mondod magad 
Messiásnak, Azért mondnak káromlónak, Nem 
hisznek tégedet annak. 

5. Ó háládatlan zsidóság! így bánsz véle, ki 
igazság, Merő szentség s ár tat lanság, Tisztasá-
gos világosság. 

6. Idvez légy azért Jézusunk, Édes megváltó 
Krisztusunk, Mi orvosunk, fő-doktorunk , Meg-
szabadító királyunk! 

UZ: 110, D: 213, K: 177. Először Lőcse 1654, 
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2. Első órán Ür Jézus Pi látushoz viteték, 
Hamis tanúságokkal Igen bevádoltaték. Arcul 
és nyakon verék, Kötözve viseltetek, Szent orcá-
já t pökdösék, Mennynek világosságát. 

3. Harmad ó r á n Ür Jézust Feszíteni k iá l ták; 
Csúfolván öl tözteték Ötet bá r sony ruhába. Ö 
szent fejét l iggaták Tövises koronával ; Kereszt-
f á j á t viselé A nagy kínok helyére. 

4. Hatod órán Ür Jézust Keresztfára feszí-
ték. Kínja miatt szomjuzván Méreggel i ta t ta ték . 
Függvén a to lva jok közt, Hozzá juk számlálta-
ték. Egyik őtet káromlja , Mél tó a kárhoza t ra . 

5. Kilenc ó r á n Ür Jézus E világból kimúlék; 
Ö szent Atyját k iá l tván Lelkét néki ajánlá. Szent 
oldalát egy vitéz Dárdával megöklelé. Föld o t t an 
megindula, Nap meghomályosodék. 

6. Keresztfáról levevék Vecsernyének ide-
jén És megerősí t te ték Istennek malasztjával. Ilyen 
halált szenvede Életnek reménysége, Dicsőség-
nek királya: Mer t halva fekszik vala. 

7. Komplétának idején Koporsóba té te ték 
Istennek nemes teste, Életnek reménysége; 
Kenettel megkeneték. írások betelének. Légyen 
emlékezetben, Krisztus, te szent halálod. 

8. E szentséges igéket Nagy áhitatossággal 
Néked, Krisztus, mi mondjuk Kegyes óha j tások-
kal, Mint ki é r tünk szenvedél Oly nagy buzgó-
ságokkal, Légy nékünk vígasztalónk Halálunk-
nak óráján. 

UZ: 95, D: 203. Először Bornemiszánál 1582. 
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Nóta : Ez esztendőt megáldjad. 

E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében, 
Dicsérjük Istent szívvel. Ki ér tünk meghol t Fiát, 
Ki ér tünk meghol t Fiát, Fel támasztot ta testben. 
Ennek örül föld, tenger és a menny víg kedvé-
ben; Minden élő állatok, Sok rendben, Kik 
égben, földön vannak, Sok részben, Fák, füvek, 
nyíló szép virágok, Üjulnak örömben. 

UZ: 138, D: 227, K: 190. 
Először Bat thyány Kódex, m a j d Öreg Gradual 1636. 
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2. A Krisztus feltámada, Nékünk idvessé-
günkre , És feltámadásával, Nékünk hoza életet. 
Irgalmazz nékünk! 

3. Ezen mi mind örüljünk, Az Úristent di-
csér jük, És ad junk nagy hálákat Édes idvezí-
tőnknek . Irgalmazz nékünk! 

4. Közbenjáró Krisztusunk, Atyaistennek 
Fia Jö t t vala e világra És bűnünket elmosá. 
Irgalmazz nékünk! 

5. Az ő szent halálával, E r ő s nagy hatal-
mával Meggyőzé a nagy halált És az örök nagy 
poklot , Irgalmazz nékünk! 

6. Ó te örök nagy halál, Én lészek te halá-
lod, Pokol, lészek te győződ És, kárhozat , te 
ron tod . Irgalmazz nékünk! 

7. Csudálatos bajvívás Két fél közö t t ez 
vala, Hogy élet megütközék Az örök nagy 
halállal. Irgalmazz nékünk! 

8. Krisztus nagy kínt szenvede És eltörlé 
a halált Tisztes győzedelemmel Nékünk idves-
ségünkre. Irgalmazz nékünk! 

9. Krisztus nékünk adaték, Igaz húsvéti 
Bárány, Ki elmosá vérével E világnak bűneit . 
Irgalmazz nékünk! 

10. Akik őbenne bíznak, Nem á r tha tnak 
azoknak Sem a megölő angyal, Sem a kegyet -
len ördög. Irgalmazz nékünk! 

11. Azért jer mi tiszteljük Szívvel és nagy 
5 * 
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örömmel E jeles ünnepnapon, Ki értünk feltá-
mada. Irgalmazz nékünk! 

12. Hála legyen tenéked Mi édes Idvezítőnk, 
H o g y minket megmentettél Minden ellenségink-
től. Irgalmazz nékünk! 

13. Adjad te Szentlelkedet, H o g y ezeket 
hihessük És vallhassuk örökké, Mindeneknek 
előtte. Irgalmazz nékünk! 

14. Adjad, hogy feltámadjunk Mi is minden 
bűnünkből, És járhassunk előtted Üj életben 
örökké. Irgalmazz nékünk! 

D: 222, K: 185. Először Debrecen 1579. 

47 

2. Az első atyánkban, Mind bűnbe esénk, 
Az Istennek jó kedvéből, Ottan el-kiesénk. 

3. De a Krisztus Jézus, Kedvébe ejte, Em-
berré lőn és a bűnnek, Ottan véget vete. 
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4. Mind e világ terhét , Vállára vevé, Az 
hatalmas Atyaistent Ér tünk megköveté. 

5. Ördögnek hatalma, Vala mira j tunk, Mert 
mind az első emberrel Az almában e t tünk : 

6. Mind az alma miat t Fogunk megvásék, 
Reánk szállá a nagy bűnér t Minden keserűség. 

7. Támadjunk fel testben, Azért a bűnből; 
Mely miatt kirekesztetünk A nagy dicsőségből. 

8. Végyük nagy jókedvvel Krisztus jóvol-
tát. Atyaisten előtt való Kedves áldozat já t . 

9. Dicsőség Istennek, Magas mennyégben, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, Mindörökké: Ámen. 

UZ: 145, D: 219, K: 182. Először Nagyvárad 1566. 

1. Krisztus ma fel támada, Ki ér tünk meg-
holt vala, Mindennek úta t nyita, Az örök bol-
dogságra, Irgalmazz nékünk! 

2. A halállal megvíva, Diadalmat vőn rajta, 
Kígyó f e j é t megrontá , És talpa alá nyomta, Ir-
galmazz nékünk! 

3. A törvénynek nagy átka, Oly igen vádoi 
vala, De a Krisztus halála, Minket megigazíta. 
Irgalmazz nékünk! 

Nóta: Emlékezzünk e napon. 
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4. Az Istennek jóvolta, Ö nagy irgalmas-
sága, Veszedelmünket látá, Fiát éret tünk adá. 
Irgalmazz nékünk! 

5. Noha bűntelen vala, De engedelmes vala, 
Mint szent Atyja akarta, Mène az áldozatra. 
Irgalmazz nékünk! 

6. Ez áldozat oly drága, Oly méltóságos 
vala, Mellyel Isten haragja , Engeszteltetik vala. 
Irgalmazz nékünk! 

7. Erre senki nem vala, Sem találtatik vala, 
Hogy ki elég lett volna, Csak az Istennek Fia. 
Irgalmazz nékünk! 

8. Jó szemmel néz az Atya Ily kedves áldo-
zatra, Melyért irgalmassága Újonnan reánk 
szállá. Irgalmazz nékünk! 

9. Harmadnap feltámada, Mint megmon-
dotta vala, Kinek feltámadása Nagy dicsőséges 
vala. Irgalmazz nékünk! 

10. Kérjük azért Atyánkat, Vegye rólunk 
haragjá t , Nézze Fia halálát, Dicső feltámadását. 
Irgalmazz nékünk! 

11. Adja szent ajándékát , Ismerhessük jó-
voltát, Érthessük akara t já t , Adjunk néki nagy 
hálát. Irgalmazz nékünk! 

UZ: 143. Először Bornemiszánál 1582. 
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2. Mindenható Úristen Halálból feltámada, 
Mi is őtet dicsérjük Vígságos énekekkel. Úr-
isten megváltá mind e világot szent halálával. 

3. Koporsóban feküvék Harminchat óráig-
lan, Azután feltámada, Kit felkölte szent Atyja. 
Úristen megváltá mind e világot szent halálával. 

4. Krisztus már feltámada, Nékünk példát 
úgy hagya, H o g y mi is feltámadjunk, Vele 
együtt vígadjunk, Úristen megváltá mind e vilá-
got szent halálával. 
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5. Ó jövendő szent Bíró, Ki atyakép vagy 
ható, ítéljed e világot, Jókat és gonoszakat, 
Úristen megváltá mind e vi lágot szent halálával. 

6. Közbenjáró Krisztusunk, Atyaisten szent 
Fia, Kérjed te szent Atyádat, H o g y idvezítsen 
minket, Úristen megváltá mind e világot szent 
halálával. 

UZ: 144, D: 224, K: 187. Először (?) Lőcse 1642. 
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2. Halálának utána Harmadnap fel támada, 
Hogy miér tünk meghala, Örök halált megronta . 
Kegyelmes Krisztus, irgalmazz nékünk. 

3. Vagyon nagy bizodalmunk, Mer t mi is 
fel támadunk, Krisztussal uralkodunk, Vele 
együtt vigadunk. Kegyelmes Krisztus, irgalmazz 
nékünk. 

4. Reménységünk nagy legyen, Hi tünk gyü-
mölcsös legyen, Más istenünk ne legyen, Mely 
a pokolra vigyen. Kegyelmes Krisztus, irgal-
mazz nékünk. 

5. A Krisztus feltámada, Minket igen bíz-
tata, Imádkozni taníta, Kisértet ne találna. 
Kegyelmes Krisztus, irgalmazz nékünk. 

6. Szállá le a poklokra, Sokaknak váltsá-
gokra, Poklo t hagyá bánatba' , Mert nincsen 
birodalma. Kegyelmes Krisztus, irgalmazz né-
künk. 

7. Igazságot szeressünk, Hamisságot ne te-
gyünk, Szegényeket segéljünk, Csak a Krisztus-
ban higgyünk. Kegyelmes Krisztus, irgalmazz 
nékünk. 

UZ: 148. D: 218. K: 181. Először Nagyvárad 1566. 
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Nóta : A pünkösdnek jeles napján. 

1. A Krisztus mennybe felméne Nekünk 
helyet hogy szerzene, Atyjával megbékéltetne, 
Életre bévinne. 

2. Mert mennyből leszállott vala, Minékünk 
született vala, Éret tünk szenvedett vala, Fel-
támadot t vala. 

3. Sokat szenvede éret tünk, Sokat nyo-
morga közöt tünk , Hogy megváltana miben-
nünk, Kik őbenne hiszünk. 

4. Mindennél szidalmasb vala, Mindennek 
szolgája vala, De lön mindeneknek Ura, Hatal-
mas királya. 

5. Mert mennybe el-felviteték, Atyja mellé 
tiltetteték, Menny és föld néki adaték, Hogy ő 
uralkodnék. 

6. Ördögön, poklon, halálon, Mennyei ha-
talmasságon, Urakon és császárokon, Hatalmas-
ságokon. 

7. Ne fé l jünk immár Atyjától Sem a tör-
vénynek átkától , Haláltól és kárhozat tó l : Meg-
mentet t azoktól. 

8. De az ő szent Atyját kér jük , Hogy irgal-
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mázzon minékünk, Tégyen jól Fiáért velünk, 
Hogy véle élhessünk. 

9. Ó mi kegyelmes Mesterünk, Emlékezzél 
meg mirólunk, Ki szenvedtél miérettünk, Légy 
jelen mivelünk. 

10. Ki látod mennyből éltünket És nagy 
keserűségünket , Vigasztald a mi lelkünket, 
Hogy higgyünk tégedet. 

11. Mert azt fogadád minékünk, Hogy 
léssz ö rökké mivelünk: Adjad Szentleiked mi-
nékünk, Hogy téged hihessünk. 

12. És oltalmazz meg mindentől, Szent 
Atyádnak haragjától , Ördögtől és kárhozat tól , 
Minden dühösségtől. 

13. Mert megesküvél minekünk, Hogy meg-
adod, amit kérünk, Szent nevedért most könyör-
günk, Tégy jól itt mivelünk. 

14. Tekints nagy gyarlóságinkra, E világ 
csalárdságára, Vígy bé a nagy boldogságra, Te 
szent országodba. 

15. Egyetembe keresztyének Az Úr Krisz-
tust dicsérjétek, Őnéki hálát adja tok, Felma-
gasztal já tok. 

Christus ascendit hodie. 
UZ: 159. D:229. K:192. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Melyet Krisztus ígért vala Akkor a tanít-
ványoknak, Mennyországba mikor méné Min-
denek láttára. 

3. Tüzes nyelveknek szólása, Ügy mint sze-
leknek zúgása Le szállá az ő fe jekre Nagy hir-
telenséggel. 

4. Megtelvén ők Szentlélekkel Kezdének 
szólni nyelveken, Mint őnékik a Szentlélek Ad 
vala szólani. 

5. Örül jünk azért őnéki Mondván szép ékes 
éneket, Felmagasztalván ő nevét Örökkön 
örökké. 
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6. Dicsértessél Atyaisten, És Megváltó Fiú-
isten, Szentlélekkel egyetemben, Mindörökké, 
ámen. 

UZ: 172, D: 233, K: 196. Először Debrecen 1590. 

Nóta: A pünkösdnek jeles napján Szentlélek. 

1. A pünkösdnek jeles napján, Hála légyen 
az Istennek, Szentlélek Isten kíildeték, Dicséret 
Istennek. 

2. A Krisztus hű szolgáinak, Hála légyen az 
Istennek, Az ő hű tanítványinak, Dicséret Isten-
nek. 

3. Ki tiszta és teljes szívvel, Hála légyen az 
Istennek, Egybegyűlvén vár ják vala, Dicséret 
Istennek. 

4. Rettenetes lön jövése, Hála légyen az 
Istennek, Jelenvolta vígasságos, Dicséret Isten-
nek. 

5. Malaszttal őket bétölté, Hála légyen az 
Istennek, Igaz hitben erősíté, Dicséret Istennek. 

6. Azért mi is keresztyének, Hála légyen az 
Istennek, Felszóval őtet kiáltsuk, Dicséret Isten-
nek. 

7. Ó vigasztaló Szentlélek, Hála légyen az 
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Istennek, Világosító Szentlélek, Dicséret Isten-
nek. 

8. Lakozzál a mi szívünkben, Hála légyen 
az Istennek, Bűntől minket oltalmazván, Dicsé-
ret Istennek. 

9. Igaz hitnek vagy Mestere, Hála légyen 
az Istennek, És békességnek szerzője, Dicséret 
Istennek. 

10. Adj békességet minékünk, Hála légyen 
az Istennek, Melyet a világ nem adhat, Dicséret 
Istennek. 

11. Dicsértessél Atyaisten, Hála légyen az 
Istennek, Fiú és Szentlélek Isten, Dicséret Isten-
nek. 

E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepé-
ben Dicsérjük Istent szívvel, Ki Szentlelkét szí-
vünkbe, Ki Szentlelkét szívünkbe Osz toga t ja 
bőséggel, Ennek örül föld, tenger és a menny 
víg kedvében; Minden élő állatok, Sok rendben, 
Kik égben, földön vágynák: Sok részben, Fák, 
füvek, nyíló szép virágok, Újulnak örömben. 

Először Bat thyány Kódex, ma jd Öreg Graduál 1636. 

UZ: 173. Először (?) Lőcse 1690. 

Nóta: Ez esztendőt megáldjad. 

UZ: 176, D: 239, K: 202. 
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Nóta: Üj vi lágosság jelenék. 

1. Régi pünkösdnek idején, Jőve Sinából a 
törvény, Azután Krisztus idején ö r ö m adaték 
ő helyén. 

2. Atya, Fiú a jándéka Híveket mennyből 
megszállá, Vigasztalván bátorítá, Nyelvekkel 
ajándékozd. 

3. Valamit hirdetnek vala, Csudák erősítik 
vala, Világ gyaláztat ik vala, Idvesség adatik 
vala. 

4. Világ hallá szózat jokat , Láták Istennek 
hatalmát, Vévék hivek ajándékát És bírják ő 
nagy jutalmát. 

5. Szentelj meg most is Úristen, Nevedet 
terjeszd igédben, Rontsd meg a gonosz t erőd-
ben, Legyünk teveled örömben. 

Nóta: Hallgass meg minket nagy Űristen! 

1. Adj, Úristen, nékünk Szentlelket, Szent 
igédben építs meg minket , Adjad megismernünk 
természetünket, Tekintsd meg szükségünket 
könyörgésünket : Adj igaz hitet. 

UZ: 184, D: 234. 
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2. Te vagy, Atyánk, örök Üristen, Kiben 
semmi kétségünk nincsen, Neveljed hitünket te 
szent igédben, Szent Fiadnak, Krisztusnak, isme-
retiben, Idvességünkben. 

3. Te vagy, Krisztus, mi Idvezítőnk, Szent 
Atyádnál békesség szerzőnk: Te vagy mi éle-
tünk, lakozzál bennünk; Hogy minden dolgunk-
ban csak téged dicsérjünk, És dicsőítsünk. 

4. Ó Szentlélek, kérünk tégedet , Bátorítsad 
a mi szívünket, Vigasztalj meg minket s igaz-
gass minket; H o g y hallván megérthessük te 
szent igédet, Idvességünket. 

UZ: 211, D: 250, K: 213. Először (?) Lőcse 1642. 

57 



S Z E N T H Á R O M S Á G I 8 1 

2. Idvezlégy szentséges Atyánk, Ki kegye-
sen tekintél reánk Örök halálra méltók valánk, 
Hogy vétkezett mi első atyánk, Kitől mind szár-
mazánk. 

3. Tőled azért el nem vetél, De minket oly 
igen szeretél, Hogy Szent Fiadnak nem kedve-
zél, E világra kit értünk küldél, Kivel hozzád 
szerzél. 

4. Könyörülj miraj tunk, kérünk, Szent igé-
det adjad ér tenünk, Honnan téged megesmér-
hessünk, Örökké, hogy veled élhessünk És 
örvendezhessünk. 

5. Idvez légy Jézus, megvál tónk És mi egyet-
len egy megtar tónk Mi életünk és közbe j á rónk , 
Szent Atyád előtt egy szószólónk És egy bizo-
dalmunk. 

6. Ki szent Atyádnak engedél, Éret tünk, 
hogy tőle lejövéi, A nagy fogságból el-ki ment-
tél, Értünk mer t mindent elszenvedél, Végre 
megöletél. 

7. Tekints meg, édes Mesterünk, Ne h a g y j 
bűnünk miatt elvesznünk, Szent hitedet erősítsd 
bennünk, Néked mindenben engedhessünk És 
benned bízhassunk. 

8. Mert mi csak tetőled függünk, Azért 
csak tenéked könyörgünk, Hogy életünkben 
légy mivelünk És csak tetőled viseltessünk, El 
ne tévelyedjünk. 

9. Idvez légy Szentlélek Isten, Ki Atya, Fiú-
6 
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val egy Isten Egyetemben és dicséretben, Egy 
akaratban és szentségben És egy dicsőségben. 

10. Idvez légy á rváknak atyja, Özvegyek-
nek kegyes bírája, Tévelygőknek igazga tó ja , 
Szomorú szívek biztatója És vígasztalója. 

11. Bátor í ts minket hitünkben, Ad j szerete-
tet mi szívünkbe, Tarts meg mindvégiglen ezek-
ben, Hogy halálunknak idejében Ne essünk 
kétségbe. 

UZ: 191, D: 243, K: 206. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Szent a mi Urunk, Jézus Krisztusunk, Kit 
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értünk bocsátál, Kivel megváltál, Hogy testünk 
miatt Lelkünk el ne vesszen. 

3. Szent a Szentlélek, Ki az Atyával, Egy és 
a Fiúval, Aki vígasztal És taní t minket, Az örök 
életre. 

4. Szentség, dicsőség Légyen tisztesség A 
Szentháromságnak, Ki ura lkodik Egy Istenség-
ben, Most és mindörökké. 

UZ: 195, D: 315, K: 265. Először Gönczinél 1592. 

Nóta : Jer dicsérjük az Istennek Fiát. . 

1. Szentháromság és csak egy Istenség, Kit 
emberi elme meg nem foghat , Csak híveknek 
hite téged vallhat, Egy Istennek, három szemé-
lyűnek. 

2. Téged vallunk egy örök Istennek, Kez-
det nélkül való természetnek, Atya, Fiú, Szent-
lélek Istennek, Három személy, de egy Isten-
ségnek. 

3. Áldott Atya, a mennyet és földet Terem-
téd és tar tasz mindeneket; Te szent Fiad vére 
váltott minket, Segítségül kik hívnak tégedet . 

4. Szívünkbe bocsátád Szentlelkedet, Meg-
szentelvén a mi életünket, Bátorítván szomorú 
szívünket, És megtar tván mindvégig bennünket . 

6* 
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5. Fe lséges Isten kérünk tégedet, Add es-
mérnünk mi Idvezítőnket, Magasztalnunk te 
szent Felségedet, És vehetnünk az örök életet. 

6. Dicsértessél teljes Szentháromság, Atya, 
Fiú, Szentlélek Üristen, Ki magadat nékünk 
megjelented, Tarts meg minket mindvégig e 
hitben. 

UZ: 194, D: 240, K: 203. Először Bornemiszánál 1582. 

6 0 

2. Néked а tiszta és szent ártatlan angyalok 
szolgálnak, Szüntelen való felszóval kiáltanak. 

3. Szent, szent, szent Isten, te seregeknek 
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vagy Ura, Istene, Menny és föld szolgál nagy 
dicsőségedre. 

4. Apostoloknak és prófé táknak dicső szent 
seregi, Már t í romoknak dicsérnek seregi. 

5. Téged e földön keresztyéneknek szent 
gyülekezete, Atya Úristen, mindenkoron dicsér. 

6. És tiszteletes te szent Fiadat, az Úr Jézus 
Krisztust És vigasztaló Szentlélek Úristent. 

7. Te dicsőségnek, Úr Jézus Krisztus, vagy 
örök királya, Atyaistennek egyetlenegy Fia. 

8. Oltalmazzad meg veszedelemtől a te né-
peidet, Oltalmazz bűntől mindenkoron minket. 

9. Dicsérünk téged, mennyei Atyánk, a te 
szent Fiaddal És mindörökké Szentlélek Istennel. 

Először Huszár Gálnál 1574. 
UZ: 197, D: 341, K: 279. 
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Isten dicsérete 
és segítségül hívása 

2. Csak az Isten én lelkemnek vezére, A 
gonosztól életemnek ő eltérítője Az ő áldott 
szent nevének nagy dícséretire, Az igazságnak 
ösvényén viselője. 
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3. Nem ret tegek semmi veszedelemtől, Még 
a halálnak is ő nagy kegyetlenségétől, Mert ol-
talmaz az én Uram engem mindenektől, Velem 
vagyon s megment minden ellenségtől. 

4. Ö énnékem megőriző pásztorom, Noha 
tőle bűnömért néha os torozta tom. De viszontag 
nagy kegyesen megvigasztal tatom, Mint Atyám-
tól soha el nem hagyat ta tom. 

5. Azon kérlek, én Istenem, tégedet, Kör-
nyékezd meg te kedveddel az én életemet, Te 
irgalmasságod biztassa az én szívemet, Te jóvol-
tod bír ja az én életemet. 

6. Hogy csak néked élhessek e világon. 
Vígy engem örömre , ó Uram, a más világon, 
Mer t nincs tökéletes boldogság itt e világon, 
Csak te vagy, Úristen, az én vígasságom. 

D: 84, K: 55. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Számtalan kínokban valék, Bűneimért kit 
érdemlék, De ismét megkönnyebbülék. Mihelyt 
vigasztalást hallék. 

3. Nagy háborúság lelkemben, Sok ret tegés 
volt szívemben, Nyomorul t valék testemben, 
Teljes minden életemben. 

4. El ter jesztvén kezeimet Kiáltottam Istene-
met. Csak bé sem húnytam szememet, Nem lel-
tem sehol helyemet. 

5. Én bűnömet látom vala, Szívem azért ret-
teg vala Mikor magára néz vala, Bátorkodni 
nem mer vala. 
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6. Nagy erősen igaz hittel Magam Isten be-
szédével, Kegyelmes ígéretivei Bátorítani Szent-
leikével. 

7. Régi nagy irgalmasságát, Hiszem Isten-
nek hatalmát, Hozzám nagy jó akara t já t , Mely 
elfordí t ja haragjá t . 

8. Ne fél j azért háborúdban, Ó én lelkem, 
nyavalyádban, Erős légy bizodalmadban, Mert 
vagy Isten árnyékában. 

9. Erős vitéz mint népeit, Az ember ő két 
szemeit, Mint jó pásztor ő juhait, Ügy oltal-
mazza híveit. 

10. A híveknek számok vagyon, Nevek nála 
írva vagyon, Hajók szála számán vagyon, Rájok 
oly nagy gond ja vagyon. 

11. Megszámlálta futásodat , fel jegyzet te si-
ralmadat, Mind felírta nyavalyádat, Ügy viselte 
nagy gondodat . 

12. Ha kevéssé os torozot t , Azzal tőle el 
nem haj to t t , Inkább kezéhez taní tot t , Mint jó 
atyja, úgy okta tot t . 

Németh Ferenc éneke. 
D: 127, K: 94. Először Nagyvárad 1566. 
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(Szent Dávid p r ó f é t a éneklő könyvének huszon-
hármad részében . . . ) 
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2. Az ő mezejének Szép zsíros füvével Szé-
pen legeltet engem, Szép ígéretinek Édes beszé-
dével Mikor vígasztal engem. Anyaszentegyház-
ban És az ő aklában Szépen megnyúgot engem, 
Löpótól, farkastól , Hamis tanítótól Ott meg-
oltalmaz engem. 

3. Reggel, hogy kiviszen, Én előt tem mé-
gyen Igaz tudományával; Mindennapon kétszer 
Engemet megitat Ő lelki italával, Lelki folyó-
víznek És élő kút főnek Szép gyenge folyásával: 
Evangyéliomnak Anyaszentegyháznak Ö prédi-
kálásával. 

4. Azzal én lelkemet Ugyan megú j í t j a És 
ú jonnan megáldja, Mennyországnak ú t j á t És 
az igaz hitet Énnékem megmuta t ja . Az ő szent 
Fiában Szomorú lelkemet Csak egyedül biztatja. 
Méltat lanságomban Az ő szent Fiáért Irgalmas-
ságát nyúj t ja . 

5. íly nagy reménységgel És bizodalommal 
Azért tebenned bízom. Én Uram Istenem, Tes-
temet s lelkemet Én tenéked ajánlom. Ha szinte 
a halál Völgye árnyékában Az én fe jemet látom: 
Mert te vagy énvelem, Szabadulásomat Azért 
tetőled várom. 

6. Megvigasztalt engem te pásztori vessződ 
És te pásztori botod, A sok nyomorúság, Mellyel 
híveidet Megsújtod, sanyarga tod: Mellyel be-
szédedhez Oly nagyszépen őket Szoktatod és 
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tanítod, Hogy el ne vesszenek, Sőt véled legye-
nek, Mind örökké megtar tod . 

7. íly nagy készülettel Ellenségim előtt Asz-
talt szerzesz énnékem: A te szent Fiadnak Egy 
áldozatjával Táplálod az én lelkem. Megvigasz-
talsz engem, Mindenkor megáldod Bőséggel én 
életem. Én ellenségimnek Nagy bosszúságokra 
Megtar tod az én lelkem. 

8. Halandó testemnek Ö gyarlóságától 
Megszabadítasz engem. E világ sem árthat Sem 
álnokságával Sem bosszújával nékem: Mert én 
te általad Fő ellenségemet Az ördögöt meggyő-
zöm, Az én életemet Csak tebenned bízván Min-
denkor helyheztetem. 

9. A te jóvoltodból, Kegyelmességedből 
Mindezeket én várom, Mert ezekre való Nagy 
méltóságomat Én bennem nem találom. Azért 
minden napon Az én életemet Én csak tereád 
bízom, És tudom bizonnyal, Hogy tebenned soha 
Én megnem csalatkozom. 

10. Lészek mindörökké Az én Istenemnek 
És Uramnak házában, A Jézus Krisztusnak Pász-
torsága alatt Az anyaszentegyházban: Az ő 
juhainak, Igaz híveinek Kivánt társaságokban, 
Kikkel egyetemben Örökké vigadok Az örök 
boldogságban. 

Sztárai Mihály. 
UZ: 247, D: 83, K: 54. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Mert ők meghalnak, ismét földdé lesz-
nek, E földiekről meg nem emlékeznek; Azért 
boldogok azok lesznek, Akik Istenben erősen 
hisznek. 

3. Ennek nagy gond ja vagyon mindenekre, 
Mind mennyre, földre és a nagy tengerre, Ezek-
ben való sok rendekre, E földön való sok sze-
gényekre. 
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4. Az igazaknak ő megőrizője , Kegyetle-
neknek erős büntetője, A szegényeknek segí-
tője, Az éhezőknek ő éltetője. 

5. Megszabadít ja Isten a foglyokat , Világo-
sítja a szegény vakokat, Felemeli t án torodtaka t , 
igen szereti az igazakat. 

6. És megőrizi a jövevényeket, Szegény ár-
vákat és az özvegyeket, De megbüntet i bűnö-
söket, Földről eltörli ő sövényjeket . 

7. Uralkodol te azért, Uram Isten, Te szent 
Fiaddal ö rökké mennyégben, A Szentlélekkel 
egyetemben Dicsérünk téged dicsőségedben. 

UZ: 501, D: 163, K: 128. Először Debrecen 1579. 
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D: 358, К: 293. Először Debrecen 1730. 
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Nóta: Hatalmas Isten könyörgünk. 

1. Bízom tebenned szent Isten, Könyörgök 
néked szüntelen Bűneimért nagy hirtelen, Hogy 
bús haragod pokol ra ne vigyen. 

2. Értelmednek nincsen vége, Sokakra néz 
szemed fénye, Tudod kinek mint áll szíve, Akké-
pen tér meg mindennek érdeme. 

3. Sok büntetésedtől, Uram, Rettegek, mert 
bűnben jár tam, De hogy hozzád fohászkodtam, 
Azért én eddig épen megmaradtam. 

4. Adjad nékem Szentlelkedet, Utálhassak 
minden vétket, Követhessem törvényedet, Tiszta 
életbe foglal jam testemet. 

5. Csatold láncra az ö rdögö t , Tartsd száján 
a poklos dögöt , Ne próbá l jon gyarló embert , 
Mint szent Jóbot , kin erőt nem vehetett. 

6. Jö j j hozzám Atyaúristen, Szent Fiaddal 
egyetemben, Te is ó Szentlélek Isten, Minden 
veszélytől oltalmazz meg engem. 

7. Tiéd legyen a dicsőség, Uraság mennyei 
felség, Három személy egy Istenség, Adassék 
néked mindenben tisztesség. 

Sármelléki Nagy Benedek. 
UZ: 394. Először Zöngedező Mennyei Kar 1696. 
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Nóta: Semmit ne bánkódjál . 

1. Dicsértessék, Uram, ö rökké szent neved, 
Hogy ezideigien gondomat viselted, Méltatlan-
ságomat , Úristen, nem nézted; Hogy ez időt 
ér tem: hála légyen néked. 

2. Irgalmasságodnak csudálatos volta, Az 
emberi elme az.t meg nem fogha t j a ; Mely szor-
galmatos vagy az eltáplálásra, Reménység kívül 
is sok jó t adsz gyakor ta . 

3. Oly nagy gondod vagyon a mi életünkre, 
Életünkben való minden szükségünkre, Mikor 
gondolkodnánk, még annak előtte Felségednél 
dolgunk el vagyon rendelve. 

4. Én mindenkor, tudod, Felségedben bíz-
tam, Minden javaimat csak tetőled vártam, Az 
én életemben hozzád fohászkodtam, Segítséget, 
Uram, Felségedtől vártam. 

5. Reám tekints azért kegyelmességedben, 
Viselj gondot rólam ily nagy szükségemben, Ne 
nézd bűneimet, én édes Istenem, Mutasd meg, 
hogy te vagy gondviselőm nékem. 

6. Bűneimet pedig megbocsássad nékem, 
Melyekkel megbántlak naponként , Istenem, Mert 
a nagy gyarlóság arra viszen engem, De a te 
nevedért légy kegyelmes nékem. 

UZ: 254. Először Zöngedező Mennyei Kar 1696. 
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2. Áldjátok az Urat, Kik csak őneki szolgál-
tok, Ártatlan ruhában Tündöklő sok karangya-
lok. Te is, nap és hold és csillagok, Valakik égi 
tűzzel bír tok, Felszóval őtet kiál tsátok. 

3. Földi s mind égi tűz, Fejér hó, kő-, 
záporeső, Déli s északi szél, Levegő- ég, könnyű 
szellő, Tél, tavasz és nyár, őszi idő, Mely négy 
részből áll az esztendő, Tőletek az Ür dicsé-
rendő. 

4. Szőlőtermő hegyek, Felnyúló szép híves 
halmok, Vad s szelid gyümölcsfák, Zuhogó, 
csurgó patakok, Ligetes erdőn lakó vadak, 

7 
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Csúszó és mászó sok állatok Nevét az Ürnak 
mind á ldjá tok. 

5. Megújul t tavasszal Hangos éneklő mada-
rak Szép ú j énekekkel Áldjátok nevét az Ürnak 
Kis filemile, mely to rkának A rekedések nem 
árthatnak, Nyúj ts dicséretet a nagy Ürnak. 

6. Császárok, királyok, Földi nagy hatal-
masságok, Nemzetes nagy urak, Gazdagok és 
szabadosok, Bírák, tanácsok és polgárok, Kik 
a közrendnek törvényt szabtok, Ti az Úristent 
mind áldjátok. 

7. Ti is szép tavaszi Virághoz hasonló i f jak , 
Szüléknek örömi, Gyermeki kedves seregek, 
Tiszta életű kegyes szüzek, Eszes és okos jám-
bor vének, Az Úrnak nevét dicsérjétek. 

8. Dicséret, dicsőség, Tisztesség és hálaadás, 
A szentek Urának Legyen örök magasztalás, 
Kiben soha nincs megváltozás Vagy ígéret től 
elhanyatlás: Tőle fe jünkre szálljon áldás. 

Pécseli Király Imre. 
UZ: 504, D: 167, K: 132. 

Először Balassi Bálint Istenes énekei közöt t 
Bécs 1632—35. 
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2. Ö gyógyít meg szomorodot t szíveket, 
Vigasztalja a megalélt lelkeket, Ö enyhít meg 
sok keserűségeket, Mind testi és lelki betegsé-
geket . 

3. Felséges Ür a mi mennyei Urunk, Oly 
nagy erős és hatalmas királyunk, Kinek bölcse-
ségitől távol állunk, Értelmében mert véget nem 
találunk. 

7* 
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4. Az őneki csudálatos tanácsa, Hogy a sze-
lídeket felmagasztalja, De a kevély gonoszokat 
utálja, És őket mind a földig legyalázza. 

5. Énekeljünk néki hálaadással, Vígasságos 
hangicsáló szerszámmal, Beszélgessünk a mi 
kegyes Urunkkal, Magasztalván ő te t imádsá-
gunkkal. 

UZ: 505, D: 165, K: 130. Először Huszár Gálnál 1574. 

Nóta : Gyakor ta való buzgó könyörgés t . 

1. Dicsérd én lelkem minden erődben, A 
nagy Úristent az ő szent nevében, Áldjad az 
Istent minden éltedben, El ne felejtsed jótétemé-
nyében. 

2. Ö bocsát ja meg minden bűnödet , Ö gyó-
gyít ja meg te betegségedet, És kárhozat tó l meg-
ment tégedet, Megkoronázza tenéked fejedet . 

3. Tenéked fejed az ő szent Fia, Bűnnek, 
halálnak erős bajvívója, És az ördögnek ő meg-
rontója , Ez mind Istennek szent irgalmassága. 

4. Ki minden jóval téged meglátot t , Imád-
ságodban téged meghal lgatot t , Mint a keselyűt, 
mely már megaggot t , Nagy bűneidből ugyan 
megi f j í to t t . 

Skaricza Máté. 
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5. Jóllehet néha megsanyargato t t , Sok kí-
sértetet tereád bocsátot t , Mint kegyes Atya 
megostorozot t , De ezzel téged kezéhez taní tot t . 

6. Másfelől ismét magához fogot t , Ellen-
ségiden érted bosszút állott, Hogy ezt hihessed 
sok példát adott , A zsidó nép közt kit megsza-
badítot t . 

7. Bízzál én lelkem az Úristenben, Igen ir-
galmas ő természetiben, És késedelmes a bün-
tetésben, Csak hogy megjobbul j a te életedben. 

8. Ha egy kevéssé ha rago t mutat, Az ő ha-
ragja végig meg nem marad, Fenyegetése nem 
örökké tart , Irgalmasságot hozzád mutat . 

9. Nem ,bűnünk szerint 'bánik mivelünk, 
Nem bűnünk szerint fizet meg minékünk, Mely 
igen magas az ég felet tünk, Olyan igen nagy-
irgalmas minékünk. 

10. Oly igen messze veté bűnünket, A nap-
nyugathoz, mely távol napkelet, Hogy többé a 
bűn hátra nem térhet, Immáron minket pokolra 
nem vethet. 

11. Miként az atya fiait szánja, Aképen 
Isten híveit nem hagyja , Mert nem angyalok, 
azt is jól tudja, Ö teremtet te , mely gyarlók, 
jól látja. 

12. Az Úristennek irgalmassága, Istenfélő-
kön mindöröktől fogva, Fiúról fira, mireánk 
szállá, Krisztus Jézusnak megigazítása, 
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13. Kik őte t féljük, mondásá t tegyük, Pa-
rancsolat ját híven megőrizzük, Néki engedjünk, 
ezt emlegessük, Ennyi jóvoltát , hogy el ne fe-
lejtsük. 

14. Vígasság nékünk háborúságban, Mert 
vagyon Urunk magas mennyországban, Minde-
nekkel bír királyságában, Örökkévaló hatalmas-
ságában. 

15. Azért mindentől megoltalmazhat , A bűn, 
az ördög, a halál nem ár that , A tűz és a víz 
meg nem gyalázhat, Tömlöc és fegyver minket 
el nem ronthat . 

Nóta: Gyakor t a való buzgó könyörgést . 

1. Jer örvendezzünk az Úristennek, És éne-
kel jünk az ő szent nevének, Idvesség felől egy 
reményünknek, Mi oltalmunknak, kegyes élte-
tőnknek. 

2. Siessünk hozzá dicséretekkel, Hálaadás-
sal és könyörgésünkkel , Éneklésünknek szép 
zengésével, Szent angyaloknak nagy sok sere-
gével. 

3. Csak egyedül ő bír mindeneket, A mély-
ségeket és a nagy hegyeket. Minden hatalmas 
erősségeket, Az ördögöke t és az embereket. 

UZ: 499, D: 140. Először Debrecenben 1569. 
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4. Jer ha j t sunk fejet , térdet nékie, És borul-
junk le arccal őelőtte, Az Úristennek nagy tisz-
tessége, F o r o g j o n szánkban ő szép dicsérete. 

5. Mert csak ő a mi kegyes te remtőnk, 
Minden dolgunkban bízott gondviselőnk, Mint 
p népének ő védelmezőnk, És juhainak csak ő 
megőrizőnk. 

6. Az ő szózat já t mikor halljátok, Ti szíve-
teket nékie ad já tok , Ügy hallgassátok és fogad-
já tok, Hogy kísértetbe soha ne jussatok. 

7. Dicséret néked, Atyaúristen, Légyen di-
csőség néked, Fiúisten, Tisztesség néked, Szent-
lélek Isten, Há rom személyben egy örök Úristen. 

Nóta: Fohászkodom hozzád, Uram Istenem. 

1. Keresztyének, kik e földön lakoztok, Ne-
veteket az Istennek adtátok, Az ő nevét szünte-
len ti á ldjátok, Véle végre hogy ti u ra lkodja tok . 

2. Mind e világ az ő nevét dicsérje, Légyen 
áldott az ő neve, azt kér je , Ellenségünket mi-
nékünk megtö r j e , És bűnöket nékiek el ne tű r je . 

3. Napkelettől fogva napnyugotiglan, Az 
ő nevét dicsérjék mindaddiglan; Mert neve néki 
vagyon halhatalan, Méltósága mitőlünk fog-
hatatlan. 

UZ: 411, D: 137, K: 53. Először 1620. 



1 0 4 I S T E N D I C S É R E T E 

4. Az Isten uralkodik mindeneken, E vilá-
gon mind a pogány népeken, Dicsősége vagyon 
néki mennyekben, Örülnünk kell nékünk ezen 
szívünkben. 

5. Kicsoda oly hatalmas országában, Mint 
a Krisztus, ki lakik magasságban? Mindeneket 
néz ő nyavalyájokban, És lelkének igen nagy 
fá jdalmában. 

6. Felemeli földön a szegényeket, A ganéj-
ban fe t rengő bűnösöket, Hogy hatalmassá te-
hesse mind őket, Kik Őbenne helyheztetik hi-
teket. 

7. Mert Krisztusnak mennyországban az 
tiszti, Földön szelíd alávalókat nézi A kevélye-
ket fe jenként megtör i E világi bölcseket szé-
gyeníti. 

8. Az érdemes szenteket ő utálja A kép-
mutatókat is kárhozta t ja , A félelmes szíveket 
vigasztalja, Mennyország boldogságát nékik 
adja. 

UZ: 507, D: 143, K: 109. Először Nagyvárad 1566. 
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Nóta: Gyakorta való buzgó könyörgés. 
(Aki az Istent megesmérheti) . 

1. Ti szent angyalok Istent áldjátok, Mert 
őáltala vagytok hatalmasok, Mindenkor néki 
szavát hall játok, Megfogad já tok , őnéki szolgál-
tok. 

2. Ti fejedelmek meghallgassátok, Isten ura-
tok, néki szolgáljatok, Akarat jában, ti e l jár ja-
tok, Mert t isztetekről számot kell adnotok . 

3. Egyházi népek ti is kik vagytok, Istent 
áldjátok, mert pásztori vagytok, Ügy kiál tsatok, 
prédikál ja tok, Mint egy t rombita , úgy hangi-
csáljatok. 

4. Te szegény község, te igen gyors légy, 
Gyakran hallgassad Istennek igéjét, Tőled is 
Isten úgy dicsértessék, Hogy alábbvaló minden-
nél te se légy. 

5. Minden állatok Istent áldjátok, Ö Terem-
tőtök, mindnyájan vall játok, Ez egész földön 
valahol vagytok, Teremtő töke t örökké áldjátok. 

6. De kiváltképpen te, ó én lelkem, Áldjad 
az Istent te minden időben, Mert téged adot t e 
szegény testbe, Szent Fia által ismét hozzá vé-
szen. 

UZ; 499, D: 140. Először Pebrecen 1569, 
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2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, 
Hogy szent igédet adtad mi elménkbe, És hogy 
ezáltal vész' esméretedbe, Te kegyelmedbe. 

3. A romlás u tán nem hagyál bűnünkben, 
A te Fiadat ígéréd igédben, H o g y bocsátanád 
őtet mi közinkbe, A mi testünkbe. 

4. Megemlékezzél, Isten, beszédidről És 
hozzánk való kegyelmességidről, Bizonyságot 
tői mennyből szent Fiadról, Krisztus Jézusról. 

5. Ez a Messiás, kit én megígér tem, Én be-
szédemet mostan betöl töt tem, És csak ez által 
megengesztel tet tem És megbékéltem. 
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6. Minden emberek, őtet hallgassátok, Amit 
parancsol, azt megfogad já tok , Ha nem hall játok, 
mind eltévelyedtek És mind elvesztek. 

7. Felséges Isten, tenéked könyörgünk , 
Hogy megmutassad szent Fiadat nékünk, Hogy 
ő te t látván benne reménylhessünk, Idvezül-
hessünk. 

8. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te 
szent igédet, az egy igazságot, A Krisztus Jézust, 
ö rök vígasságot És boldogságot . 

9. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, Ne 
szerethessünk többet a Jézusnál, Maradhassunk 
meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal. 

10. Adj igaz hitet a te szent Fiadban És jó 
életet minden útainkban, Szentlelked által vígy 
be haj lékodba, A boldogságba. 

11. Dicsőség néked mennyben, ö rök Isten, 
Ki dícsértetel a te szent igédben, Krisztus Jézus-
ban, mi idvözítőnkben, És Szentlélekben. 

UZ: 83, D: 198, K: 163. Először Debrecen 1590. 
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75 
Nóta: Dráj ía dolog az Úristent d icsérni . . . 

1. Nagy ö röme adaték én lelkemnek, Ví-
gassága jöve az én szívemnek: Mert kegyelmes 
lön Isten kérésemnek, És lön meg ta r tó ja én 
életemnek. 

2. Immár lelkem elkeseredett vala, Ki po-
kolról nem igen messze vala, Teljes életem hábo-
rodott vala, A halálra immár menendő vala. 

3. Akkor az Urat segítségül hívám, Felki-
áltám őnékie ezt mondván: Siess kérlek, Uram, 
immár énhozzám, Ne hagyd lelkemet elveszni, 
kiáltám. 

4. Kegyelmesen az Isten meghallgata, 
Atyaiképen hamar hozzám hajla, Szentlelkével 
engem meglá togata , Bánatimban engem meg-
vígasztala. 

5. Mely kegyelmességét mindennek adja , 
Nagy kegyesen emberekre k inyú j t j a ; Akik benne 
bíznak, megvigasztalja, Minden háborútól meg-
szabadítja. 

6. Bízzál azért én lelkem az Istenben, Végy 
nyugalmat ő szent ígéretiben; Bízzál az ő erős 
segítségében, Veled lészen ö rökké te ügyedben, 
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7. Te, Úristen, engem kiszabadítál, Az ha-
lálnak nagy kínjából kiváltál, Keserű siralmim-
ban vígasztaltál, Minden háborúmban megol-
talmaztál. 

8. Nagy örömben vagyon azért én lelkem, 
Ö szentivei vígan lakik életem; Isten segítségé-
ben nincs kétségem, És ebben vagyon nékem 
teljes hitem. 

9. Azért mit fizessek ő jóvol táér t , Tőle 
elvett sok szép a jándékié r t? Mit adhatnék néki 
ő oltalmáért, Hozzám való nagy kegyelmessé-
géér t? 

10. Nagy örömmel dícséretit éneklem, Ö 
jó té té t mindeneknek hirdetem, Szent gyülekezet 
közt ezt én beszélem; Lelkemnek ezzel nagy 
oltalmát vészem. 

11. Én pedig te szolgád vagyok, Istenem: 
Kérlek, add meg kegyesen ezt énnékem, Hogy 
örök szolgád lehessen életem, Szolgálóleányod 
légyen én lelkem. 

12. Hálaadást a hívek előtt tészek, Melyből 
minden népnek jó példa lészek: Én Istenem, 
csak tégedet tisztellek, Örökkön-ö rökké téged 
dicsérlek. 

UZ: 512, D: 144, K: 110. Először Bornemiszánál 1582. 
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2. Az írás rólad, felséges Isten, bizony-
nyal azt mondja, Hogy valakinek tebenned va-
gyon szíve bizodalma, Az olyan ember meg nem 
szégyenül, mert te vagy oltalma. 

3. Gyermekségemtől fogván, Üristen, mind-
ezideiglen Téged hívtalak én segítségül minden 
szükségemben; Mostan is nincsen több bizodal-
mam sem földön, sem mennyen. 
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4. Nincsen szívemnek több bizodalma, Úr-
isten, náladnál. Valamíg gyötresz, szabad légy 
velem, csak ne haragudjál , Mint kegyes atya 
f iát dorgál ja , csakhogy meg ne útálj. 

5. A szegénységnek nagy kísérteti engemet 
szorongat , Kárvallásomnak bánat ja izgat, beteg-
ség t án to rga t , Mindazonáltal csak tőled várok, 
Úristen, oltalmat. 

6. Mely nagy örömem és bizodalmam né-
kem ezen vagyon, Hogy ígéreted, mint drága 
zálog, én szívemben vagyon, Krisztus Jézusért 
engem meghallgatsz, azt bizonnyal tudom. 

7. Tudom előtted, úgy mint magamban, 
bűnös ember vagyok, De Krisztus Jézus szent 
haláláért nálad kedves vagyok, Mert őáltala te 
fiad vagyok, örökösöd vagyok. 

8. Add meg, Úristen, te szent nevedért, amit 
tőled kérek, Szent Fiad által teljes szívemből 
melyért most könyörgek, Mert csak tebenned 
bízom, Úristen, míg e testben élek. 

Nagybánkai Mátyás. 
UZ: 441, D: 124, K: 91. Először Huszár Gálnál 1574. 



112 KÖNYÖRG? з MEGPRÓBÁLTATÁSBAN 

77 

2. Uram, meg ne útálj engemet haragodban, 
Ha immár bévettél szent i rgalmasságodba: Kér-
lek, el ne fordí tsd orcádat énrólam, Vígy be 
szent országodba. 

3. Megfoglak tégedet az én igaz hitemmel, 
Reád támaszkodom erős reménységemmel. Én 
el nem eresztlek, amíg meg nem hallgatsz, Az 
én lelki kezemmel. 
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4. Felindítlak téged nagy nyomorúságim-
mal, Az én bűneimnek számtalan sokságával. 
Mindaddig kiáltok, míg bé nem kötsz engem, 
Szent irgalmasságoddal. 

5. Ó mennybéli Isten, te vagy én remény-
ségem, Kinek hatalmában, kezében ellenségem. 
Ott vagy te, Üristen, én nagy segítségem, Ahol 
nincs reménységem. 

6. Taníts meg engemet te igaz útaidra, 
Hadd lássak elmenni a te igazságodra. Én ellen-
ségimet gonosz szándékjokban Ne bocsássad 
szájokra. 

7. Ha tebenned, Uram, nem reménylettem 
volna, A nagy bánat miatt megemésztet tem 
volna, Az élőknek földén a te javaidat Meg nem 
láthattam volna. 

8. Azért ó én lelkem, serkentsd fel temaga-
dat. Mit tö röd , fárasztod nagy bánatban maga-
dat? Majd meg fogod látni Uradnak jó voltát, 
Csak ne hagyd el magadat . 

UZ: 401, D: 86, K: 57. Először Huszár Gálnál 1574. 

1. Senkinek az Isten, Mint szintén régenten, 
Nem adá di csőségét; Mert' egyedül őtet , Mint 

Nóta: Eltévedtem mint juh. 

8 
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teremtő Istent Illeti a tisztelet. Együt t a Krisz-
tussal, Mi vigasztalónkkal: Csak ővé a dicséret. 

2. Hívjad segítségül Az Istent egyedül A 
Krisztusnak nevében; M e r t e közbenjáró Atyánk-
nál szószóló. Bízzál ő érdemében. Aki ebben 
bízik, Meg nem csalatkozik Az ő könyörgésében. 

3. Töredelmes szívvel És józan elmével Imád-
jad Istenedet. Légyen igaz hitből, Nem kételke-
désből Isteni tiszteleted. Sok szószaporitást Min-
den haragtar tás t , Távoztasd s találsz kedvet. 

4. Mert ha te i lyformán Szükséged órá-
ján Könyörgesz Istenednek, Amit kérsz, meg-
adja, Noha ő halasztja Kívánságát szívednek. 
Kérj, kiálts s adatik, Zörgess s megnyi t ta t ik 
Ajta ja kegyelemnek. 

5. Az Isten őmagá t Ajánlja jóvoltát Az 
evangyéliomban: Minden bűnösöket , Hozzá té-
rülteket Béfogad irgalmába. Valakik engednek 
A hívó Istennek, Lakások mennyországban. 

6. Hogy i lyeténformán Szíve szerint nyil-
ván Minden imádkozhassék, És amit kér hit-
ből, Tiszta s buzgó szivből, Néki megadat tassék, 
Az örök életben, Fényes dicsőségben, Kívánva 
részeltessék. 

UZ: 418. Először Zöngedező Mennyed Kar 1696. 
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2. Mert mi emberek földből te remtet tünk, 
A gonoszságra is ha j landók lettünk, Meny-
nyeiekre nem igyekezhetünk, Mint fel-felvetett 
kő, a földre sietünk. 

3. Hallgass meg azért, kegyelmes Úristen, 
Tekints mireánk, ki. vagy erős Isten, Te Szent-
lelkeddel vigasztalj Úristen, Hogy te szent igéd 
legyen nagy becsületben. 

8* 
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4. Dicséret légyen néked, ö rök Isten, Ki 
mos tan reánk nézsz nagy kegyelmesen, És nem 
hagysz minket szent ígére tedben, De te meglá-
t o g a t s z Szentlélek Istenben. 

UZ: 295, D: 340, K: 278. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Igen vígad és örvendez én lelkem, Az 
Istennek segedelmét, hogy kérem: Nyomorultak 
meghallják, azt örvendem, Vígadjanak Istenben, 
arra intem. 
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3. Ha valamely nyavalyába én estem, Az 
Úristent kiáltván megkerestem: Feleletet azon-
nal tőle vettem, És mindenből megszabadult én 
fejem. 

4. Az Istenhez azért feltekintsenek, Nyomo-
rultak őhozzá siessenek, Nyilván higgyék, hogy 
meg nem szégyenülnek, Csak énrólam erre pél-
dát végyenek. 

5. Én, mikoron Istenhez kiál tot tam, Az 
Istentől legott meghal lgat tat tam, ö általa hamar 
megszabadultam, Háborúságimban én megtar -
tat tam. 

6. Lám, Istennek angyala mind tábor t jár , 
Az istenfélő emberek körül jár , Az Istentől azért 
ki oltalmat vár, Ütaiban mindenütt az nagy-
jói jár. 

7. Segítségül azért Istent hívjátok, Ö jóvol-
tát kóstol já tok, lássátok, Igen nagy jó, azt bi-
zonnyal t u d j á t o k : Benne bízó emberek mind 
boldogok. 

8. Tőle azért mindenkoron függje tek , Akik 
szentek vagytok, őtet fél jétek, Szükségtekben 
ti így nem szűkölködtök, Istennek javaival bő-
völködtök. 

Sztárai Mihály. 
D; 94, K: 64. Először Huszár Gálnál 1574, 
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2. Valamely városnak, avagy háznak népét 
Úristen nem őrzi, higgyed annak vesztét. Nin-
csen Isten nélkül segítség és idvesség. 

3. Csak hiába lészen reggel felkelésiek, 
Néktek, kik erősen Istenben nem hisztek, Nin-
csen Isten nélkül segítség és idvesség. 

4. Ekképpen történik mindnyájan t inéktek, 
Munkával, bánat ta l kik kenyeret esztek: Nincsen 
Isten nélkül segítség és idvesség. 

5. Nagykönnyen az Isten ád mindent azok-
nak, Kik csak benne bíznak s hozzá fohászkod-
nak. Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 
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6. Mint a sebes nyilak hatalmas kezében, 
Erősek a hívek Isten kegyelmében, Nincsen Isten 
nélkül segítség és idvesség. 

7. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, Minden 
ellenségét erősen meggyőzi, Nincsen Isten nél-
kül segítség és idvesség. 

UZ: 259, D: 151, K: 117. Először Nagyvárad 1566. 

1. Mint a szarvas kívánkozik A kút fe jekhez : 
Az én lelkem úgy az élő Istenhez, Tehozzád Úr-
isten, Életnek kútfejéhez. 

2. Igen szomjúhozot t lelkem Az Úristenhez; 
Mikor jutok az élet kú t fe jéhez? És mikor me-
gyek bé Az Isten szent színéhez? 

3. Kenyerem ímé énnékem Könnyhullatá-
sim; Éjjel és nappal az én óhaj tás im. Hol vagyon 
Istenem, Azt kérdik ellenségim. 

4. Leiekemet ezen kiontván, Vagyok mély 
gyászban. Miért nem megyek a dicső hajlékba, 
Anyaszentegyházba, Istennek ő házába? 

5. Ott nagy vígasságos szóban, És dicséret-
ben, Isteni vallásban és tiszteletben Lakoznám 
zengésben, Angyali éneklésben, 

Nóta: El-bé megyünk nagy örömben. 
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6. Siralmas és nagy szomorú Vagy te én 
lelkem, Mire hagyod így el magadat bennem? 
Mire hogy háborgatsz Engemet ó én lelkem! 

7. Csak bízzál nagy reménységgel Az Úr-
istenben. Hiszen, valaha m é g élek örömben, Az 
én Istenemben És én Idvezítőmben. 

8. Háborúi közt lelkemnek, E messze helyen, 
Uram Istenem, hívlak ím szüntelen E Jo rdánnak 
földén, S e Hermonhegy mellékén. 

9. A csapások, mint a habok A mélységek-
ben, Mind egymást űzik, én mégis ezekben A 
kísértetekben, Dicsérlek énekekben. 

10. Szüntelen nappal és éjjel, Mert tapasz-
talom: Nem árthat énnékem semmi hatalom, 
Életem Istenét Azért felmagasztalom. 

11. Én Istenem, én kószálom, Én erősségem, 
Hogy felejtél el, ra j tam ellenségem. Miért kell 
gyászolnom? Lásd meg keserűségem. 

12. Énbennem majd minden csontok Egy-
ben romlanak, Háborgató im midőn így szóla-
nak: Lássuk, hol Istened? Naponként bosszan-
tanak. 

13. Lelkem, ne hagyd el magadat ; Vá r j ad 
Uramat, S megvidámít ja szomorú o rcámat : 
Hogy lássa meg minden Az én szabadítómat. 

„Miklós" 
D: 99, K: 69. Először rövidebben Nagyvárad 1566. 
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Nóta: Drága dolog az Üristent dicsérni. 

1. Seregeknek Ura, felséges Isten, Mely igen 
szép a te házad mennyégben, Aranynál, ezüst-
nél, szebb drágakőnél, Minden e világi szép 
ékességnél. 

2. Kívánkozik az én lelkem ott lakni, Nagy 
áhítatossággal hozzád menni, Akar veled, élő 
Isten, örvendni, Szívem, testem kész tehozzád 
költözni. 

3. Lám a madaraknak is helyek vagyon, 
Emberek közt fecskéknek fészkek vagyon; Én 
Istenem, te vagy az én királyom; Te házadban 
légyen nékem lakásom. 

4. Bizonnyal boldogok az oly emberek, Kik-
nek a te házadban vagyon helyek, Csak tereád 
azok mindenkor néznek, És tégedet mindörökké 
dicsérnek. 

5. Oly boldog ember de kicsoda lészen? Az, 
akit Isten erősít a hitben, Kinek törvényét be-
írta szívében, És Szentlelkével igazgat ja híven. 

6. Semmi szükség az ilyennek nem ártott , 
Akit Isten házába befogadot t ; Sok ínség, nyo-
morúság közt bár fo rgo t t , Mindent Isten javára 
szolgáltatott , 
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7. Úristen, csak te vagy a mi oltalmunk, 
Zászlónk és a mi nagy erős kővárunk, A Krisz-
tusért, ki minékünk hadnagyunk, Ne hagy j 
messze szent házadtól szakadnunk. 

8. Jobb egy nap a te tornácodban laknom, 
Hogynem ezer nap másut t mulatoznom; Házad-
nak küszöbét kedvesbnek tar tom, Mint gono-
szok ha j lék jokban vígadnom. 

9. Mert miképpen a fényes nap az égen 
Mindeneket világosít nagy szépen, Te vagy 
nékünk fényes napunk akképen, Oltalom, segít-
ség háborúk ellen. 

10. Nem fog ja m e g tőlünk javát az Isten, 
Valakik őtet tiszteljük nagy híven, Boldog em-
ber, aki bízik Istenben, Mindennemű nagy szám-
kivetésében. 

Nóta: Irgalmazz Úristen immárom énnekem. 

1. Siess nagy Úristen én segítségemre, És 
légy figyelmetes az én beszédemre, Emlékezzél 
reá, szent ígéretedre, Hajtsad füleidet én kö-
nyörgésemre. 

2. Tiszta szívből, Uram, fo lyamom tehozzád, 
Nagy bizodalommal fohászkodom hozzád, Szűn-

D: 132, K: 99. 
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telen, óh Atyám, kiáltok tehozzád, Kérlek, kiál-
tásom hasson fel tehozzád. 

3. Ezen te szent Fiad megesküdt minékünk, 
Hogy te szent orcádat nem rejted el tőlünk, 
Sőt az ő nevében amit tőled kérünk, Minden 
kétség nélkül megadod minékünk. 

4. Parancsol ta nékünk szent Máté köny-
vébe, Hogy az legyen dolgunk mindenek előtte: 
Hogy szent országodat az ember keresse, Az-
után a testi hogy minden meglenne. 

5. Hitből, tiszta szívből azért ar ra kérlek, 
Engedd, szent igédből hogy esmérhesselek, Tel-
jes életemben hogy dicsérhesselek, Minden dol-
gaimban téged nézhesselek. 

6. Az én életemet tar tsd meg szent neved-
ért, A te szent Fiadnak kedves szerelméért, 
Nagy hálákat adok tenéked ezekért, Ha meg-
hallgatsz, Uram, engem jóvoltodért . 

7. Nem kérem e végre hosszú életemet, 
Hogy itt e világon hizlaljam testemet, És hogy 
öregbítsem híremet, nevemet, Sőt hogy dicsér-
hessem te Istenségedet. 

8. Világi életem csak árnyék énnékem, Mint 
a szép folyóviz elmúlik éntőlem, De a te orszá-
god örök lakóhelyem, Melybe Jézus Krisztus ál-
tal helyeztetem. 

9. Szent Fiad vállára rakád bűneimet, Ör-
dög rabságából megváltál engemet, Érette 
fiaddá fogadál engemet, ö rökössé tevéi őérte 
engemet. 
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10. Bízvást merek azért néked könyörgeni , 
Az én ajakimmal áldozatot tenni, Mint kegyes 
Atyámmal teveled szólani, Minden szükségemet 
is megbeszélem. 

11. A te népeidet, Uram, immár szánd meg, 
Súlyos os torodat tőlünk immár vond meg, Te 
nagy haragodat , szent Atyám, enyhítsd meg, 
Gyülekezetedet immáron építsd meg. 

12. Rútságát, Úristen, bűnünknek ne néz-
zed, Hanem szent Fiadnak halálát tekintsed, És 
áldozat jának szent érdemét nézzed, Szegény 
fiaidat immár megsegéljed. 

13. A te jóvol todér t mindörökké áldunk, Ir-
galmasságodért is felmagasztalunk, Háládatlan-
ságot távoztass el tőlünk, Üj és tiszta szívet te-
remts már mibennünk. 

14. Tied legyen Isten mindenben dicsőség, 
A te szent Fiaddal és minden tisztesség Szent-
lélek Istennel egyenlő felséggel, A Szenthárom-
ságban mindörökké, Ámen. 

UZ: 419, D: 120. Először Huszár Gálnál 1574. 
Barát István. 
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2. Látod, Uram, igen megnyomorodtam, 
Előtted nagy nyavalyára jutot tam, De míg te 
szent Istenségedben bíztam, Soha semmiben el 
nem hagyat ta t tam. 

3. Reménységem míg meg nem fogyatko-
zott, A te ígéreted nálam nyilván volt, Hogy 
énnékem mind megadod azokat, Melyeket én 
szívem tőled óha j to t t . 
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4. Melyben nem volt, nem is lészen kétsé-
gem, Hogy te elődben mégyen könyörgésem, 
Azért Uram tehozzád esedezem, Mert nincs 
többhöz senkihez reménységem. 

5. Tudom, hogy megadod nékem ezeket, 
Meghallgatod az én könyörgésemet , Tudod, 
Uram, mindenben én szívemet, Amellé kívánod 
igaz hitemet. 

6. Azért csak téged hívlak segítségre És 
magamat nem bízhatom senkire Én lelkemet 
vigyed nagy háladásra, És szívemet jut tasd nagy 
vígasságra. 

7. Melyért nagy dicséretedet éneklem, Jó-
voltodat soha el nem felejtem, Mindezekért, 
Uram, hallgass meg engem, Megtar tassék tőled, 
Uram, én lelkem. 

8. Irgalmasságodat mikor hallhatom, Le-
go t t elfelejtem minden bánatom, Akkor vagyon 
nékem nagy vígasságom, Bűneimnek bocsánat-
ját hogy bírom. 

9. Jelentsd meg nékem te akara toda t , For-
dítsd hozzám szent i rgalmasságodat , Add meg 
nékem most, amit tőled várok, Melyért dicsé-
retet ö rökké mondok. 

10. Dicséret legyen mennyben, Atyaisten 
Egyetembe teveled, Fiúisten, Teljes Szenthárom-
ság a magas, mennyben, Dicsőség tenéked, 
örökké , Amen. 

D: 101, K: 70. Először Debrecen 1569. 
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2. Szárnyad alá vetem az én reménységem, 
Míg elmúlnak tőlem az én ellenségim, És míg 
eltávoznak tőlem én bűneim, Csak tebenned 
lésznek, Uram, én örömim. 

3. Tehozzád kiáltok, hatalmas Úristen, Mert 
nincsen, énvelem ki most jót tehessen, Én eilen-
ségimtől engem megmenthessen, És én dolgaim-
ban ki jó ra vihessen. 



1 2 8 ISTEN SEG1TSÉGÜLH1V ASA 

4. Velem, én szent Atyám, nagy sok jóka t 
tettél: Mer t mennyből énnékem őr izőt küldöttéi, 
Én ellenségimtől engem megmentettél , És az én 
szívemben örömet szerzettél. 

5. A hatalmas Isten nagy hatalmasságát 
Énhozzám bocsátá ő nagy igazságát , És meg-
mondhatat lan nagy irgalmasságát , Hozzám 
megjelenté nagy jóaka ra t j á t . 

6. Nékem ellenségim mind akik valának, 
Fene oroszlánok, mind megrontanának . És te 
velem lévén, ők nem ár tha tának: Mer t elvetted, 
Uram, ere jé t azoknak. 

7. De ennekfelette sok gonosz emberek Én-
reám támadtak és sokan közülek Hamisságot 
szóltak ellenem ő nyelvek, De nem ár thatának 
énnékem mindezek. 

8. Ezeknek ő nyjlok és az ő fegyverek, 
Semmi nem más, hanem az ő mérges nyelvek; 
Vermet ástak nékem és ők beléestek Csalárdsá-
guk miatt Önnön m a g o k vesztek. 

9. Azért, Uram, téged én felmagasztallak, 
Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, Mind 
e világ előtt irgalmasnak vallak, És jóakaróm-
nak én tégedet hívlak. 

10. Kész már az én szívem néked énekelni, 
Kész most jóvol todért nagy hálákat adni, És 
mindenekelőtt tégedet vallani, A te szent neve-
det ö rökké dicsérni. 
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11. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsősé-
gem, Légy mindenben nékem most is segítségem, 
Erőtlenségemben légy én erősségem, És vesze-
delmemben légy oltalmam nékem. 

' 12. Én felmagasztalom irgalmasságodat , És 
mindenkor vallom te igazságodat, Mind ez egész 
földön irgalmasságodat , Mindenkor hirdetem a 
te jóvoltodat . 

István deák éneke. 

UZ: 436, D: 116, K: 84. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Kegyelmes Isten, hallgass meg, Bűnünket 
nékünk bocsásd meg; A te hitedet építsd meg, 
És Szentlelkeddel, kérünk, vigasztalj meg. 

3. Régenten paradicsomban, Fiad ígéréd te 
szódban, Nékünk adnád jóvoltodban, Hogy ne 
maradnánk ö rök kárhozatban. 

4. Ebből é r t jük jóvoltodat , Véghetetlen ir-
galmadat, Nékünk adád szent Fiadat, Ki meg-
öleté é re t tünk ő magát. 

5. Akara toda t jelentéd, Kívánságodat hir-
detéd, Hogy bűneinket elvennéd, Szent orszá-
godba lelkünket bevinnéd. 

6. Csak hinnénk Jézus Krisztusban, Marad-
nánk meg mondásában, Szent evangyéliomában, 
Nem vetne minket örök kárhozatba . 

7. Igazság maga a Krisztus, Igazság az ő 
beszéde; Mard junk azért ezekben, Ne kételked-
jünk Isten beszédében. 

8. Meghiggyük valamit mondot t , Amit szen-
tivei í ratot t , Idvességünkre kiadot t , Apostolival 
kit prédikál ta to t t . 

9. Dicsérjük az Atyaistent, Magasztal juk 
Fiúistent, És velük Szentlélek-Istent, Három sze-
mélyben csak egy bizony Istent. 

D: 287, K: 245. Először (?) Lőcse 1642. 
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2. Bocsássad hozzánk, kérünk, te Szentlel-
kedet, Hadd indítsa könyörgésre a mi lelkünket, 
Építse és újítsa gyar ló szívünket És elégítse meg 
bennünk a mi sok szükségünket. 

9* 
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3. A megszegett nádszálat el ne tördelje, 
De sőt a füstölgő csepüt ő megélessze; A mi 
könyörgésünket jó néven végye, És az örök 
dicsőségre lelkünket megszentelje. 

4. Igazgasson minden jóra szent áldása, Ne 
távozzék el mitőlünk vigasztalása, Szálljon a mi 
lelkünkbe bátor í tása: Hogy ne f o g j o n ra j tunk 
semmit az ö rdög csalárdsága. 

5. Dicsértessél Atyaisten magasságban, Fiad-
dal és Szentlelkeddel egy méltóságban, Mi is 
hozzád mehessünk hálaadásban, És láthassunk 
színről-színre az örök boldogságban. 

UZ: 219, D: 245, K: 208. Először Huszár Gálnál 1574. 
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Krisztus dicsérete 
és 

segítségül hívása 

N ó t a : Új v i l á g o s s á g je lenék. 

1. E világnak fényessége És szenteknek 
idvessége, Krisztus Jézus, egy reménye, Menny-
nek, földnek teremtője. 

2. Kegyetlen halált meggyőzéd, Ördög ha-
talmát elvevéd, Pokol t o r k á t berekesztéd, Bű-
nünket rólunk elvevéd. 

3. Teáltalad megvál tat tunk, Teáltalad sza-
badultunk, Teáltalad igazultunk, Teáltalad meg-
tar ta t tunk. 

4. Alázatosan könyörgünk , Buzgó szívből 
esedezünk, Légy minékünk segítségünk, Mert 
jól látod, mely sok bűnünk. 

5. Add Szentlelked ajándékát , Örök életnek 
jutalmát, Engeszteld Atyád haragjá t , Láthassuk 
ő szent irgalmát. 

6. Te vagy mennyország kapuja És idves-
ségnek a j t a j a , Bűnösöknek szószólója És csak 
egy közbenjáró ja . 



134 KRISZTUS SEG1TSÉG0LH1VÂSA 

7. Dicsőség légyen Atyának, Tenéked ő 
szent Fiának, És a mi Vígasztalónknak, A teljes 
Szentháromságnak. 

Lux mundi beatissimus UZ: 132, D: 26, K: 20. 
Először Batthyány kódex , majd Lőcse 1635. 

Nóta: Vedd el Üristen rólunk haragodat . 

1. Idvezlégy Krisztus, e világnak Ura, Atya-
istennek szerető szent Fia, Bűnös népeknek ki 
vagy bizodalma És igazsága. 

2. Hallgasd meg mostan mi könyörgésün-
ket , Fordítsd mireánk kegyes szemeidet, Je-
lentsd meg hozzánk a te jókedvedet És szerel-
medet. 

3. Kérünk, Üristen, hogy légy segítségül, 
Gondot viselvén a mi életünkről, Lelki és testi 
minden szükségünkről, Idvességünkről. 

4. Ne nézd a mi számtalan bűneinket, Bír-
jad lelkünket és mi életünket, Csak te viseljed 
minden mi ügyünket , Ne hagy j bennünket. 

5. Senki bűnünkből meg nem szabadíthat, 
Senki lelkünkben meg nem vígasztalhat, Senki 
kívüled meg nem oltalmazhat S meg nem 
nyugothat . 

6. Mert te egyedül é re t tünk fáradtál, Mi 
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bűneinkért csak te szomjúhoztál , Kegyetlen 
halált mikoron kóstoltál , Ér tünk áldoztál. 

7. Te vagy azért mi kegyes oltalmazónk, 
Te vagy megvál tónk és megszabadítónk, Te 
vagy életünk és egy bizodalmunk, Minden jó-
szágunk. 

8. Mi csak teveled adhatunk jól számot, 
Csak teáltalad lá tha t juk Atyádat, Mert ő miné-
künk tégedet a jánlot t , Hallgatnunk hagyott . 

9. Tekints ránk azért, kegyelmes Istenünk, 
Ki vagy minékünk egy szerelmes Urunk, Ne 
hagyj tetőled elidegenednünk És elszakadnunk. 

10. Adj közénk igaz és bölcs vezéreket, És 
adj keresztyén jó fejedelmeket, Kik oltalmazzák 
a te szent igédet S a te népedet. 

11. Hirdettessék mindenütt te szent igéd, 
Magasztaltassék dicsőséges neved, Dicsértessék 
vég nélkül szent Felséged, Minden jótéted. 

1. Járul junk mi az Istennek szent Fiához, 
A mi idvezítő Urunk Jézus Krisztushoz, Mint 
kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, Testi lelki 
nyavalyánkban Csak egy vígasztalónkhoz. 

UZ: 337, D: 261, K: 224. 

Nóta: Magasztal juk keresztyének. 
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2. Óh irgalmas Megváltó Fiú Üristen! Ki 
országolsz szent Atyáddal földön és mennyen, 
Tehozzád esedezünk könyörgésünkben, Segítség-
gel légy minékünk Mostani szükségünkben. 

3. Sok szűkségink jóllehet vannak miné-
künk; De most néked kiváltképen ezen könyör-
günk: Szentlelked erőssége légyen mivelünk, 
Hogy az igaz tudományban Épületet vehessünk. 

4. Mi elménknek homályát távoztassad el, 
Ajándékozz engedelmes szívvel-lélekkel; Hogy 
a te szent igédet végyük jó kedvvel, Tanulhassuk 
és él tünkben Kövessük nagy örömmel. 

5. Öregbítsed, neveljed bennünk a hitet, 
És az igaz szeretetet; ad j reménységet, A d j min-
den jóra való igyekezetet, Tiszta lelkiismeretet. 
És szentséges életet. 

6. Szent nevedet engedjed, nyilván vallhas-
suk, Az ö rdögö t s e világot megűtálhassuk, És 
te szent országodba kívánkozhassunk, Felséged-
del egyetemben Örökké vígadhassunk. 

UZ: 213, D: 248, K: 210. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Mostan néked mi könyörgünk , Szent 
nevedért esedezünk: A te Szentlelkedet adjad 
nékünk. 

3. Mi szívünket megújí tsa; Sebeinket meg-
gyógyítsa! Veszett erkölcsünket megjobbítsa. 

4. Munkáinkat megszentelje: Bennünk a 
hitet nevelje; Utunkat hazánkba vezérelje. 

5. Bölcseségre megtaní tson: Hogy ördög 
meg ne csalhasson, Kísértetek ellen bátorí tson. 

6. Plántál jon nagy egyességet, Igaz és szent 
szeretetet , Szíveinkbe isteni félelmet. 

7. Hogy téged bát ran vallhassunk; E földön 
néked élhessünk; Mennyben aztán veled lakoz-
hassunk. 

D: 58. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Jézus Krisztus, kegyelmes megváltónk, 
Úristentől adatott taní tónk, Szent Atyáddal fel-
séges megtar tónk, Szentlélekkel minden igaz-
ga tónk. 

3. Szent véreddel te minket megváltál, Bű-
neinkből szépen kitisztítál; Szentlélekkel meg-
világosítál És Atyádnak kedvébe jut tatál . 

4. A keresztfán ére t tünk meghálál , Harmad-
napon ismét feltámadál, Mennyországban fel-
magasztaltatál , Tisztességgel megkoronázta tá l . 
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5. Azért vallunk téged királyunknak, És 
örökkévaló főpapunknak, Isten előtt minden 
gyámolunknak, E világon minden ol talmunknak. 

6. Te vagy nékünk minden igazságunk, 
Jámborságunk és ár ta t lanságunk: Te vagy né-
künk szentségünk, váltságunk, Isten előtt örök 
boldogságunk. 

7. Te vagy nékünk a mi reménységünk, 
E világon mi nagy tisztességünk, Isten előtt min-
den dicsőségünk, Mennyországban örök idves-
ségünk. 

8. ü Istennek drága kincstar tója , Szentlé-
leknek ra j tunk nyugta tója , Nyomorodot t árvák-
nak tar tó ja , Mi hi tünknek megkoronázója ! 

9. Ó Istennek kedves áldozatja, Kit jó szem-
mel megtekint az Atya, És megmarad az ő jó 
illatja, Mindörökké kedves fogana t j a . 

10. Édes Jézus! Elődbe járulunk, ,Széked 
előtt arccal leborulunk, Keservesen tehozzád 
óhaj tunk, És nagy sírván mennybe felkiáltunk: 

11. Emlékezzél gyar ló esetünkről, Emlékez-
zél erőtlenségünkről, Emlékezzél kegyelmessé-
gedről, Emlékezzél szent ígéretedről. 

12. Lám a testbe ére t tünk öltözél, A szép 
szűztől világra születél; Szent véreddel te minket 
megjegyzél, Igaz hitbe magadnak gyűrűzél. 

13. Oltalmazz meg azért az ördögtől , E 
világi sok kegyetlenektől, Szabadíts meg a mi 
bűneinktől, Testünkbéli fertelmességektől. 
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14. Adjad nékünk a te Szentlelkedet, Ter-
jesztessed a te szent igédet; Esmér jünk meg 
mindnyájan tégedet, Dicsérhessük a te szent 
nevedet. 

15. Vigasztald meg a mi siralmunkat, Telje-
sítsd bé mi kívánságunkat , Mi is néked hálaadá-
sunkat, Bénrutat juk mi áldozatunkat . 

16. Édes Jézus néked hálát adunk, Jóvolto-
dért el- felmagasztalunk, Ajándékot elődbe mu-
tatunk, Dicséretet tenéked éneklünk. 

17. Dicsértessék az Atyaúristen, Dicsértes-
sék a Fiűűristen, Dicsértessék a Szentlélekisten, 
Szentháromság egy bizony Üristen. 

Batizi András 
D: 260, K: 223. Először Nagyvárad 1566. 

94 
Nóta: Drága dolog az Úristent dicsérni. 

1. Jézus Krisztus, mi kegyelmes Hadna-
gyunk, Könyörgéssel teclédbe járulunk, Kik e 
siralomnak völgyén nyomorgunk, Oltalmat, 
segítséget tőled várunk. 

2. Bémerültünk sok nyomorúságinkba, Va-
gyunk éjjel-nappal szomorúságban, Számtalan 
sokféle sanyarúságban, Az ellenségnek vagyunk 
ő torkában. 

3. Ellenségünk sanyarga t j a testünket, Csú-
folja és ká roml ja Istenünket, Gyalázattal illeti 
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szent nevedet. Ne szenvedd el, kérünk Uram, 
tégedet. 

4. Reád hagyjuk minden mi dolgainkat, 
Hisszük, hogy jól látod nyavalyáinkat, Ne hagyd 
elmerülni kicsiny hajódat , Parancsol j és csende-
sítsd a habokat . 

5. Ébredj fel Uram, mert majd elmerülünk, 
Veszedelmes habokban elsüllyedünk. Szüksé-
günkben tehozzád esedezünk: Jézus Krisztus, 
hallgass meg, téged kérünk. 

6. Kérünk, Uram, marad j meg szállásunkon, 
J á r j mivelünk, népeiddel, egy úton. Látod, im-
már napenyészetkor vagyon, Té r j mihozzánk, 
j á r j mivelünk egy úton. 

7. Ne hagyj , kérünk, egyetlenegy Jézusunk, 
Jusson teelődbe mi imádságunk, És hallgass meg 
egyetlen egy szószólónk Tekints reánk, hatalmas 
közbejárónk. 

8. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat , 
Melyért halálra adád te magadat . Szent véredet 
éret tünk kiontot tad , Ne hagyd elmerülni, ha 
megváltot tad. 

9. Sőt erős kőfa la légy népeidnek, Szapo-
rítsad számokat híveidnek, Vezéreljed nyelvét 
hirdetőidnek, Kik nevedért gyakran bosszút 
szenvednek. 

10. Szent az Atya, mindennek megta r tó ja , 
Szent a Fiú, mindennek megváltója, Ó Szentlé-
lek, hívek bá tor í tó ja , Szent, szent, szent a te 
neved, minden vallja. 

UZ: 457, D: 308, K:260. Először Gönczinél 1592. 



1 4 2 FOHÁSZKODÁS KRISZTUSHOZ 

2. Ér tünk egyedül szörnyű kínt szenvedél, 
Megfeszít tetvén tövisét viselél, Mi bűneinkért 
véreddel fizetél S megölettetél . 

3. Édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket, 
Hogy mi is megengedhessük bűnöket Minde-
neknek, kik ellenünk vétkeztek És elestenek. 

4. Adjad, hogy mi is ér tek könyörög jünk , 
Téged követvén szívből esedezzünk, Hogy sok 
szentekkel tehozzád mehessünk, Idvezülhessünk. 
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5. A pályafutást mi is elvégezvén Lelkünket 
ajánlhassuk szent kezedbe, Mint megvál tot tak 
mondhassuk nagy szépen Éltünk végében: 

6. Hála légyen a mennybéli Istennek, Ki 
megvál tója lőn bűnös embernek És megszerzője 
szent békességünknek, Idvességünknek. 

Pécseli Király Imre. 
D: 209, K: 173. Először Lőcse 1654. 
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2. Téged vallunk és dicsérünk, Te vagy 
örök idvességünk, Te vagy, Isten, egy érdemünk. 

3. A d j minékünk igaz hitet, Szeretetet, 
egyességet, Országunkban békességet. 

4. Dicsérhessük szent nevedet, Tanulhassuk 
szent igédet, Nyerhessük örökségedet . 

5. Benned légyen bizodalmunk, Rólad lé-
gyen tanúságunk, Igaz légyen tudományunk. 
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6. Légy minékünk egy é rdemünk, Ujítassék 
mi szentségünk, Ne árthasson ellenségünk. 

7. Bátorítsad mi lelkünket, Bír jad jóra mi 
szívünket, Jövel, tar tsd meg életünket . 

8. Dicsértessék Istenséged, Megadassék tisz-
tességed, Marad jon meg dicsőséged. 

UZ: 351, D: 288, K: 246. Először Debrecen 1590. 
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A Szentlélek dicsérete 
és segítségül hívása 

97 

2. Jövel megnyomorod taknak Nemes ví-
gasztalója Árváknak édes Atyja, Töltsd bé siral-
mas szívünket Lelki nagy sok örömmel, Jövel 
mi lelkünknek édes vendége! 

10 
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3. Távoztasd el mi szívünknek, Setét hitet-
lenségét, Világosíts meg minket, Hogy az Isten-
nek igéjét Hallhassuk és érthessük: Jövel és 
taníts meg az igaz hitre! 

4. Jövel, ger jeszd fel szívünkben Szent sze-
relmednek tűzét, Rontsd el a gyűlölséget, Hogy 
mi egyesek lehessünk, Isteni szerelmedben, Jövel 
mi lékünknek nagy vígassága! 

5. Te vagy bizony örök Isten, Ki Atyától s 
Fiútól Mindörökké származol, Te vagy mi Urunk 
Krisztusnak Áldott szent ígérete, Te vagy mi 
lelkünknek megszentelője. 

6. Te vagy a nagy Úristennek Mennyei 
a jándéka, Igazságnak Mestere, Taníts minket a 
Krisztusnak Igaz esméretire: Te vagy mi lel-
künknek bölcs taní tó ja . 

7. Adjad szent a jándékodat , Bátorí tsad lel-
künket , Hogy vallhassuk a Krisztust: Adjad, 
hogy mi meggyőzhessük Ördögnek csalárdsá-
gát, Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk! 

8. Bíztasd félelmes szívünket, Hogy két-
ségbe ne essünk Halálunknak idején: De nagy 
bátorsággal vígan E világból kimúljunk, Jövel 
vigasztaló Szentlélek Isten! 

Batizi András. 
UZ: 180, D: 238, K: 201. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Te szentségnek ú j világa igédnek vezérl j 
útára, Taníts téged megismernünk, Istent Atyánk-
nak neveznünk: Őrizz hamis tudománytól , Hogy 
mi ne tanul junk mástól És ne légyen több más 
senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni, Alleluja, 
alleluja. 

3. Óh mi édes vígasztalónk, Légy kegyes 
megoltalmazónk, Hogy marad junk dolgaidban, 
Meg ne szűnjünk háborúnkban; Erőddel elmén-

10* 
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ket készítsd, Gyenge hi tünket erősítsd, Hogy 
halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal , 
Allelúja, alleluja. 

Luther Márton, fo rd í to t t a Szkaricza Máté vagy 
Regius Király Jakab. 

1. Könyörög jünk az Istennek Szentlelkének, 
Bocsássa ki magas mennyből az ő világát, Végye 
el mi szívünknek minden homályát; Hogy ért-
hessük Istenünknek Mindenben akara t já t . 

2. Ó Szentlélek á rváknak kegyelmes atyja, 
Szegény gyar ló bűnösöknek bátor í tó ja , Hitek-
ben elesettek erős gyámola. És az ő gyenge 
hiteknek Csak te vagy táplálója . 

3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, 
A mi szomorú szivünknek igaz öröme, Lelki 
háborúinknak csendesítő je : Az örök életnek 
bennünk Csak te vagy elkezdője. 

4. Te taní tád régenten a prófé tákat , Igaz-
gatád ő nyelveket és í rásokat ; Te tetted bölccsé 
a szent apostolokat , Hogy megtér í tsék tehozzád 
Mind e széles világot. 

5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét; 
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, 

UZ: 179, D: 237, K: 200. Először 1651. 

Nóta : Magaszta l juk keresztyének. 
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Rontsd el a gyűlölségnek kegyet lenségét ; En-
gedd a te szent hitednek Mindenüt t egyességét. 

6. Válassz minket magadnak élő templomul, 
Vegyed mi könyörgésünke t szent áldozatul: 
Vedd ki már e világot a kárhozatból ; E n g e d j 
igaz hitben való Kimúlást e világból. 

7. Dicsértessék felséges Atyaúristen, Lé-
gyen áldott a te neved Fiúúristen, Ezekkel 
egyetemben Szentlélek Isten: Marad jon a Te 
áldásod A Te bűnös népeden. 

UZ: 218, D: 249, K: 211. Először Nagyvárad 1566. 

Huszár Gál. 
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Bűnbánat és töredelem 
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2. E világon Minden ú ton Ha szintén el-
indulok; Súlyos terhem Betegségem Ki elvégye, 
nem látok. 

3. Hozzád térek, Végy be kérlek, Atyám, 
és haragodban Meg ne büntess, Légy kegyelmes 
Hozzám te szent Fiadban! 

4. Ha terhelnem, Kell szenvednem Igaz íté-
letedből, Bár itt büntess, Csak ott kedvezz, Ne 
vesszek el örökül. 

5. Ha saj tolgatsz, Kereszttel látsz, Adj enge-
delmes szívet, Hogy tűréssel, Reménységgel, 
Vár jam idvességemet. 
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6. Nyújtsd kegyelmed És Szentlelked, Mely 
engem vezéreljen, Bűn, ellenség S hitetlenség, 
Hogy pokolra ne vigyen. 

7. Mint kis madár, Ha szélvész jár, Az égi 
csat togásban, Rejtez lyukban, Üres fákban, Ahol 
bá t ran megmarad. 

8. így a bűnök, Halál s ö rdög Engemet ha 
re t tentnek, Rejtekhelye, Vagy reménye, Ó Krisz-
tus, én lelkemnek. 

9. Sebeidben Rejts el engem, Hol bízvást 
megmaradok : Bár meghaljak, Vagy kínt vall-
jak, Tudom, hogy hozzád ju tok. 

10. Te énnékem Ellenségem' Haláloddal 
meggyőzted, Boldog helyem S idvességem A 
mennyégben szerzetted. 

11. Áldott Isten, Egy felségben, Tebenned 
szívem örül, Mert te szavad Igaz marad: Aki 
hiszen, idvezúl. 

Ford. Regius Király Jakab. D: 345. Először Lőcse 1654. 

Nóta: Ne h a g y j elesnem, Felséges Isten. 
Szent Dávid király bűnei miatt így panaszolkodik: 

1. Hatalmas Isten, nagy haragodban, kérlek, 
ne feddj engem, Bűsulásodnak nagysága szerént 
ne ostorozz engem, Mert haragodnak nagy volta 
miatt el kelletik vesznem. 

Rutilius Márton XVI. szd. 
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2. De sőt, Úristen, könyörül j ra j tam, mert 
csak alig vagyok, Tudod, Úristen, mely beteg 
vagyok, mert nagy bűnös vagyok, Gyógyíts meg 
engem e fá jdalomból , mert gyógyulást várok. 

3. Az én testemben, felséges Isten, semmi 
épség nincsen, Csont ja im közül, annyira juték, 
hogy egy helyén nincsen, Minden erőmben 
megfogya tkoz tam, semmi nincs jó bennem. 

4. Háborúsága az én lelkemnek oly igen 
nagy vagyon, Minémű szélvész és nagy háború 
a tengeren vagyon, De míg reám nézsz, felséges 
Isten, az csak addig vagyon. 

5. Té r j hozzám, Uram, és szabadítsd meg 
elbúsult lelkemet, Jelentsd meg bennem te vég-
hetetlen kegyelmességedet, Tartsd meg, Úristen, 
irgalmasságból az én életemet. 

6. Én szemeimet homály fog ta bé keserű-
ség miatt , Immár ezentől megemésztetem sok 
bűneim miatt, De kérlek téged, tekints énreám, 
nézd fogadásodat . 

7. Hatalmasságát te szent igédnek jelentsd, 
hogy tudhassam, Szabadulását az én lelkemnek, 
engedd, hogy láthassam, ígéretedet te szent 
Fiadban, adjad, hogy bírhassam. 

8. örvendezz lelkem, noha sok bűnöm, te-
benned, Úristen, Mert meghal lgat tad könyörgé-
semet, hatalmas Úristen, Bízzál, jó f iam, az én 
lelkemben, azt mondja az Isten. 

Szegedi Gergely. 
D: 70, K: 42. Először Bornemisza 1582. 
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2. Én is, Uram, vagyok, Én is, Uram, va-
gyok E nyáj közül való juh, Kit csak te térít-
hetsz, Bűntől üresíthetsz, Életre is te vihetsz. 
Kérlek azért hitből, Töredelmes szívből, Uram, 
légy segítségül. 
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3. ím előtted állok, ím előtted állok, Aj tód 
előtt zörgetek, Jóllehet bűnökkel, Sok cseleke-
dettel, T i tkon s nyilvánvalókkal Bűnös testem 
bántott , Haragra indított , Bosszúállásra ha j to t t . 

4. Mindazáltal kérlek, Mindazáltal kérlek, 
Sok bűneim ne nézzed, Hanem mint to lvajnak, 
Péter apostolnak Megbocsátál azoknak, így ne-
kem bűnösnek, Hasonló vétkesnek Kegyelmezz 
meg, Krisztusom. 

5. Nem is tagadhatsz meg, Nem is tagad-
hatsz meg, Ja j , noha bűnös vagyok, Mert ér tem 
halálra, Azért jöttél kínra , Krisztusom, áldo-
zatra; Bízik azért lelkem Irgalmadban szívem, 
Remél minden jót hitem. 

6. Vagyon még énbennem, Vagyon még én-
bennem, Istenem, annyi hitem, Mint mustár-
magocska, Noha az gyengécske, De Szentlelked 
nevelje, Hogy te r jed jen ága, Legyen oly virága, 
Mint Ábel áldozatja. 

7. De míg e sá torban, De míg e sá torban 
Tartasz mint egy tömlöcben, Nevelj igaz hitben, 
Szent ismeretedben, Angyali szeretetben, Hogy 
lelkem jórészben, Kimúlása végben, Láthasson 
meg mennyégben. 

8. Szállj le azért hozzám, Szállj le azért 
hozzám, Mer t lelkem vár óhajtván, Elepedett 
szívvel, Kiterjesztet t kézzel Jö j j hát már siet-
séggel, Hogy veled mennyégbe, Mehessek 
örömbe, Ábrahám kebelébe. 

Petrőcai Kata Szidónia. 
UZ: 308. Először Zöngedező Mennyei Kar 1696. 
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Nóta: Jer dicsérjük az Istennek Fiát. 

1. Kegyelmezz meg nékünk nagy Úristen, 
Ne hagyj minket elvesznünk bűnünkben, Kik 
mindenkor bízunk szent nevedben, Bűnünk sze-
rént ne büntess tömlöcben. 

2. A te népeidnek vétkét vedd el, S fedez-
gesd bűnünket kegyelmeddel, Mert szent Fiad 
megválta vérével, Nem akara elvetni bűnünkkel. 

3. Távoztasd el rólunk haragodat , Térítsd 
hozzánk irgalmasságodat , Szabadítsd meg a 
szegény foglyokat , Kik nevedért hordoznak 
vasakat. 

4. Idvezítő Isten, ké rünk téged, Jelenjék meg 
ra j tunk kegyességed, Távozzék el rólunk ítéle-
ted, Légyen velünk te szent Istenséged. 

5. Mindörökké vá j jon haragszol-é? Firól-
fira, nemzetről-nemzetre, Haragodat ellenünk 
nyűj tod-é? És haraggal reánk tekintesz-é? 

6. Váj jon egyéb náladnál ki volna, Hogy 
fogságból kiszabadítana? Hanem csak te, Isten-
nek szent Fia, Ki magadat adád nagy fogságra . 

7. Csak temagad vagy felséges Isten! Örök 
élet az hív emberekben, Melyet kinek ha te adsz 
éltében, Gyönyörködik te Istenségedben. 
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8. Mutasd ki már iraglmasságodat , Kegyes 
Isten, és nagy jóvoltodat, Add ismernünk a te 
szent Fiadat, Ki kedvéért jelentsd meg magadat . 

9. Hallgathassuk a te szent igédet, És hihes-
sük te ígéretedet, Adjad nékünk jó békessége-
det, Szabadítsd ki fogságból népedet. 

10. Közel vagyon a hívekhez Isten, Mert 
nem múlóképen jő közinkbe, De örökké lako-
zik szívünkben, Nem hágy esnünk a hitetlen-
ségbe. 

11. Ha mi hisszük, hogy Isten irgalmas, És 
mit ígért, megadni hatalmas, Hogy szent Fia 
előtte jutalmas. Ellenségünk nem lész diadalmas. 

12. Higgyünk azért a Jézus Krisztusban, Ne 
marad junk bálványimádásban, Nem hágy min-
ket az Isten fogságban, És nem adja népét nagy 
rabságba. 

13. Kérünk téged, kegyelmes Úristen, Té-
ríts hozzád erőtlenségünkben, Ne nézz minket 
a mi bűneinkben, De tekints szent Fiad érdemé-
ben. 

14. Atya és megváltó Fiűisten, Vigasztaló 
Szentlélek Úristen, Néked örök dicsőség menny-
égben: Mert mit kértünk, megadtad lelkünkben. 

D: 281, K: 242. Először Debrecen 1569. 
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2. Könnyhullásba szemeim estek, Eget-föl-
det vétkemmel festek. Fogyásomra , Romlá-
somra Ellenségim mit lestek. Ó halandók s 
földből valók, Ti is elestek. 

3. Bűs szívemet f o j t j a sok vétek, Mint mé-
reggel f e l fo r ro t t étek Félten félek És re t tegek 
Vétkeimtől, s kesergek, Ügy tetszik, hogy rám 
szakadnak A magas egek. 

4. Anyám mikor hoza világra, E bűnnel telt 
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árnyék hazámra, Kis k o r o m b a n Az órában Hogy 
nem tet t bé a sírba Bűnnek halma ne jö t t 
volna Apró csontomra. 

5. A szép nap is homályban jő fel, Gyarló 
testem hogy rakva bűnnel. Szerelmeddel Rólam 
vedd el, Kegyelmeddel töröld el, Bűneimből hadd 
keljek fel, Hogy ne vesszek el. 

6. Én keserves meg tö rődö t t szű, Olyan va-
gyok, mint megsenyvedi fű, Istenemtől Élesztő 
szél Hozzám váj jon mikor jő, Segítségem, re-
ménységem Mert bizony csak ő. 

7. Emlékezzél a te Fiadra, Vétkeimnek szép 
váltságára: Mely nagy kínnal Siralommal Ment 
jajszóval halálra. Bűneinkért öntözöt t vért A 
kereszt fára . 

8. Mély sebekkel teste virágzott , Két szép 
szeme sírástól ázott, Mérget ivott, Hogy ba j t 
vívott, Ér tünk mikor szomjúzot t , Vétkeinkért 
szép aludt vért Sebéről rázott . 

9. Lám, nem küldéd az igazakért , A szép 
mezőn j á ró juhokért , Kik elvesztek S eltéved-
tek A pusztán, csak azokér t : Váltságunk volt, 
lám, meg is hólt Szabadságunkért . 

10. Emlékezzél e Fiad felől, Ne rekessz ki 
kegyelmed mellől Én utamat , Szent Fiadat Hí-
veid közt vidd elől, Hogy bémenjek én is ennek 
Jobb keze felől. 

Balassi Bálint vagy Pécseli Király Imre. 
UZ: 328. Először Balassi Istenes Énekei 
függelékében, Bécs 1632—35. 



BŰNBÁNÓ KÖNYÖRGÉS KRISZTUSHOZ 1 5 9 

105 
Nóta: Je r dicsérjük az Istennek Fiát. 

1. Kegyes Jézus, én imádságomra, Haj tsad 
füled én kiál tásomra, Jusson hozzád kérésem én 
jómra : Ne vess, Uram, végnapon pokolra. 

2. Szomorkodom undok bűneimért, Fohász-
kodom sok gonoszságimért , Félek Uram, mert 
sok rú tságomér t Megútáltál, esmérem, bű-
nömért . 

3. Félek azért , nem tagadom, tőled, Én 
Istenem, ha elvetsz előled, Bűneimért számki-
vetsz tetőled, J a j lelkemnek, ha elvetsz előled. 

4. Uram Jézus, valaha bűnöshez, Ki siralma-
san tér t Felségedhez, Tar to t tad-é bűnét meg? 
S ilyekhez Kegyelmesen nyúltál mindenekhez. 

5. A pokolban szidják szent nevedet, Káro-
mol ják te Istenségedet: Hadd dicsérje lelkem 
Felségedet, Mint teremtél, vidd arra éltemet. 

6. Kegyelmezz meg szegény árváidnak, Ke-
servesen síró f iaidnak, Eltévedt bujdosó juhaid-
nak, Megsebhedett , fekélyes t ag joknak . 

7 Sok vétkekkel tudom, kegyes Jézus, Meg-
bánto t tam szent nevedet, Jézus! Légy, Jézusom, 
szabadítóm, Krisztus! Légy irgalmas szabadítóm, 
Jézus! 
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8. Gyarló vagyok, test vagyok, Istenem, Te 
jól tudod, földből álló testem Egy kis féreg, egy 
darab föld létem; Míg akarod, addig t a r t éle-
tem. 

9. Ilyen szegényt s erőtlent, szent Atyám, 
íly férgecskét útálsz-e meg, Uram? Hiszen, ér-
tem véredet, szent Atyám, Mind k iontád s meg-
váltál, Jehovám. 

10. Uram Jézus, távol legyen tőled, Irgal-
masság ne fogy jon el tőled, Ha pokol ra vetsz 
pedig, szerelmed Nem használ úgy nékem, szent 
kereszted. 

11. Imádságom, tudom, hogy nem méltó 
Én Uramhoz, tudom, nem illendő, Tégy méltóvá, 
Jézus, egy segítő, Vagy örökké tőlem tiszte-
lendő. 

12. Segélj, segélj, én édes Istenem, Néked 
adom s a jánlom ma lelkem: Kérlek fogadd hoz-
zád, szép Jézusom, Idvességem s életem, Jézu-
som! 

13. Te szent k ínod én oltalmam légyen, 
Szent kereszted erősségem légyen, Szent halá-
lod én érdemem légyen, Uram Jézus! Lelkem tiéd 
légyen. 

Regius Király Jakab. 
UZ: 314, D: 344, K: 282. Lőcse 1654. 



TÖREDELMES FOHÁSZKODÁS JÉZUSHOZ 161 

106 
Nóta: Eltévedtem, mint juh. 

1. Kegyes Jézus halld meg, Kegyes Jézus 
halld meg, Figyelmezz panaszomra, Kiáltásom 
szava Eget általhatja, Ö tekints s írásomra, Mint 
bűnös Magdolnát, Térdreborulását , Nézted 
könnyhullatását. 

2. Azonképen tekints, Azonképen tekints 
Reám szegény bűnösre, Könyörüljön szíved, Ir-
galmazzon lelked, Tér jen már kegyelemre, Bű-
neim sokságát, Ne nézd undokságát , Nézd érde-
med mivoltát. 

3. Rút vagyok előtted, Rút vagyok előtted, 
Jézusom, azt megvallom; Fekélyes én lelkem, 
Talpig vétkes testem, Előtted nem tagadom. 
Többet mit mondjak , ó, Ez bizony igaz szó, 
Hogy nincs bennem semmi jó. 

4. Csalárd világ szívem' Csalárd világ szí-
vem' Tőled elhódítot ta: A bűn édessége, Test 
gyönyörűsége Lelkemet elfoglalta, Mint Dávid 
s Manasses, Vagy akármely vétkes, Én is vagyok 
oly bűnös. 

5. Szánj meg, kegyes Jézus, Szán j meg, ke-
gyes Jézus Keserves kínjaidért , Bűneim töröld 
el, A tengerbe vessed, Szent véred hullásáért: 
Lám értem halálra, Magadat k ínokra Adád a 
keresztfára. 

и 
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6. Azért hát ne vess el, Azért hát ne vess el 
Engemet színed elől, Halálod érdeme, Szent vé-
red ereje Biztasson onnan felül, Vál tságomnak 
ára, Nem világ aranya, De te vagy Isten Fia. 

7. Ily bizodalommal, Ily bizodalommal Va-
gyok hozzád, Krisztusom: Mivel áldott igéd, 
H a t h a t ó beszéded Énnékem bátor í tom, Azért 
nincs kétségem, De van reménységem, Teben-
ned idvességem. 

8. Kérlek immár hitből, Kérlek immár hit-
ből, Krisztus, légy segítségül, Hogy téged ért-
selek, Téged szeresselek Mindenkor teljes szív-
ből. Soha az ördögnek Többé ne engedjek, Ép-
pen csak tiéd legyek. 

9. Ámbátor e világ, Ámbátor e világ Enge-
met édesgessen, Mérges édességgel, Kívánatos 
bűnnel Erősen hitegessen, Néki mindazáltal, Hit-
nek paizsával Légyek ellenállással. 

10. Teáltalad, Uram, Te általad, Uram, Sok 
meg té rő bűnösök Ju to t t ak örömre , Fényes di-
csőségre, Mennyégben élő szentek; Én is ezek 
közé Hadd jussak odabé, Ábrahám kebelébe. 

11. Ó kegyes Jézusom, Ó kegyes Jézusom, 
Szerelmes közbenjáróm! Bűnöm megbocsátván, 
Légy utolsó órán Atyád előtt szószólóm: Ó adj 
megvidulást, Végre jó kimúlást, Mennyégben 
boldogulást . 

Karcsai Kató. 
UZ told. 984. Először Zóngedező Mennyei Kar, Lőcse 1696. 
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2. На bűnünk szerint kezdünk mi f izetni , 
Vereségedet nem állhatja senki, Mint a világ-
nak első veszedelme Nékünk megjelenti . 

3. Adjad minékünk a te Szentlelkedet Ismer-
hessük meg mi közbenjá rónka t , Mert megis-
mer tük mi gonoszságinkat , Vedd el ha ragoda t . 

4. Ne hagyd elveszni ilyen nagy munká já t , 
Ne hagyd hiába az ő szent halálát, A mi Urunk-
nak keserves nagy kínját , Az ő áldozatját . 

и* 
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5. Végye el rólunk a mi bűneinket, És mo-
sogassa vérével vétkünket , Ki az Atyával és a 
Szentlélekkel Bizony ö r ö k Isten. 

Aufer immensam Deus, au fe r iram. 
UZ: 482, D: 283, K: 244. Először Debrecen 1569. 

108 
Nóta: Tudom, hogy pász torom s vezérem énnekem. 

(Szent Dávid prófé ta éneklő könyvének 23. részében). 

1. Valék az Istennek hatalmas markában, 
éjjel nappal ja jgat tam. Úristen, kezedet ra j tam 
súlyosítód, és nagy k ínoka t láttam, E r ő m , ned-
vességem mer t e l fogyatkozot t és ugyan meg-
száradtam: Miként meleg nyárban a lekaszált 
széna: tes temben elapadtam. 

2. Sokságos bűnömet már el nem t i tkolom, 
tenéked megjelentem. Én hamisságomat és go-
noszságomat előtted el nem rejtem. Elvégzém 
magamban, hogy előtted, Uram, rút bűnömet 
felfedjem; És bizonnyal hiszem, hogy te is azon-
túl megbocsátod énnékem. 

3. De ily vallást tészek, hogy az én bűnöm-
ért a poklo t érdemleném, Irgalmasságodból 
hogyha bűneimér t bocsánat já t nem nyerném, — 
Te szent Fiad által ingyen azt tetőled igaz hit-
tel nem venném , — Minden oltalmamat és bi-
zodalmamat ha tebenned nem vetném. 
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4. Istenem és Uram, te vagy én oltalmam 
minden nyavalyáimban. Én néked könyörgök , 
hogy tarts meg engemet sok háborúság imban; 
Hogy megszabadulván én ellenségimtől még ez 
árnyékvilágban Néked szolgálhassak örökül 
ö rökké az én hivatalomban. 

Sztárai Mihály. 
D: 93. Először Huszár Gálnál 1574. 

109 
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2. Ne nézd, Uram, bűneimet, Töröld el min-
den vétkeimet! Teremts bennem tiszta szívet 
Kérlek ad j énnékem Szentlelket. Ne vess el en-
gem előled És ne vedd el tőlem Szenttelked, 
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Add énnékem idvösséged, Jó ra vezérlő Szent-
lelkedet. 

3. Áldozatot tennék néked, Ha kedves volna 
te előtted, De csak kívánod éntőlem, Hogy lé-
gyen töredelmes szívem. Tekints, Üristen, lel-
kemre, És tégy kegyelmesen ővéle: Tégy jól a 
te egyházaddal, Ki téged szolgál igazsággal. 

UZ: 331, D: 107, K: 76. Először Nagyvárad 1566. 

Tévelygünk mint a juhok, Tévelygünk mint 
a juhok, Keress fel, Uram Isten! Mutass jó ked-
vet hozzánk, Mutass jó kedvet hozzánk S te-
kints reánk kegyesen. Ne emlékezzél Rút bű-
neinknek sokságáról : Sőt megigazításod, S ir-
galmad, Fogad ja szolgáidat Csellengő, Megtérő 
árva juhaidat Atyai kedvedbe. 

Ford. Skaricza Máté. 

Nóta : Ez esztendőt megáldjad. 

D: 360. 
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Háborúság és nyomorúság idején 

112 

2. ö rökségünk , édes hazánk másra fordula, 
Mi házunk és jószágunk idegenre szállá, Ügyünk 
juta, j a j minékünk, nagy árvaságra, Mert Isten-
nek nem akaránk térni ú t já ra , 
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3. Árvaságra, nagy ínségre miként mara-
dánk, Mert nincs nékünk földön hazánk, sem 
pedig atyánk, Igyefogyot t özvegységre marada 
anyánk, Mert bűnünkér t megharagudt mennyei 
Atyánk. 

4. Teher alatt a rabságban nyakunk lesze-
gék, Semminemű nyugodalom nem engedteték, 
Mert semmi kegyesség köztünk nem találtaték, 
Azért hitlen népnek szíve raj tunk nem esék. 

5. Hitetlen nép köz t keressük mi kenye-
rünket, Mert fö ldünkön nem segél jük a szegé-
nyeket, Nyomoru l takró l elfordí t juk szemeinket: 
Azért nincsen, ki által megszabadít tatnánk. 

6. Atyáink is vétkeztenek, de már meghol-
tak; Mi is követői vol tunk álnokságiknak; ím; 
mint vásék meg beléje foguk f iaknak, Mert 
ellene já ránk Isten akara t jának . 

7. Kik szolgák vol tak közöt tünk, most ural-
kodnak: Mert gazdák lévén, Istennek mi sem 
szolgálánk Minden isteni tiszteletet megútálánk, 
Azért nincsen, ki által megszabadít tatnák. 

8. ím, csak markunkban viseljük a mi lel-
künket, Nagy keserűséggel esszük mi kenye-
rünket; Félelem és ret tegés megemésztet t min-
ket, Fegyver előtt kietlenben men t jük fejünket . 

9. Éhség miatt a mi testünk már elepedett, 
Mint égő kemence bőrünk megrepedezet t ; A 
mi szívünk bánat mia t t megkeseredett , Lelkünk 
bűnünk miatt csaknem kétségbeesett . 



170 J E R E M I Á S S I R A L M A 

10. Nagy ha rag j a vagyon r a j t u n k az Úris-
tennek, Természeti ellen élünk szent ígéjinek, 
És ellene járunk minden ő szerzésének, Ezzel 
adunk minden okot büntetésének. 

11. Eltávozott már mitőlünk a mi örömünk. 
Mert ko rona nélkül vagyon most a mi fejünk; 
Ezért szükség, hogy szívünkben mi keseregjünk, 
Szüntelenül az Istennek mi könyörög jünk . 

12. J a j minékünk, mert megbán tok mi Iste-
nünket , Ezért f og j a keserűség mi szíveinket, 
Setét homály bébor í t j a mi szemeinket, Vadak, 
rókák széjjellakják a mi földünket. 

13. Bizodalmunk vagyon benned, felséges 
Isten, Mer t megmaradsz mindörökké ígéreted-
ben; Ha gyötrődünk bűnünk szerint a mi tes-
tünkben, Azért nem hagysz elszakadnunk tőled 
lelkünkben. 

14. Mire Uram, mindörökké h o g y elhagysz 
minket, íly nagy sok keserűséggel lá tod ügyün-
ket? Kérünk téged, térí ts hozzád a mi szívün-
ket, Mer t nem nye r jük nálad nélkül idvessé-
günket . 

15. Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy ha-
ragodat , És újítsd meg már minékünk a mi 
napinkat , Kegyelmes Úristen, tartsd m e g mi há-
zainkat, Dicsérhessünk mindörökké, mint szent 
Atyánkat . 

UZ: 473, D: 272, K: 235. Először Kolozsvár 1552, 
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Nóta: Gyakor t a való buzgó könyörgést . 

1. Mennynek és földnek kegyes Istene! 
Benned bízóknak te vagy erőssége, Segítségül 
jöj j , lelkünk reménye, És szabadíts meg, szen-
teknek vezére! 

2. ímé most minket a pogány népek, Kik 
ellenségi a te szent igédnek, Mint oroszlánok 
körülvettenek, Szentegyházadban ők megkör -
nyékeztek. 

3. Csak te vagy nékünk egy oltalmazónk, 
Nagy bánat inkban te vagy vígasztalónk, Szo-
morúságban megvidámítónk, Te vagy minékünk 
a mi igazgatónk. 

4. Ha velünk nem lész segedelmünkre, Min-
den mi dolgunk jut veszedelemre, De ha jövén-
desz segítségünkre, Ellenség ellen lész győzedel-
münkre. 

5. Azért előtted mostan könyörgünk , Fel-
séges Isten, néked esedezünk, Te szent Fiadér t 
hozzád óhaj tunk, Az ellenségtől, hogy megsza-
baduljunk. 

6. És hogy kegyelmes légy szent nevedért, 
Halld meg mi szónkat i rgalmasságodért , Mert 
azt ígérted tennen magadért , Hogy te meghall-
gatsz a te szent Fiadért, 
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7. Lássad, Üristen, te szent Fiadért, Ne bün-
tess minket a Krisztus Jézusért . Te jóvol todért , 
kegyességedért , Ne állj bosszút már irgalmas-
ságodért . 

8. Jóllehet bűnünk számtalan nékünk, Mert 
bizony romlot t a mi természetünk, De kérünk 
téged, kegyes Istenünk, Hogy felejtsed el elle-
ned tett vétkünk. 

9. Ó Atyaisten, kérünk tégedet, A magas 
mennyből látogass meg minket, Ne tar tsd mi-
ra j tunk ellenséginket, Kevélységekért rontsd 
meg már mind őket. 

10. Segélj meg minket te szent nevedért , 
Tégy jót mivelünk nagy dicsőségedért, Mind el 
kell vesznünk mi bűneinkért , Ha nem könyörülsz 
ra j tunk szent Fiadért. 

11. Isten segítség azért minékünk, Ha benne 
bízunk, ő a mi hadnagyunk, Minden dolgunkban 
hozzá fo lyamjunk, Erős bajvívónk ő lészen mi-
nékünk. 

12. Dicséret légyen Atyaistennek, És ő Fiá-
nak, mi Idvezítőnknek, Vígasztalónknak, a Szent-
léleknek, Most és örökké egy igaz Istennek. 

Siklósi Mihály 
D: 114, K: 82. Először Huszár Gálnál 1574, 
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2. Áldj meg minket népeidet, Oltalmazzad 
seregedet, Felmagasztaljuk szent nevedet, Hall-
gass meg minket, Uram Isten! 

3. Mutassad meg jóvol todat , Lássuk irgal-
masságodat , Vedd el mirólunk haragodat , Hall-
gass meg minket, Uram Isten! 

4. Ne nézzed sok bűneinket , S m e g ne 
számláljad ezeket; Te szent Fiadért segél j min-
ket, Halgass meg minket, Uram Isten! 

5. Azt mondják a p o g á n y népek, Istene 
nincsen e népnek, Légy segítséggel te népednek, 
Hallgass meg minket, Uram Isten! 

6. Vedd hozzád imádságunkat : Verd meg 
nyomorgató inka t , És oldozzad meg rabságun-
kat, Hallgass meg minket, Uram Isten! 
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7. Dicséret Atyaistennek, Fiának Krisztus 
Jézusnak És vigasztaló Szentléleknek, Dicséret 
a Szentháromságnak. 

UZ: 474, D: 335, K: 276. Először Bornemiszánál 1582. 

Nóta: Téged, Üristen, mi keresztyének. 

1. Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy ke-
serűséggel, Könyörgünk néked, hogy légy segít-
séggel. 

2. Tekints mireánk, kérünk, Úristen, ily 
nagy szükségünkben, És segélj minket erőt len-
ségünkben. 

3. Miként a foglyok tömlöc fenekén, e rősen 
kiáltunk, Senki nem hallja, sem könyörül raj-
tunk. 

4. Pokolnak kínja, bűnnek soksága dühös-
ködik velünk, Légy segítségül, hogy mind el ne 
vesszünk. 

5. Ha bűneinket te megtar tándod, felséges 
Üristen, Vá j jon ki lészen előt ted bűntelen? 

6. Nincsen ártatlan, nincsen bűn nélkül 
senki teelőtted, Azért könyörgünk , utunkat ve-
zérljed. 

7. Mert csak tenálad vagyon kegyesség és 
nagy irgalmasság, Krisztus Jézusért bűnünkből 
szabadság. 
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8. Örvendez szívünk, felséges Isten, te ígére-
tedben, És hozzánk való nagy kegyességedben. 

9. Ó méltóságos nagy irgalmasság, kedves-
ség mira j tunk! Bűnnek, ördögnek nincs hatalma 
raj tunk. 

10. Megszabadultunk a Krisztus által örök 
kárhozat tól , Nincsen félelmünk immár a haláltól. 

11. Ó egy reménység, mennybéli Isten, bi-
zony egy segítség, Te szolgáidnak légy örök 
idvesség. 

12. Dicséret légyen, Atyaúristen, a te szent 
Fiaddal És mindörökké Szentlélek Istennel. 

1. Keserves szívvel Magyarországban mond-
hat juk magunkról Ama siralmat, melyet Jerem-
jás régen írt zsidókról. 

2. Emlékezzél meg, hatalmas Isten nyomo-
rúságinkról, Tekints mireánk, állj bosszút im-
már mi nagy romlásinkról. 

3. Mert örökségünk tőlünk fordula pogány 
nemzetségre, Mi lakóhelyünk szállá mirólunk 
idegen népekre. 

4. Édes atyánktól immár megváltunk, árva-
ságra jutunk, Édes anyánkkal mindegyetemben 
özveggyé maradtunk. 

D: 155, K: 120. Először Debrecen 1569. 

Nóta: Szent vagy örökké. 
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5. Mi ellenségink nagy éles szablyát fe jünkön 
fo rga tnak , Erős munkában fáradt testünknek 
nyugodni sem hagynak. 

6. A pogányságnak oly nagy rabságra mi 
magunka t adtuk, Hogy csak kenyérrel mi éh-
ségünket megelégíthessük. 

7. Sírván mondha t juk : felséges Isten, vétkei 
a tyánknak, Kik miközülünk régen kimúltak, 
mireánk szállának. 

8. Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel raj-
tunk uralkodnak, Nem találhatunk m á r remény-
séget szabadulásunknak . 

9. Nagy félelemmel és rettegéssel pusztában 
bujdosunk, Eledelünket, mi életünket kezünkben 
hordozzuk. 

10. Tisztes asszonyok t isztaságokban meg-
gyaláztatának, A gyenge szüzek sok városokban 
szeplőket vallának. 

11. A mi szívünknek minden ö r ö m e már el-
fogyatkozék , Gyülekezetünk nagy siralomra 
fordula s változék. 

12. A mi fe jünknek szép ékessége kiesék 
közülünk: J a j mindörökké immár minékünk, 
mert igen vétkeztünk! 

13. Nagy bánat miat t mi szívünk, lelkünk 
igen keseredék, És a mi szemünk siralom miatt 
mind megsetétedék. 

14. Keresztyéneknek lakó helyeik úgy el-
pusztultának, Hogy vadak s rókák, hamis taní-
tók most immár ott laknak. 
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15. Te pedig kegyes, irgalmas Isten, örökké 
megmaradsz, Te országodban, birodalmadban 
örökké megállasz. 

16. Miért örökké elfelejtkezél mi rólunk, 
Úristen? Mire hagysz minket sok ideiglen e 
veszedelemben? 

17. Térí ts tehozzád, és mi megtérünk , ke-
gyelmes Úristen, Üjítsd meg immár mi napjain-
kat, mint régi időben. 

UZ: 475, D: 273. Először Nagyvárad 1566. 
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2. Felfuvalkodott ellenünk, Kevélykedik, 
hogy bír velünk; Valamíg távol vagy tőlünk, 
Veszt és ront, mert nem fél tőlünk, Lát ja , hogy 
nincs erősségünk. 



178 TÁBORBA SZÁLLÁSKOR 

3. Bízik ő sokaságában, Fegyverében, jó 
lovában, Elhitte azt ő magában, Hogy nincsen 
már e világban, Ki megrontsa hatalmában. 

4. Bátran kerget i népedet, Ostorozza hívei-
det, Pusztí t ja örökségedet , Os t romol ja serege-
det, Nem féli büntetésedet. 

5. Azért tenéked könyörgünk , Támadj fel 
most mimellettünk, Emeld fel zászlódat köztünk, 
Diadalmunkban légy velünk: Bíztass, hogy meg 
ne re t tenjünk. 

6. Bátorí tsad mi szívünket, Igazgassad fegy-
verünket , Tőlünk el ne vedd eszünket, Egyen-
gessed seregünket, Rettentsd meg ellenségünket. 

7. Nékünk nincs annyi hatalmunk, Hogy 
őellene állhassunk, Te légy azért mi oltalmunk, 
Fegyverek ellen paizsunk, Erősségünk, diadal-
munk. 

8. Nem sokaság a mi erőnk, Egyedül vagy 
reménységünk, Noha sokan nem lehetünk, Ha 
te velünk vagy, nem félünk, Sokat kevesen meg-
verünk. 

9. Gyakorta kevés nép által Nagy hadakat 
levágattál, Erőseket letapodtál, Kevélyeknek 
to rkán jártál, Kegyetleneket rontot tá l . 

10. Ők vívnak uralkodásért , Prédáér t , raga-
dományért , Mi hitünkért , szent nevedért, Özve-
gyekér t é sá rváké r t , Megromlot t édes hazánkért . 
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11. Ne mondják azt mifelőlünk, Hogy né-
künk nincsen Istenünk, Mutasd meg erődet ben-
nünk, Viaskodjál együtt velünk, Magasztald fel 
kezed köztünk. 

12. Hogy mindenek, kik ezt hallják, Győze-
delmedet csudálják, Jóvoltodat magasztal ják, 
Hatalmasságodat áldják, Erődet meg ne utálják. 

13. Mi is innen visszatérvén, Jószerencsén-
ken örülvén, Adunk hálát felemelvén Szemein-
ket, és dicsérvén Téged mindörökké, Ámen. 

UZ: 486, D: 346, K: 283. Először Debrecen 1592. 

1. Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk, 
Keseredett szívvel hozzád folyamunk, Mert ve-
szedelmünkben nincs hová lennünk. 

2. Soha nem mondha t juk meg mi nyelvünk-
kel, Meg sem gondolha t juk a mi szívünkkel, 
Mennyi veszedelem vagyon fe jünkön. 

3. Mint a bő árvizek, ugyan elfolytunk, 
Rettegés, félelem, fizetés ra j tunk, Sem éjjel, 
sem nappal nincs nyugodalmunk. 

4. Kíméletlen azért minket rontatál, Mi 
ellenséginkkel elpusztíttatál, Mint a bárányokat 
megszaggat tatál . 

Nóta: Szívem megalázván. 

12* 
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5. Megaláztál, Isten, s a földhöz verél, Min-
den vigasságot tő lünk elvevél, Gonosz bűne-
inkért a tűzbe vetél. 

6. ím, fejet ha j to t t unk Istenségednek, Igaz 
voltát lá t juk ítéletednek: Mi vagyunk okai bün-
tetésednek. 

7. Könyörülj már raj tunk, kérün'k, Üristen, 
Mert megemészt minket a veszedelem, Tekints 
reánk azért, s légy segedelem. 

8. A te szent Fiadért , Jézus Krisztusért, 
Adj minden jót nékünk a mi Urunkért , Ne vess 
el ö rökké tőled bűnünkér t . 

9. Mutasd meg e világ előtt végtére, Hogy 
nagy gondod vagyon te seregedre, Ügy, mint a 
te magad szeme fényére. 

10. Hozd el az örömet és békességet, A 
szegény községnek ad j csendességet, Vedd el 
immár rólunk az ellenséget. 

11. Ne dicsekedhessék mi ellenségünk, Ne 
mondják , hogy nékünk nincsen Istenünk, Ké-
rünk, mi szent Atyánk, kelj fel mellettünk. 

12. Dicséretet azért mi néked mondunk, 
Nagy hálaadással felmagasztalunk, A szent an-
gyalokkal áldottnak vallunk. 

UZ: 461, D: 323. Először (?) Lőcse 1642. 
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2. Meddig, Úristen, kesergetsz engemet? 
Meddig re j ted el előlem színedet? Talán örökké 
így gyötresz engemet? Nyomorult f e j emet? 

3. Meddig szívemet hagyod gondolkodni? 
És ide s tova elmémet hányódni? Az én szíve-
met sírván vélekedni? Míg "hagysz keseregni? 

4. Ébressz fel, Uram, mert ta lán eldűlnék, 
Nyomorúságban talán meg is halnék, Ha az én 
szívem nem vígasztaltatnék, Tőled nem tartat-
nék, 
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5. Ne késsél, Uram, énhozzám látnia, Mert 
ellenségem kezdi mondania: Meggyőztem őtet , 
nincs oltalmazója, El kell pusztulnia. 

6 Tekints most reám, hatalmas Üristen, És 
könyörgésem vegyed füleidbe, Siralmas szóim 
jussanak elődbe, Mostani ügyemben. 

7. Én mindenkoron csak tebenned bíztam, 
Irgalmasságot csak tetőled vár tam, Ellenségim-
mel ha szembe szállottam, Hozzád fohászkod-
tam. 

UZ: 446, D: 79, K: 40. Először Huszár Gálnál 1574. 
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2. Váj jon s mikor veted rám szemeidet? 
Siralmamra ha fo rd í tod füledet? Nem tűrhetem 
sanyarú kezeidet, 
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3. Az ellenség fe jemre törekedik, Erejében 
és hatalmában bízik. Sok tűréssel lelkem elfo-
gyatkozik. 

4. Az ő szája teljes sok szidalommal, Szive, 
lelke ger jedez álnoksággal, Nem gondol ő sem-
mit nagy haragoddal . 

5. Halálomra cs ikorgat ja ő fogá t , Álutakon, 
t i tkon megvonta magát , Hogy nyakamba kerítse 
ő hálóját . 

6. A gazdagság kevélységre készteti Az ő 
lelkét kárhoza t tó l nem félti, Hogy Isten légy, 
soha ő azt nem hiszi. 

7. Te erődet , hatalmadat nem tudja, Hogy 
irgalmas, igaz vagy, nem gondol ja , Minden dol-
gát csak szerencsének tar t ja . 

8. Indulj azért, Istenem, oltalmamra, íly ké-
sőre tekints reám, árvádra, Vigasztalj meg ennyi 
sok siralmamra. 

9. A bűn ellen mutasd meg haragodat , Bün-
tetéssel jelentsd igazságodat, Hogy re t tegjék 
mindenek hatalmadat . 

10. Hogy az árvák, özvegyek Istene vagy, 
Szükségemben szememmel meglátnom hagyd, 
Szabadulást most azért nékem te adj. 

11. Ezt, Úristen, nem kérem irigységből, 
Csak kívánom térését bűneiből, Ne t ámadjon 
ellenem kevélységből. 

12. Esmér je meg por, hamu, féreg voltát, 
Soha többé ne higgye el ő magát , De szolgálja 
alázatosan Urát. Szegedi Gergely. 

UZ: 448, D: 74, K: 46. Először Debrecen 1569, 
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2. Reménységünk, bizodalmunk, Mindenkor 
te voltál mi oltalmunk: Azért most is te Fel-
ségednek bátorsággal könyörgünk. 

3. A te szent Fiadér t kérünk, Légy nékünk 
paizsunk és oltalmunk, Félelmünkben szárnyaid 
alatt hogy megmaradni tudjunk. 

4. Mer t megindult ellenségünk, Végezést 
végezett mi ellenünk, Hogy még hírünk se ma-
radjon meg e földön sehol nékünk. 

5. Kímélést nem tésznek ra j tunk, Mind tűz-
zel, fegyverrel vannak ra j tunk. Elveszteni igye-
keznének, hogy nevessenek raj tunk, 
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6. Elvégezték egy tanácsból, Hogy kiker-
gessenek országunkból, De azt hisszük, hogy 
nem értet ték Felséged tanácsából. 

7. Meggyűlölt az Isten minket, Azt mond-
ják, nem szeretsz, Uram, minket, Bűneinkért 
nagy haragodból meg akarsz verni minket. 

8. Ezeket mi mind érdemijük, Vétkeinket 
ha előszámoljuk, A bűn ellen nagy haragodat , 
akarod, hogy esmérjük. 

9. Könyörülj immár mira j tunk , Lelkünkben 
kik reád támaszkodunk, Szabadíts meg, ellen-
séginknek kezekbe hogy ne jussunk. 

10. Nagy hatalmadat hirdet jük, Ezért jó-
voltodat dicsőítjük, Szent nevedet mindenek 
előtt nagy felszóval dicsérjük. 

11. Kíméletlen sokszor vertél, De hamar is-
métlen hozzánk tértél. Hogy lelkünkben inkább 
tisztuljunk, tűzbe azért vetettél. 

12. ö rökké , lám, el nem hagytál, A te Szent-
lelkeddel vigasztaltál, Most se hagyj el kegyel-
mes Atyánk, ha fiaddá fogadtál . 

13. Mikoron megmenekedünk, Melyet már 
bizonnyal mi reménylünk, Dicséretet és nagy 
háladást mi tenéked éneklünk. 

1563-ban ír ta Szegedi Gergely, ura, Németi Ferenc 
részére. D: 123. Először Debrecen 1569. 
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122 
Nóta : Téged, Úristen, mi keresztyének. 

1. Ür Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk 
pogány kéz miatt, Mert r a j tunk vannak minden 
erejekkel. 

2. Jézus, tehozzád most fohászkodunk ily 
nagy szükségünkben, Hogy rontsd el nékik az 
ő hata lmokat . 

3. Mer t azért vannak mostan mira j tunk, 
hogy elveszessenek, De benned vagyon minden 
bizodalmunk. 

4. Azon örülünk mi keresztyének, Te ígé-
retednek, Hogy Istenséged rólunk gondot visel. 

5. De kérünk téged, hallgass meg minket 
mi könyörgésünkben, Hogy ne hagy j minket 
pogányok kezében. 

6. Kérünk, Úristen, téged hitünkben és nagy 
szerelmünkben, Hogy segél j minket erőtlensé-
günkben. 

7. Adjad minékünk, Ür Jézus Krisztus, a te 
szent országod Bírhassuk mi is örökkön-
örökké. 

UZ: 232. Először Huszár Gálnál 1574. 
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123 
Nóta: Irgalmazz Üristen immáron énnékem. 

Minden lélek dicsér, Üristen, tégedet 
Féli és ret tegi fenyegetésedet, És felmagasztalja 
te szent Felségedet, Azért én is áldom a te szent 
nevedet. 

2. Mert te igazga tod minden dolgaimat, 
Viseled a hadban ügyemet , gondomat , Forga-
tod kezemben az harcban szablyámat, Te taní-
tod vívni az én u j ja imat . 

3. Csak tebenned vagyon minden bizodal-
mam, Te vagy én Istenem az én diadalmam, Te 
vagy bátorságom, én erős kőváram, Csak te 
vagy paizsom, bizonyos oltalmam. 

4. Kezembe adod még én ellenségemet, Ki 
mostan elhordja édes nemzetemet, Szertelen 
pusztí t ja szép zsíros földemet, Gyakorta le-
vágja erős vitézimet. 

5. Mennyi sok jó t tettél Uram már énvelem, 
Te szent Felségedtől honnan érdemlettem? 
Én halandó bűnös tőled tiszteltetem, Sok aján-
dékidat mert naponkint vészem. 

6. Jóllehet megbán to t t az én atyám téged, 
És nagy sok bűnökkel bosszantot ta neved, Min-
den nemzetségem vétkezett ellened, Én is sok 
bűnökkel bántot ta lak téged. 
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7. Nem szégyenlem, Uram, rólad emlékezni, 
Mind e világ előtt benned dicsekedni, Minden 
teremtéssel tégedet dicsérni, Lelki, testi jóka t 
csak tetőled kérni. 

8. Tudom, mint az árnyék elmúlik életem, 
Minden tehetségem és cselekedetem, Mint a szép 
folyóvíz elmúlik éntőlem, De mégis könyörgést 
hallj, Uram, éntőlem. 

9. Ha te minket tar tasz te örökségednek, 
A Krisztus Jézusban választott népednek, Ne 
ad j martalékra az idegeneknek, Kik mind azon 
vannak, hogy megemésszenek. 

10. Tekints reám immár magas menny-
országból, Mutasd meg magadat irgalmasságod-
ból, A te híveidet mentsd ki a rabságból, A po-
gány népeknek ő vas igájokból . 

11. Vedd el bá torságát mi ellenséginknek, 
Rontsd meg ere jüket a pogány népeknek, Mu-
tasd meg magada t mi fejedelmünknek, Erős 
hadnagyunknak és mi vezérünknek. 

12. Hogy megmenekedvén a nagy ellenség-
től, Téged dicsérhessünk mi tel jes szívünkből, 
Néked hálát ad junk nagy lelki örömből, Mint 
kiket kivettél ennyi sok ínségből. 

13. És a mi magzatink tenéked éljenek, 
Szent ismeretedben felnevelkedjenek, Te szent 
egyházadban mind megépüljenek, Az örök élet-
ben, hogy veled legyenek, 
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14. Engedd építeni romlo t t házainkat, For-
dítsad ö römre mi sok siralminkat, Szaporí tsad, 
Uram, minden jószáginkat, És újítsd meg immár 
a mi napja inkat . 

15. E világ fiai azt mondják boldognak , 
Amely népnek ezek test szerint megvannak, De 
mi keresztyének azt t a r t j u k boldognak, Akik 
a hatalmas Úristenben bíznak. 

UZ: 510, D: 161, K: 126. Először Bornemiszánál 1582. 

1. Nagy Úristen, ne h a g y j minket, Ne akar-
jad veszésünket, Pogány kéz re ne adj minket , 
Kik csúfolják szent nevedet. 

2. Mi bűnünkér t elszenvedjük, Mer t bű-
nünkből ki nem tértünk, Felségedet nem tisztel-
jük, Azért tőled büntet te tünk. 

3. Mi házunkban békességgel Nem lakha-
tunk csendességgel, Körülvettek ellenséggel, El-
pusztítnak teljességgel. 

4. De könyörgünk, nagy Úristen, Nézz mi-
reánk kegyelmesen, Kik fe t rengünk nagy bű-
nökben S nem jobbulunk életünkben. 

5. Országunkban tar t s meg minket, Vedd 
el mi ellenségünket, És ad j nékünk békességet , 
Szent Fiadért egyességet. 

Nóta : Az Úristent magasztalom. 
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6. Több segítőnk nekünk nincsen, Hanem 
csak te, nagy Üristen, Kit mi hiszünk beszéded-
ben, Oltalmazhatsz te szép rendben. 

7. Dicsértessél örök Isten Szent Fiaddal 
egyetemben, Vigasztaló Szentlélekkel Mind-
örökké dicsőségben. 

UZ: 488, D: 282, K: 243. Először Debrecen 1569. 

1. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felsé-
ges Üristen, Mert parancsoltad, hogy megkeres-
sünk a mi szükségünkben. 

2. Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkér t te 
megvertél minket, Mert nem tiszteltünk, sőt in-
gerlettük te szent Felségedet. 

3. A mi Atyáink mi velünk együtt ellened 
vétkeztek, Azért, hogy téged ők nem ismertek, 
téged nem tiszteltek. 

4. Reád maradtunk, mert mindenektől mi 
e lhagyat ta t tunk, Az ellenségtől os t romol ta tunk , 
naponként ronta tunk. 

5. ígéretedből, te szent igédből téged meg-
ismertünk, Szent Fiad által néked könyörgünk , 
légy kegyelmes nékünk. 

6. Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet és a 
te népedet, Kik tiszta szívből mostan dicsérik a 
te szent nevedet. 

Nóta : Szent vagy örökké. 
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7. Végy ki immáron e nagy ínségből és ide-
gen kézből, Hogy te szent neved magasztaltas-
sék mi nemzetségünktől. 

8. Sok hálát adunk mint Istenünknek és 
mi teremtőnknek, Te szent Fiadnak és vigasz-
taló Szentlélek Istennek. 

1. Támadj fel mostan Üristen, Látod, va-
gyunk nagy ínségben, Könyörülj r a j tunk , népe-
den, Hozzád kiáltunk, hallgass meg kegyesen. 

2. Mert nincsen kihez folyamnunk, Ellensé-
gink vannak raj tunk, Ezennel majd mind elfo-
gyunk Te nyájad lévén, prédára adatunk. 

3. Egyik felől a pogányok, Másfelől bál-
ványimádók, Jóknak gonosz példaadók, Nyája-
dat ron t ják , üldözik, mint orvok. 

4. Azért vagy nékik engednünk, Vagy pe-
dig halált szenvednünk Kell, ére t ted bosszút 
nyelnünk, A te nevedért egyre öldökletnünk. 

5. Csúfság vagyunk világ előtt, Ó Uram, 
szánj meg s adj erőt Tudja meg az ellenségünk, 
Hogy csak egyedül te vagy győzedelmünk. 

6. Ne hagyd drága szent igédet, Eloltani 
szent nevedet, De tö rd meg nékik fejeket , Ne 
vigyék végre igyekezeteket. 

Sztárai Mihály 
UZ: 480, D: 126, K: 93. Először 1590. 

Nóta : Hatalmas Isten könyörgünk . 
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7. Te kicsiny sereged vagyunk, Kik most 
érted gyaláztatunk, Mint bolondok csúfoltatunk, 
Azért mint juhok, f a rkasok közt lakunk. 

8. Te templomid elpusztultak, Házaid üre-
sen állnak: Mert bálványozással rakvák, Melyek 
azelőtt igédről harsogtak . 

9. Szánjad Uram, s ne szenvedd el, Hara-
goddal mind töröld el, Kik eklézsiádat vérrel 
ön töz ik , azért ezek vesszenek el. 

10. Halld meg, Uram, kérésünket, Vedd hoz-
zád könyörgésünket , Melyet szívből nyúj tunk 
néked, Mert te nevedben ké r jük mindezeket. 

UZ: 469. Először Zöngedező Mennyei Kar 1696. 

127 
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2. Vagyok Uram, jaj , nagy bűnös ember, 
Ellened bűnöm számtalan ezer, Előtted szün-
telen békever És úgy gyö tö r . 

3. Siess hát hajtani füleidet , Gyorsan hall-
gasd meg könyörgésemet , Tebenned hogy meg-
tar ts engemet, Életemet. 

4. Istenem, Uram, légy szabadítóm! Tehoz-
zád, Uramhoz, én fo lyamom: Megszabadítasz, 
tudván tudom, Benned bízom. 

5. Igen nagy örömem te vagy nékem, Nagy 
bátorságom, kegyes Istenem; Szent nevedért 
vagy én mentségem, Nagy ö römem. 

6. Nem hagyhatsz el engem, Uram, tő rbe 
Béesnem, kit t i tkon én előmbe, Utamba meg-
vettek a lesben, Életemben. 

7. Istenem, Uram, kérlek tégedet, Vedd hoz-
zád ímnrár az én lelkemet: Hiszen megváltottál 
engemet, Életemet. 

D: 91. Először Nagyvárad 1566. 

13 
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Jegyzés a nótákról 

E gyűj temény dallamai a régi magyar pro tes táns éne-
keskönyvek anyagából kerültek most először kiadásra. 
Bár a körülbelül 10 éve tar tó anyaggyű j t é s még korán t -
sincsen befejezve, a — vál tozatokat is beszámítva -—• 
7 0 0 - n á l több dallam azonban már megengedi, az idő 
pedig egyenesen követeli a kiválogatást és az eddig 
feldolgozott anyag gyakorla tban is hasznosítható ered-
ményeinek közzétételét . 

Az eddig feldolgozot t fo r rások a következők: (záró-
jelben az egyes dallamokhoz fűzö t t jegyzetekben hasz-
nált rövidítések): 

1. Közönséges isteni-tiszteletre rendeltetet t énekek 
azaz hymnusok, soltárokból szereztetet t dicséretek, 
ünnepekre és egyéb a lkalmatosságokra ta r tozó régi 
istenes énekek, melyek most ú jabban a magok nótá ikba 
alkalmaztatot t kótákkal megékesí te t tvén k ibocsá t ta t tak 
Kolozsvár 1774. Röviden: Kolozsvári énekeskönyv. 
(K 1774.) 

2. Kolozsvári énekeskönyv 1744-i (K 1744) 1751-i 
(K. 1751), 1777-i (K. 1777), és 1805-i (K. 1805) kó tás 
kiadása. 

3. A Kolozsvári énekeskönyv 1778-i öregbetüs kia-
dása (K. 1778). Ebben a himnuszok hiányoznak s a 
Szenei-féle zsol tárok után állni szokott néhány ének 
a dicséretek közé van besorolva. 

4. A Gönczi-féle Debreceni énekeskönyv 1778-i (D. 
1778) és 1806-i (D. 1806) kiadása. 

5. A Maróthy-fé le énekeskönyv 1774-i kiadása 
(M 1774). 

13* 
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6. Egy Pozsonyból, valószínűleg a 18. század végé-
ről, vagy inkább a 19. század elejéről származó kézira-
tos koráikönyv magyar dal lamokat tar ta lmazó „Meló-
diáé solus Hungaris propr iae" fel i ratú része (PK). Való-
színűleg innen származik a Kapi Gyula-féle korá ikönyv 
magyar anyaga (1. az Eltévedtem mint juh jegyzetét .) . 
E feltevést t ámoga t j a a dallamok feltűnően egyező 
lejegyzése is. 

7. A Szenczi-féle zsol tá r fordí tás Amsterdam 1645-i 
kiadásának az Ev. Egyetemes Egyházi Könyvtár Kovács 
Sándor könyvtárában lévő példánya címlapjára és utolsó 
3 üres lapjára írt kéziratos dallamok (Sz. 1645 k.). 

8. A 16. századból származó u. n. Boroszlói kézirat 
Isoz Kálmán másolta példánya a M. Nemzeti Múzeum-
ban (BK). 

9. Huszár Gál 1574-i énekeskönyvének a Nemzeti 
Múzeumban lévő hiányos példánya (H. G. 1574). 

10. A Hofgref f énekeskönyv 1553. (Szabolcsi Bence 
kiadásában). 

11. Kisdy В.: Cantus Catholici 1651-i k iadásának prot . 
vonatkozású dallamai (Cant. Cath. 1651). 

(Sajnos a Kovács Sándor püspök hagyatékában lévő 
Huszár Gál énekeskönyvének teljes példányát a hábo-
rús viszonyok miatt nem lehetet t megtekinteni . A dalla-
mok ezzel való egybevetése későbbi időre marad). 

* 

Kiadványunk gyakorlat i célokat kíván szolgálni. 
Épen ezért mindennemű változat közlésétől el kellett 
tekintenünk. A dallamok megállapításánál igyekeztünk 
a valószinű eredeti alakot helyreállítani. Kérdés azon-
ban, hogy a régi lejegyzések mennyiben fedik a való-
sággal énekelt dallamot. Másfelől az énekeskönyvek 
hangjegyeiben sok a saj tóhiba: így ezeknek dallam, s 
különösen r i tmus közlése is, sok bizonytalanságot ered-
ményez. Végül maga az állandó használat is mind 
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a dallamon, mind a r i tmuson bizonyos változásokat 
hozhat létre. (Hogy e vál tozásokat azután javításoknak, 
vagy inkább romlásoknak kell-e felfogni, azt általános-
ságban nem s egyes ese tekre vonatkozólag is csak 
nehezen lehet ha tározot tan eldönteni). 

Ezek figyelembevételével a dallamok legnagyobb 
részének itt kiadott a lakja csak a vál tozatok egybeveté-
sével volt megállapítható. Az egybevetésből adódó dal-
lam hitelessége annál megbízhatóbb, minél nagyobb-
számú, hiteltérdemlő s egymástól csak kevéssé eltérő 
változat lehet annak alapja. Csak kevés olyan dallam 
akad, melynek változatai pl. csak egy-egy hangban 
térnek el egymástól olyképen, hogy az eltéréseknél is 
mindig legaláb 2—3 változat azonos menetű legyen. 
Nem is szólva az olyan szinte kivételszámba menő ese-
tekről, hol a különböző források egyező dallamokat 
hoznak. 

Az egybevetésnél természetesen a dallamok értéke-
lése sem egyforma. Ezt a fo r rá s kora, megbízhatósága, 
a nyomta to t t énekeskönyveknél még a k iadások esetle-
ges száma, illetőleg az egyes kiadások dallamainak 
egyezése szabja meg. A puszta egybevetésen kivül a 
helyreállításhoz szükséges a dal lamformáknak, dallam-
szerkezetnek elemezése is. Mindezenfeliil a helyreállítás 
természetesen megfelelő zenei érzéket, st í lusérzéket ill. 
beleilleszkednitudást és gyakorlati é rzéket is kiván. 
Gyakorlat i használatra szánt kiadványról lévén szó, a 
helyreállítás ez utóbbiaknak bizonyos mér t ékű szabad-
ságot is engedélyez, mivel nemcsak a régi dallamok 
pap í r fo rma szerinti helyreállítását, hanem annak ú j ra 
használatbavételét célozza, tgy a sz ínkopákat s különö-
sen a ke t t ő s színkopákat minden esetben egyszerűsíteni 
kellett, mivel semmiesetre sem remélhető, hogy gyüle-
kezetnek ezt meg lehet tanítani. Különben himnológi-
ánknak épen ez a r i tmus képlet egyik legvitatot tabb 
része s megfej tésében a szakemberek sem tudnak egy-
séges ál láspontra jutni. 
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Már az e lmondot takból is kitűnik, hogy a közölt 
dallamok jelen a lak jukban semmiféle kizárólagosságra 
nem ta r t anak igényt. Sőt! A kiadvány mig egyrészt 
a gyakor la t i k ipróbálás t óha j t j a szolgálni, másrészt 
remélhetőleg a dal lamokhoz fűzött jegyzetek nyomán 
azok származását, ese t leg dallammenetét illetően is sok 
hozzászólást, megvi ta tás t eredményez majd . Erre any-
nylival inkább is szükség van, mivel összehasonlító 
anyag, eltekintve Zahn idevonatkozó a német s részben 
a latin anyag szempont jából kimerítő munká já tó ' , vajmi 
kevés áll rendelkezésre. Egy-egy dallam életképességét 
pedig csupán annak többszörös gyakor la t i kipróbálása, 
tehát minél többizben való s minél nagyobb tömegek-
nek tö r t énő betanításával já ró tapasztalat alapján lehet 
és szabad eldönteni. 

Adja Isten, hogy ez énekekből minél több keljen ú j 
cletre gyülekezeteink a jkán , s miként egykor hitvalló 
őseinket, erősítse őke t is a hitben, emelje közelebb 
az Ürhoz! 

Sulyok Imre. 

Adj békességet, fristen, A mi illőnkben e föltlön 
К 1751 és D 1778 egybevetése alapján. Egyébként a 
Da pacem Domine a 8. századi himnusz és az 1531-ben 
Nürnbergben megje lent Verleih uns Frieden gnäd\ig-
lich magyar változata. Önálló dallamnak tekinthető, 
annál is inkább, m e r t a magyar alak az eredeti 
dallamot, nemcsak megvál toztat ta , hanem sorait is 
felcserélte. A későbbi énekeskönyvek dallamai meg 
is rövidültek. 

AtIJunk htíltíl inindnutíjan az Atyaúristennek 
D 1778, 1806 szerint. Egy-egy változat а К 1751-ben 
és Cant. Cath-ben. Kálmán Farkas szerint Pálóczi 
Horváth Ádám-féle vál tozata (193. sz. Mint sír a fe-
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hér hat tyú) első része Dávid Ferenc szerzeménye 
1572-ből. Második része egykorú halot tas ének. 
(L. Fabó A magyar népdal zenei fej lődése 77. lap). 

I pünkösdnek jeles napján 

Valamennyi ékkv.-ben előfordul. A közölt alak a 
Kodály által is feldolgozott , közismert népi változat, 
mellyel két kisebb eltéréstől eltekintve а К 1751 is 
megegyezik. 

( t yá na к bölcse se tje, bizony Istensége 

Reformáció előtti dallam. Eredeti szövege Patris 
sapientUJt,Veritas Divina (Az U. Z. is ezt idézi) — 
Először Weise 1531. А К 1751-ben e l rontot t alakja 
van. Ma nálunk Jézus szenvedésedről,' ' szöveggel isme-
retes. (1. Zahn. 6263/a sz.) Az eredetinek 4., 6. és 8. 
sorában található melizmákat a magyar szöveg 
miatt fel kellett bontani . 

Az l eisten nékem éltes táplálóm 

К 1744, К 1751, D 1778, 1806, továbbá a Cant Cath-
ban majdnem megegyező dallamváltozat szerepel. 
A közölt forma ezek egybevetéséből adódot t . 

Az Úristent magasztalom 

К 1744 és К 1751 szerint. A D 1778 és 1806 a 3. 
sor első három hang ja kivételével ezzel egyezik. 

Ártatlanság szent Háránya (Û ártatlanság Báránya) 

A debreceni vál tozatokkal szemben tisztán zenei, 
művészi meggondolás alapján а К 1751 alakot része-
sí tet tük előnyben. 

Itíesérd az Istent mostan, « én lelkem 

А К 1751, D 1778 és D 1806 majdnem egyező dalla-
mai egybevetve. Ritmusában az állandó és sokszor 
kétszeres szinkopákat le kellett egyszerűsíteni. 
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liicsöséu és dicséret tenéked, ma/rétté liirtíl i/unk 

Dallama a D 1778-ból. Némi változtatással a 3. és 
4. sorában a BK-ban is szerepel. 

jUiesöiitt heti/elten, Venni/ei ituradicsombun 

M. 1774 szerint. Valamennyi ékkv. ezzel lényegé-
ben egyező vál tozatot közöl. A Cant. Cath-ben 
ugyancsak szerepel egy változat, melynek dallama 
ugyan nem, de ri tmusa a fentiekkel egyezik. 

I / r d f / u dota/ es Úristent dicsérni 

К 1774, К 1751, D 1778, D 1806 majdnem egyező 
dallamai egybevetve. 

Iil-béinem/iink пеан örömben 

Valamennyi ékkv.-ben szerepel. Az egyes változatok 
csak apróbb el téréseket mutatnak. 

Kitévedtem mint juh 

Payr Sándor Pro t . Szemle 1928, 163. 1.: „hangjegyei t 
egy pozsonyi XVIII. századbeli kódexben sikerült 
felfedeznem". — Innen került a Kapi Koráikönyvbe. 
— A Payr említet te kódex minden valószínűség sze-
rint a P. K. 

ímlékeszét mi történéU, t rum, mirajtunk 

A Hoffgreff ékv. 1552 szerint. Valószínűleg cseli 
eredetű dallam. A Kapi Koráikönyvben egy hang 
eltérésével ugyanaz van. А К 1751 és a többi ékkv.-ben 
némileg eltérő dallammal. 

Kmlékezziink e ne l'eu írünknek he Iliid rét 

А К 1751-től kezdve, melyben két fé le szöveggel két-
szer is megvan, valamennyi ékkv.-ben előfordul. Ezek 
nagyjából megegyeznek a közölt К 1751-es alakkal. 
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Fx esztendőt megáldjad 

M 1774, D 1778. A többi ékkv. is majdnem ugyan-
ezt a dallamot adja. 

F, mi )> ué kii и h dicséretes пи ;> 

M 1774 és D 1778, 1806 szerint. Majdnem azonos 
ezzel а К 1751-ben szereplő változat s a Sz 1694 
kézira tos változata is. Valamivel jobban eltér, de 
fo rmá jában azért egyezik a Cant. Cath. 1651 dal-
lama. Az ének a Dies est laetitiae 14. századi latin 
éneknek szabad átköltése. 

Én híveim, én szent nékem 

Így csak а К 1751-ben van meg. 

Én Istenem, Sok о по и и bűnöm lelke met 
szorongatják 

D 1778 és 1806 szerint. Az utolsó sor azonban ezek-
ben is négy hanggal felcsúszott. A Cant. Cath-ok, 
Csikcsobotfalvi kézírat , továbbá Illyés Soltári énekei 
valószínű régebbi vál tozatokat őriztek meg. Ezek 
nyomán állítottuk helyre a közölt dallamot, mely 
így a népzennkben használatos ötödölö, (quintváltós) 
szerkezettel mutat némi rokonságot . Rutilius M. 
eredet i je : „Ach Got t und Herr, wie gross und 
schwer . . . " 

Fohászkodom hozzád. From Isten! 

К 1744 és 1751 szerint. 

Gyakorta roló buzgó könyörgést 

К 1774, 1751, D 1778 és 1806 teljesen egyezik a 
közölt formával. 
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Hallgass meg Iliinket nagy f r i s t e n 1С mostani 
11 a g g s z ii h s é g Un h h en 

Nun bitten wir den heiligen Geist (Wit tenberg 1524) 
(Zahn 2029) reformáció előtti dallam önálló magyar 
változata а К 1751 szerint. 

Hallgass meg minket fristen! 

А К 1751 és D 1778 (1806) egymástól csak néhány 
apró ritmusbeli eltérést mutat . A két változat mint-
egy kiegészíti egymást . 

Hatalmas Isten köngörgünk 

К 1751 szerint. D 1778 és 1806 alig eltérő variánsok. 

Ha te meg nem tartasz, frant Isten 

Dallam és r i tmus valamennyi vál tozatának egybe-
vetésével nyerte a valószinű eredeti a lakját . 

Idceztégg öriik f r i s t e n . Ki vagy foghatatlan 
felségben 

К 1751 és D 1778 egybevetve. 

Irgalmazz f r i s t e n immáron énnékem 

К 1744, К 1751 és D 1778, 1806 teljesen azonos dal-
lamot közölnek. 

Jer, dicsérjük az Istennek f i á t 

Dallam К 1751, D 1778, 1806. Ritmusa К 1751 két 
utolsó sora szerint. Kath. népi variánsa Somogy 
megyéből ismeretes. 

Jer mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljak 

Dallama а К 1751, D 1778, D 1806 Cant. Cath. Sz. 
1645-ből egybevetve. 
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J"y mindnyájan öriiljiinl% 

А К 1751 szerint. A Cant. Cath.-ban 3/4-cs ritmusban. 
A 2. sor dallama a többi variáns szerint javítva. 

Jézus Krisztus eyy mesterünk 

D 1778 és D 1806 szerint. 

Jézus Krisztus szé)> fényes hajnal 

Dallama Maróthi 1774 évi függeléke szerint. D 1778 
ugyanígy. Ritmust vál toztatni kellett. 

Jézus születét i,lresséyii:ikre 

К 1751 és D 1778 egybevetésével. A dallam egyforma 
hangjegyekkel a közölt alakban az Sz. 1645 is; ennek 
azonban épen úgy mint a D 1778 dallamnak két első 
hangja 1-ről 4-re csúszott fel, hasonlóan a „Krisztus 
Urunknak áldott születésén" 1. sorához. A ritmuson 
a prozódia s jobb énekelhetőség kedvéért az 1 sor 
elején vál tozta t tunk, mely az eredetiekben 

Jövet tény vetünk Vvicten 

А К 1751 és D 1778 ill. 1806 egybevetése alapján. 
A szinkópákat a 4. és 5. sor második, és az 1. sor 
első üteme min tá já ra kellett átalakítani. Így az ütem-
kezdő hangsúlyok vál tozat lanok maradiak. Jelenlegi 
alakjában a páros ütembeosztás látszik első pilla-
natra valószínűbbnek, az eredeti szinkópák azonban 
minden ké t sége t kizáróan a hármas tagolás t mutat-
ják stb. 

Jövet Sze.itlelek Isten 

Latin eredetű dallam. Ades pater supreme (Melodiae 
Prudent ianae, Zahn 155). Közölt alakja Maróthy 
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1774 szerint, a 3. sor 1. hang jának Huszár Gál és a 
kolozsvári ékk.-ek alapján tö r t én t javításával. A 
többi variáns is lényegében ezzel egyezik. 

Jövel Szentlélek l eisten, Lelkünknek viya ssáya 

А К 1751 és D 1778 és 1806 majdnem egyenlő dalla-
mát a Cant. Cath. dallamának egybevetésével egy-
két helyen javí tot tuk, ott ahol az összehasonlítás 
nyilvánvalóvá tette, hogy íráshibáról ill. romlásról 
van szó. 

Jövet Szentlélek l eisten. Töltsd be szíveinket élten 

Valamennyi ékkv. egyértelműen és egyformán adja 
a dallamot. 

livisztns felt ti ina Ja iyazsáyunkva 

А К 1751 és Cant. Cath. 1651 szerint. Egyedül a 2 
és 4. sor szinkóniáit kellett egyszerűsíteni. (Eredeti 

A debreceni vál tozatok 
csak a 3. sor két hangjában s az utolsó sor ri tmusá-
ban muta tnak eltérést. 

livisztns ki va у у пар és viltíy. mennyországba 

Az alábbinak magyar változata К 1751 szerint. 

Kvisztus ki va у у nap és viláy, minket 

Állítólag Breslauban jelent meg először 1525-ben. 
Legrégibb ismert lejegyzése Klug 1535. Eredeti szö-
vege: Christe qui lux es et dies (Christe der du bist 
Tag und Licht). 

Kvisztus már feltámaáa 

A húsvéti sequenciából származó ének. Számos 
variánsa az első három sorra meglehetősen egy-
forma kiértékelést ad. Az utolsó sor igen sokféle, 



205 JEGYZÉS A NÓTÁKRÓL 

szótagszáma is változik. A közölt alak a D 1778 és 
1806-ot veszi alapul, a ritmus e helyeken található 
egyhangúságá t a Cant. Cath. alapján helyesbítet tük. 
Csikrákos vidékérői ma is énekelt népi variánsa is 
előkerült . 

Krisztust megfeszítették Kegyetlen zsidó népek 

A húsvéti sequenciának egyik távoli változata. Kö-
zölt a lakja а К 1751 és D 1778 majdnem egyér te lmű 
f o r m á j á n a k egybevetése. A Huszár Gál dallama ha-
sonló változat. Az első sor hiányzó hang já t az első 
hang két nyolcadra bontásával pótol juk . 

Krisztus Urunknak áldott születésén 

Az első három hang kivételével a D-i ékv.-ek sze-
rint. A három első hang felcsúszása az 5. fokra 
nyilván romlás. Ez a K-i változatokkal való egybe-
vetésekből is kitűnik, melyek elsőfokú kezdőhanggal 
indulnak. A továbbiakban e dallamok két apróbb 
változástól eltekintve a D-i vál tozatokkal egyeznek. 

Magasztaljuk keresztyének az Úristent 

A kolozsvári és debreceni ékv.-ek és a Cant. Cath. 
majdnem azonos dallamai egybevetve. 

Jlegbántottunk, Isten, szüntelen téged 

Csak а К 1751-ben szerepel. Az első sor második 
ütemében az eredetiben megket tőzö t t g-t, mint felső 
hangot elhagytuk. Ez a formából is nyilvánvaló, 
A B A C . 

Meghallgassad, Uram, én szólásomat 

Dallama К 1744, К 1751 és D 1778—1806 sőt a Pk-
ban ís egyforma. A 2. sor ri tmusát az 1. min tá já ra 
(históriás énekforma) kellett megállapí tani , mivel 
le jegyzésük teljesen bizonytalan. 
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Mennyei király sziiteték 

Dallamának eredetére nézve lásd Zahn 324/a Ave 
fuit pirma salus ill. Der Tag brich: an und zeiget 
sich Weise 1531. А К 1751, 1777, 1778 1805-ben és 
D 1778, 1806-ban szereplő dallam ennek ö n á l l ó n a k 
t e k i n t h e t ő magyar vál tozata. 

Mindenek jól ineyhnllják és jól nieytanulják 

К 1744, К 1751, D 1778, D 1806 teljesen egyező be-
jegyzései. 

Mindenhatét Tristen, mi bűnös emberek 

Dallam általában а К 1751 szerint, néhány helyen 
Huszár Gál és D 1778 szerint helyesbítve. Egyébkén t 
önállónak tekinthető igen távoli változata Fabricius: 
Ach was ist doch unser Leben 1659 c. dallamnak. 
(Zahn: 142.) 

Mindenkoron áldom а.г én Iramat 

A D 1778-ból. Dallama Görcsöni Ambrus históriás 
énekének dallama Mátyás királyról. A D 1778 r i tmus 
lejegyzése ettől eltér, így vissza kellett t é rnünk az 
e r e d e t i я 1 я к п о 7 . я77я1 h n u v я n n n t o z o t t r i t m u s o k a t 

stb. itt egyenletes nyolcadokká o ldot tuk 

fel, ami a gyakor la t számára könnyebben használ-
ható. Ugyanígy el kellett hagyni a 3. sornak a D 
1778-ban nem szereplő c i f rázatát . Görcsöni Ambrus 
éneke Heltai Cantionalejában jelent meg Kolozsvárt 
1574-ben. 

Mondjatok dicséretet. Keresztyének, az Tristennek 

D 1778 szerint, mely a legvalószínűbb eredeti alak. 
A többi vál tozat több-kevesebb eltérést mutat , ezek 
azonban világosan fel ismerhető hibás lejegyzésből 
erednek. Érdekes а К 1751 dallam vége, mely lefelé 
ugró kvart lépéssel zár: e fisz g d! A dallam tipi-



207 JEGYZÉS A NÓTÁKRÓL 

kusan dur szerkezete azonban k izá r j a a pen ta to-
nikus eredetű zárólépés csábítását s nyilvánvaló 
el írásra ill. sa j tóh ibára mutat. 

Лай у hálaadással magasztaljad Istent ú én lelkem 

К 1751, D 1778, D 1806 egyforma dallamot ad. 

Лауу hálát adjunk az Atyaistennek 

A Boroszlói kézí ra t egyetlen gyülekezetiének dal-
lama. l . so ra Grűge r Lobet den Herrn und dankt ihm 
seine Gaben 1640 dallammal ta r t rokonságot . 

Xe h a y y j elesnem, felséges Isten, keserűségemben 

Dallama egyforma а К 1744, К 1751, D 1778 és 
1806-ban. 

Xe szállj perbe énvelem, li én édes Istenem 

Valamennyi ékkv.-ben majdnem egyforma, ap róbb 
eltérésekkel. A ri tmus megállapítása a var iánsok 
egybevetésével és az А В С В fo rma szem előtt t a r -
tásával tör tént . 

Xékünk sziileték mennyei király 

D 1778, 1806; а К 1751 hasonló variáns. Cant. Cath-
ban közölt variánsa „régi éneknek" jelöli. Szövege 
latin eredetű: Nobis natus est. 

Ó én két szemeim, ti az Úrra nézzetek 

К 1744, К 1751 és D 1778 szerint. A többi ékkv.-ben 
szereplő változat is hasonló. A Hoffgreff ékv. 
(1553) és a Cant. Cath-ban álló változat ezektől 
dallamban kissé eltér. 

Ó Jézus, mi idvezítönk 

Az egymástól alig eltérő variánsok (K 1751, 1777, 
1778, 1805, D 1778, 1806) egybevetve. 
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ú mennyei nany boldogság 

К 1751 és a vele majdnem egyező D 1778 szerint. 
Az utolsó sor az első ke t t ő mintá jára ritmizálva, 
mert a le jegyzet t alakok értelmetlenek. 

Ürül mi szívünk 

A dallam és ritmus a D 1778-ban úgylátszik legtisz-
tábban megőrzö t t alakot követi. Érdekes a 2. sor 
változása: a kolozsvári ékkv.-ekben e sor 5 ,4 ,3 ,2 ,1 . 
Valószínűleg ez csúszottt később még egy fokkal 
lejebb s így került a Kapi koráikönyvbe a jelenleg 
használatos meglehetősen értelmetlen dallam. 

I'nradicsomnak le szép élő fiija 

Csak а К 1751-ben van meg. Az első két sor szin-
kópás r i tmusát a 3. min tá j á ra a lakí tot tuk át. 

Parancsold az Augusztus császár 

Dallama valamennyi ékkv.-ben egyforma. A r i tmus le-
jegyzése mind más. A közölt alak а К 1751-el egye-
zik, mely a többiben is k imuta tható . Újabb, meg-
győző e re jű variáns felleléséig ezt kell helyesnek 
e l fogadnunk. 

Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege 

A Hof fg re f f ékv. (1553) és К 1751 szerint . A deb-
receni vál tozatok majdnem azonosak. 

Szegéiig tejem l rumhoz óhajt 

A győri ev. egyház kéz i ra tos koráikönyvéből . A 
ritmust a 3. 4. és 6. 7. sorokban igazítani kellett . 

Szent Ihírid király háborúságában (Szükség meg-
tudnunk idrességnek dolgát) 

К 1751 szerint. Az utolsó sora a Cant. Cath. szerint 
helyesbítve. Ez utóbbi „Az igaz hi tben" szöveggel 
közli a ma jdnem azonos dallamot. 
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Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak 

К 1751 szerint, de a többi ékkv. is hasonló változato-
kat közöl. Ez alakkal egyezik Illyés István Soltári 
énekek 1693. IX. zsoltár dallama. 

Szent vagy örökké, Atyaúristen 

M 1774 és D 1778 szerint a szinkópák elhagyásával. 
A többi ékv.-ben is lénytegtelenebb eltérésekkel 
ugyanez a dallam található. 

S z í v e m megalázván tehozzád megyek 

D 1778 szerint. Valamennyi ékv. a PK is csak lényeg-
telen eltéréseket, inkább csak sa j tóhibákat tar talmaz. 

Te benned bízom. Iram Isten 

D 1778 és 1806 szerint. 

Tekints reám, IStenern, nyavalyámban 

К 1751, D 1778, 1806 az 1. és 2. sorban egyértelmű. 
A 3. sor ritmusa bizonytalan. Ezt tehát a zárlatot 
kivéve az első kettő min tá já ra ritmizáltuk, mer t így 
értelmezhető. E sor dallama а К 1751 szerint, mely 
a legszebb variánst muta t j a . А К 1744-ben kiegyen-
lített r i tmusú alig eltérő változata van. 

Téged, l'risten, mi kereszt gének díesériink 
és áldunk 

M. 1774, D 1778 és 1806 teljesen egyér te lmű be-
jegyzése. 

Tudom, hogy pásztorom, s vezérem énnékem 
(Szent Uárid próféta éneklő könyvének 23. 
részében) 

A D 1778, К 1744, К 1751 dallamát a Cant. Cath. 
három azonos dallamával egybevetve a bizonytalan 
helyeken helyesbítettük. 

14 
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I : j világossá!/ jelenék 

К 1744 és 1751 szerint ugyan ez a dallam van Geleji 
Öregraduá l jában is (1636) csa'k melizmákkal erősen 
tele tűzdelve. A debreceni ékv.-ekben szereplő „Üj 
világosság" dalam nem más, mint Vulpius éneke 
Der T a g bricht an und zeiget sich (1609) (Zahn 327). 

l eisten, irgalmazz nékem 

D 1778, К 1744, К 1751 egybevetve. A D 1806 ehhez 
hasonló, csak itt az utolsó sor is a 2., 4., 6. sor dal-
lamára megy, ezáltal a z A B A B C B C B f o r m á t 
adja, ami kissé egyhangú. Ezért vál toztat tuk inkább 
a közölt változatot . A dallam egészen önálló válto-
zata az Erbarm dich mein oh Herre Gott (Wal ter 
1524), (Zahn 5851. sz.) énekek. 

t risten, légy most mivelünk 

D 1778 szerint. Távoli rokona Tinódi: Szitnya, Mu-
rány, Csábrag váráról szóló históriás énekének. 

I eisten veletek. Kereszt gének örüljetek 

К 1751 szerint. Ezzel hangról -hangra egyezik a Sz. 
1645 kéziratos bejegyzése. 

l'edd el, Úristen, rólunk haragodat 

А К 1751 és a D 1778 és 1806 két lejegyzése alap-
ján egybevetve. (A második lejegyzés „Mi kegyes 
Atyánk" szöveggel). Szövege az Aufer immensam 
(Thymus 1552.) éneknek fordí tása . Dallama a Crüge r 
dallamnak csak igen távoli, önállónak tekin the tő 
változata. Maróthy és a kolozsvári ékv.-ek későbbi 
kiadásai az eredeti dallamot (Zahn. 996) közlik. 

S. I. 
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Fűzen könyvbe befoglaltatott énekeknek 
rendi 

Oldalszám 
Kiilönb-különbféle dicséretek és lelki énekek 1—35. 

Reggeli — — — — — — — — — 1 
Estvéli — — — — — — — — — 8 
Prédikáció előtt — — — — — — — 12 
Prédikáció után — —• — — — — — 20 
Úrvacsora vagy prédikáció után — — — 21 
Gyónó (Úrvacsora előtt) — — — — — 22 
Úrvacsora után -— — — — — — — 26 
Keresztelői — — — — — — — — 27 
Tanulók éneke — — — — —• — — 28 
Felsőbbségér t — — — — — — — 30 
Miatyánk — — — — — — — — 32 
Anyaszentegyház éneke — — — — — 33 

Az egyházi esztendő 36—85. 
Ádventi — — — — — — — — — 36 
Karácsonyi — — — — — — — — 39 
Kiskarácsonyi (újévi) — —• — — — — 53 
Vízkereszti —- •— — — — — •— — 59 
Böjti — — — — — — — — — 60 
Virágvasárnapi — — — — — — — 61 
Böjt i vagy nagypénteki — — — — — 63 
Nagypénteki — — — — •— — — 64 
Húsvéti — — — — — — — — — 66 
Mennybemenetel i — — — — — ,— — 74 
Püskösdi — — — — — — — — 76 
Szentháromsági — — — — — — — 79 

14* 
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Oldalszám 
Isten dicsérete és segítségülhívása 86—132. 

Az Istennek gondviseléséről — — — — 86 
Invokáció — — — — — — — — 94 
Fohászkodás az Atyához — — — — — 95 
Isten dicsérete — — — — — — — 96 
Hálaadás és könyörgés Krisztusért — — 106 
Hálaadás szabadításért — — — — — 108 
Könyörgés megpróbál ta tásban — — — 110 
Buzdítás imádkozásra — — — — — 113 
Isten töredelmes segítségül hívása — — — 115 
Isten az oltalmazó — — — — — — 116 
Vágyakozás Istenhez — — — — — — 119 
Isten segítségül hívása — — — — — 122 
Könyörgés segedelemért — — — — — 129 
Könyörgés Istenhez Szentlélekért — — — 131 

Krisztus dicsérete és segítségülhívása 133—144. 

Krisztus dicsérete — — — — — — 133 
Krisztus segítségülhívása — — — — — 134 
Krisztus a megváltó — — — — — — 138 
„Mi kegyelmes Hadnagyunk". . . — — — 140 
Fohászkadás Krisztushoz — — — — — 142 

A Szentlélek dicsérete és segítségülhívása 145—149. 
A Szentlélek segítségülhívása — — — — 145 
A Szentlélek dicsérete — — — — — 148 

Bűnbánat és töredelem 150—167. 

Bűnös ember könyörgése — — — — — 150 
Töredelem — — — — — — — — 155 
Bűnbánó könyörgés Krisztushoz — — — 159 
Töredelmes fohászkodás Jézushoz — — — 161 
Bűnvallás ítélet alatt — — — — — — 163 
Békességért —1 — — — — — — — 165 
Megúj í tásér t — — — — — — — — 166 



É N E K E K R E N D I 2 1 3 

Oldalszám 
Háborúság és nyomorúság idején 168—193. 

Jeremiás siralma — — — — — — — 168 
Háborúságban — — — — — — — 171 
Magyarország siralma — — — — — 174 
Táborba szálláskor — — — — — — 177 
Veszedelem idején — — — — — — 179 
Bujdosásban — — — — — — — — 181 
Könyörgés ellenség ellen — — — — — 182 
Hadakozásban — — — — — - - — 187 
Közönséges nyomorúságban — — — - 190 
Tévelygő időben — — — — — — — 191 
Könyörgés szabadulásért — — — — — 192 
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Mutató tábla 

Énekszám 01 lalszám 
109 Adj békességet Úristen* — — — — — 165 

11 Adjunk hálát mindnyájan* — — — — •— 14 
56 Adj Úristen nékünk Szentlelket — — — •— 79 
51- A Krisztus mennybe fe lméne — — — — 74 

1 A nap immár felvirradván — — — — — 1 
53 A pünkösdnek jeles napján hála légyen — — 77 
52 A pünkösdnek jeles nap ján Szentlélek* — — 76 

2 (A szent Dávid ötödik zsoltárában)* — — 2 
44 Atyának bölcsesége* — —• —- — — — 64 
61 Az Úristen nékem édes táplálóm* — — — 86 
62 Az Úristent magasztalom* — -— — — — 88 
20 Áldott az Úristen ö rökké mennyégben — •— 26 
43 Ártat lanság szent Báránya* — — — — 63 

66 Bízom tebenned szent Isten —• — — — —- 95 

64 Dicsérd az Istent mostan ó én lelkem!* — — 93 
70 Dicsérd én lelkem minden erődben — — — 100 
24 Dicséret légyen Istennek — — — — — 32 
67 Dicsértessék Uram, ö rökké szent neved — — 96 
42 Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó 

Királyunk* — — — — — —• — — — 61 
68 Dicsőült helyeken Mennyei Paradicsomban* 97 
69 Drága do log az Úristent dicsérni* — — — 99 

45 E húsvét ünnepében — — — — — — 66 
9 El-bé megyünk nagy örömben Felséges Isteni* 12 

A *-gal jelölt ének nótájának a elme is ugyanaz és ennek kóláját 
is a megjelölt oldalon közöljük. Más énekeknél a nótát ezekkel a 
címekkel jelöltük meg. 
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Énekszám Oldalszám 

102 Eltévedtem mint juh* — — — — — — 153 
112 Emlékezzél mi tö r ténék Uram mira j tunk!* — 168 
46 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról* 66 
31 E nap nékünk dicséretes nap* — — — — 46 
54 E pünkösd ünnepében — — — — — — 78 
89 E világnak fényessége — — — — — — 133 
36 Ez esztendőt megáldjad* — — — — — 53 
16 Én híveim, én szent népem* — — — —- 21 

100 Én Istenem, Sok s nagy bűnöm* — — — 150 

115 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserű-
séggel — — — — — — — — — 174 

85 Fohászkodom hozzád Uram Istenem!* — — 125 

40 Gonosz, kegyet len Heródes — — — — — 59 
23 Gyakor ta való buzgó könyörgés t* — — — 30 

14 Halgass meg minket nagy Üristen!* — — 18 
114 Halgass meg minket Üristen* — — — — 173 
87 Hatalmas Isten könyörgünk* — — — — 129 

101 Hatalmas Isten, nagy haragodban, kérlek, ne 
f e d d j engem — — — — — — — — 151 

65 Ha te meg nem tar tasz Uram Isteni* — — 94 
10 Hálaadásunkban rólad emlékezünk — — — 13 

90 Idvezlégy Krisztus, e világnak Ura — — — 134 
57 Idvez légy örök Üristen* — — — — — 80 
86 Irgalmazz Üristen immáron énnékem* — — 127 

91 Já ru l junk mi az Istennek szent Fiához — — 135 
93 Jer dicsérjük az Istennek Fiát* — — — — 138 
29 Je r mi dicsérjük, áldjuk* — — — — — 41 
28 Je r mindnyájan örül jünk* — — — — — 39 
71 Jer örvendezzünk az Ür Istennek — — — 102 
92 Jézus Krisztus egy Mesterünk* — — — — 137 
94 Jézus Krisztus, mi kegyelmes Hadnagyunk — 140 
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Énekszám Oldalszám 

6 Jézus Krisztus, szentek reménye — •— — 8 
3 Jézus Krisztus, szép fényes ha jna l* — — — 3 

33 Jézus születél idvességünkre* — — — — 49 
117 Jövel, légy velünk Üristen!* — — — — 177 

13 Jövel Szentlélek Isten! Tarts meg minket 
Igédben* — — — — -— — — — -— 17 

97 Jövel Szentlélek Üristen, Lelkünknek vigas-
sága* — — — — — —- — — — — 146 

98 Jövel Szentlélek Úristen! Töltsd be szíveinket 
épen* — — — — — — — — — — 147 

103 Kegyelmezz meg nékünk nagy Úristen — - - 15ő 
105 Kegyes Jézus! Én imádságomra — — — — 159 
106 Kegyes Jézus halld meg — — — — — 161 
72 Keresztyének kik e földön lakoz tok — — — 103 
21 Keresztyén hi tnek egy fundamentoma — — 27 

116 Keserves szívvel Magyarországban mondhat juk 
magunkról — — -— — — — — -— — 175 

99 Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének — 148 
47 Krisztus fe l támada, Igazságunkra* — — — 68 

8 Krisztus, ki vagy nap és világ mennyországba* 10 
7 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket* — — 9 

48 Krisztus ma fel támada — — — — — — 69 
49 Krisztus már feltámada, Mi bününket elmosá 71 
50 Krisztust megfeszí te t ték Kegyetlen zsidó népek* 72 
30 Krisztus Urunknak áldott születésén* — — 44 
88 Magaszta l juk keresztyének az Úristent* — — 131 
79 Megbánto t tunk , Isten, szüntelen téged* — — 115 

2 Meghallgassad, Uram, én szólásomat* — — 2 
38 Megteljesítő az Atyaisten —- —- — — — 55 
19 Menjetek el Krisztusnak — — — — — 26 

118 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk — — 179 
39 Mennyei király születék* — — — — — 57 

113 Mennynek és földnek kegyes Istene! — — 171 
22 Mi kegyes Atyánk, bölcseségnek Ura — — 28 
81 Mindenek meghall ják, És jól megtanul ják* — 118 



2 1 8 M U T A T Û T A B L A 

Énekszám Oldalszám 

17 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek* — 22 
80 Mindenkoron áldom az én Uramat* — — — 116 

123 Minden lélek dicsér Úristen tégedet — 187 
82 Mint a szarvas kívánkozik — — — — — 119 
15 Mond ja tok dicséretet, Keresztyének az Úr-

istennek* — — — —• —- — — — — 20 

4 Nagy hálaadással, Magaszta l jad Istent* — — 4 
74 Nagy hálát ad junk az Atyaistennek* — — 106 
75 Nagy ö röme adaték az én lelkemnek — — 108 

124 Nagy Úristen, ne hagy j minket — — — — 189 
76 Ne h a g y j elesnem, felséges Isten, keserűsé-

gemben* — — — — — — — — — 110 
18 Ne szállj perbe énvelem* — — — — — 24 
37 Nékünk születék mennyei Király* — — — 54 

43 (Ó á r t a t l anság Báránya*) — — — — — 63 
77 Ó én két szemeim, ti az Úrra nézzetek!* — 112 
41 Ô Jézus, mi Idvezítőnk* — — — — — 60 
96 Ó mennyei nagy boldogság!* — — — — 143 

12 Örül mi szívünk* — — — — — —- — 16 

95 Paradicsomnak te szép élő f á j a* — — — 142 
34 Parancsolá az Augusztus császár* — — —• 50 

55 Régi pünkösdnek idején — •— — — — 79 

25 Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege* 33 
78 Senkinek az Isten — — — — — — — 113 
83 Seregeknek Ura, Felséges Isten! — — — 121 
84 Siess nagy Úristen én segí t ségemre — —• — 122 

J25 Sok ínségünkben hozzád kiál tok, felséges Úr-
jgten — — — — — — — — — — 190 
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Énekszám Oldalszám 

104 Szegény fe jem Uramhoz óhaj t* — — — — 157 
119 Szent Dávid király háborúságában* — — — 181 
63 (Szent Dávid p ró fé t a éneklő könyvének 23. 

részében)* — — — — — — — — — 90 
26 Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak Szent szüle-

téséről* — — — — — — — — — 36 
59 Szentháromság és csak egy Is tenség — —• 83 
58 Szent vagy örökké , Atya Úris ten a magas 

mennyekben* — — — —• — — — — 82 
5 Szívem megalázván tehozzád mégyek* — — 6 

126 T á m a d j fel mostan Úristen — — — — — 191 
127 Tebenned bízom Uram Istenem* — — — 192 
120 Tekints reám, Istenem, nyavalyámban* — — 182 
32 Teljes e széles világban — — — — — — 48 
60 Téged, Úristen, mi keresztyének* — — — 84 
73 Ti szent angyalok Istent á ld já tok — — — 105 
63 Tudom, hogy pász torom s vezérem énnékem* 90 

27 Új világosság jelenék* — — — — — -— 38 
110 Úristen, irgalmazz nékem* — — — — — 166 
121 Úristen, légy most mivelünk, M e r t sokan tá-

madtanak ellenünk* —• — — — — — 184 
35 Úristen veletek, Keresztyének örül je tek* — 52 

122 Úr Jézus Krisztus, ne hagy j elvesznünk a 
pogány kéz miatt — — — — — — — 186 

108 Valék az Istennek hatalmas markában — 
107 Vedd el, Úristen, rólunk ha ragoda t* — 

— 161 
— 163 
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Az énekek szövegét Schulek Tibor dr . válo-
gatta, dallamát Sulyok Imre gyűj tö t te össze. 

A k ó t á k a t Böröczki Vilmos ra jzol ta . 
A kóta-kliséket a pozsonyi evangélikus 

leányegyesület ajándékba készíttette. 
A nyomdai hibákat Szabó József, Lukács 

István és Ittzés Mihály javí to t ta . 
A könyv út törő szolgálatát k í sé r je áldás. 
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Hibák a nótákban 

63. oldalon: „Ártat lanság Szent Báránya" című nóta 
utolsó sorában az utolsó előtti harmadik 
kóta nem „d", hanem „c". 

145. oldalon: a 97. ének első sorának utolsó hangjegye 
nem nyolcad, hanem egynegyed értékű. 
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