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KlNCS-isÁSÍ BABONÁK 
a XYII. századból* 

• . " • 

Valaki akarna valami el reitet kinczet, pénzt vagy drága 
köveket, aranyat vagy eszüstöt keresni: illik annak hogy annak 
előtte kilenczed napigh ha többigh magát Istenessen hoza kesieze, 
jozansaghba es tiszta életbe, es szivének ne tébolygasaba, jo gon
dolatokba, hitbe, átoktól magát megh tartoztassa, oltalmazza, Is
tennek eiel nappal könyörögiön az ö társaival, az kik azon kere
setbe, asasba lesznek foglalatossak, azok jo lelki ismeretü emberek 
legyenek, ollyakat vegyen maga melle egyező akaratuakat egy 
góndolatuakat, mivel Isten szokta az ollyakat megh halgatni az kik 
egyesek, igaz hitűek, es gonos szándékok, igyekezetek elmejekbe 
ne légyen, es ne talaltassék. Ezt pedigh szép tiszta nap kel kezde-
niek, es czelekedniek, es tiszta helyen, rendessé. 

N o m i n a S. A n g e l o r u . 

Vasárnap regvei mikor az nap felgyün Istentől keried segi 
tezégül szent Mihally Archangyalt, 

Hétfőn Gábriel Archangyalt, 
Kedden Sámuel Angyalt, 
Szereda" Haphael Angyalt, 
Csötörtökön Zacharias Angyalt, 
Pénteken Anael Angyalt, 
Szombaton Vriel Angyalt. 
Ezen napokba mindenkor nap kelet élőt keried Isten imad-

czagid által az Ángyalt eegítozégül, de az üdőre figyelmez, es el ne 
26* 
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mulaszd mindenik Angyalt három izbe, keried segitczégül, melly 
ora taiba estve is, ugy adatik Istentől segetczégh, es oltalom az ő 
sz. Angyala, ha pedigh az orakat nem veheted eszedbe, ez szerint 
czelekegyél. Sz. Mihally Archangyalt nap támadta élőt, vagy 
tamattakor. 

Uriel Angyalt egész nap, de főképpé délbe, 
Raphael Angyalt mindé nap, mikor az nap le megye, 
Gábriel Angyalt mindé nap éfelbe. 
Az uta forduly arczal az nap keletfele alva, vagy le térde

pelvén, akkor egy Szűznek, Ifiu vagy Leanzo légyen, agy az ke
zébe egy tükröt, vagy kristalit, úgyde tiszta életű ifiu, es leani 
szűz léve tudgyad, az tükrön vagy kristályon, vagy jry fa olaial 
egy X-et, azon X alatt vesd megh az gyermek Jézus nevét azt 
mondva: Megh feszittetett édes Jesusunk Chrístusunk bis repeta-
tur. Betlehembe szülét gyermek Jesusunk Szűz Máriának szent fia, 
kinek sok szamu Angyalok szolgáltának, es harö szent királyok 
aiandekot hozván térdet fejet hajtottanak, mind ezen dolgok való
ságossá lettének, hisze az szerint mint ők hittenek, es megh talal-
tatanak ugy mint gyermek Jesust ezen elkezdet dolgokbanjs tudö, 
tudom és megh hatom, megh halgattatom, mint ezen harö szent 
királyok. 

Ezeket véghbe vivé az utá czinally kerestet az szűz vagy 
efiu homlokara, es az tükrön, es mond el az mi attyankot, es az Cre
dót Attyanak, fiúnak es szent Lilék Ur Istennek nevébe, sies Ur 
Isten jövel, es ne késsél az mi segitczégünkre ez mi mostani szük
ségünkbe, kérünk tégedet az mi üdvözitő Urunk Jézus Chrístu
sunk nevébe. 

Mutasd megh felséges ur lste mi raitunk az te nagy irgal
masságodat, az mi megfezitetet Christus Jesusunk által, halgasd 
megh Ur Isten az mi kérésünket es fohazkodasainkat vegyed szent
séges füleidbe, hogy az mi szíbéli könyörgesünk által, a mit tőled 
kérünk, ad megh találnunk es kezeinkel felvennünk. 

Agyos -)- Otheos - j - Ysehiros -\- Athanatos -J- Eleyzon -J-
Emas -J~ Szentséges Iste, szent erős es halhatatlan, es megh mér
hetetlen szent Iste légy irgalmas nekünk, es könyörüly mi raitunk 
Ámen. Jőyel szent Lilék Isten, es tölczd be az te híveidnek szive
ket es az te szerelmednek tüzét gerjezd fel mi bennünk, ki sok 
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külÖmbféle nyelvekén való népeket az hitnek egyességébe gyütöt
tél. Diczirietek Istent népeknek gyülekezeti. Mi Attyank etc. 
Credo etc. 

. • . -
P s a l m u s LI. 

Könyörüly en raita o Iste az te irgalmasságod szerint az te 
irgalmasságodnak soksaga szerint töröld el az én bűneimet. 

Mos megh engemet az en alnoksagimból, es az én bűneimből 
tisztecz ki engemet. 

Mert az en bűneimet én iszmérem, es az én bűnöm szüntele 
előtte forogh enneks. 

Tenéked, csak teneked vétkezte, es gonosságot cselekette az 
te szined élőt -\- hogy igaznak itiltessél az te beszédedbe es tiszta 
légy mikoron, te itilz. 

íme én alnoksaghba fogantatta, es az en attya bűnbe fogadót 
engemet. 

íme gyönyörködöl te igassaghba, melly az vesékbe vagyö, 
es engemet kivalkeppé megh tanitottal vala az bölczeséghre. 

Mos megh engemet isoppal es megh tisztulok, mos megh en
gemet es feirb leszek az honal. 

Engedgyed hogy hallyak örömet es vigasságot, hogy örven
dezzenek az en tetemeim, mellyeket öszverontottal. 

Fordicz el az en bűneimtől az te arczodat, es mindé en al-
noksagimat töröld el. 

Ne vess el engemet a te arczad élőt, es az te sz. lelkedet ne 
ved el en tőlem. 

Ad megh enneke az te üdvözitésednek örömét, es az enge-
delemnek lelkével erösicz megh engemet. 

Tanicz az bűnösöket az te utaidra, es az bűnösök te hozzad 
megtérnek. 

Szabadicz megh engemet az vértől, ó Isten en üdvösségemnek 
Istene, es az en nyelve hirdeti az te igassagodat. 

Ura az en aiakimat nisd megh, es az en szám hirdeti az te 
dicziretedet. 

Mert ne gyönyörködöl az áldozatokba hogy azokat adgyam te 
neked, az egészlen égő áldozatod ne akarod. 

Az Isten előtt kedves áldozatok az töredelmes es keserves 
szivet ne utalod megh. 
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Tégy jól az te akaratodból az sionnal, es~epicz megh az Je
ruzsálemnek kő falait. 

Akkor kedvessek lesznek te előtted az igasságh áldozati, ak
kor az te oltarodö áldoznak tulykokkal. Diczősegh Attyanak etc. 

O r a t i o. 

O Jesus Christus, elő Istennek szent fia, te hozzad egyedül 
alázatossá folyamodom, es kérlek, hogy engemet segély szegeni 
bűnös szolgádat N. N. ki tégedet segitczegül hílak, halgas megh 
most es mindenkor, őriz megh,' es oltalmaz megh engemet az en 
faratczagimba, o mennek es földnek Istene, az te emberi nemzet-
czéghez való dragolatos jovoltodért, es sz. nevedért, keserves kín
szenvedésedért kérlek tégedet oh egeknek Istene mi édes Attyánk az 
te mi hozank való io voltodért, es ki beszélhetetlen nagy jrgalmas-
ságodért es alkotmanidért mellyek az éghbe, es az földön vadnak, 
őriz megh, es oltalmaz megh engem bűnös 'szolgádat, es vele való 
társaimat mindé féle veszedelmektől, es tarcz megk bekeséges élet
ben minket ma, és életünknek mindé ideieben mindé mi czelekede-
tinkben, dolgainkba es faratczagos mukainkban, hogy az gonosz 
lélek se testünkben, se lelkünkbe meg ne banczon, se haboriczö 
minket: Attyanak -f- Fiúnak -}- es szent Lilék Ur Istennek ne
vébe. Ame. 

A 1 i a. 

0 mindé bölczeséghnek es te benned bízóknak Istene, valaki 
benned bizik megh né czalatkozik, alázatossá kérlek tégedet, tá
voztasd el mi tőlünk minds karunkra való alkolmatlansagokat, me
lyek minékünk ártalmukra volnának, fordicz el, könyörgünk neked 
o mi üdvösségünk Istene, es az mostani szükségünkbe légy jelen 
mi velünk, es segicz megh, méltoztas njutani segedelmedét mostani 
faradsaginkbá ó mi üdvösségünknek Istene, az mi Urunk Jesus 
Christusnak általa. Ame. 

A 1 i a. 

0 Jesus Christus élő Istennek szent fia, tenéked esedezünk, 
az te keserves kínszenvedésedért, érettünk való halálodért, itéle-
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tedérd, es a mi üdvösségünkkert, hogy halgas megh minket most, 
es halálunkk oraiá, es méltoztas az te elő fiaidnak az te áldásodat 
adni, es irgalmasságodat megh mutatni, az holtakk czendes nyugo-
vast, az te Anya szent egy házadnak bekeséget es egyenességet, ne
künk bünösökk örök életet, ki elz, es uralkodói most, es mind örö
kön áldandó Isten. Amé. 

O mindé irgalmassagokna Istene, a ki vilagh kezdetétől fo gva 
mindeneket bölczen teremtettel hat napok alat, az hetedik napon 
megh nyugodva, kérlek segitczégül (kérlek) hílak en édes Istenem 
az te nagy irgalmassagodért, hogy énneke es tarsaimk méltóztasd 
megh jelenteni, es megh mutatni az el reitet es be asot kinézet, 
mellyet mi keresünk, mikeppé Moyzesk az te szolgádnak az Sinai 
hegyk tetejbe fényességbe megh ielenél, kérünk tégedet o egekk 
menk es földnek Istene es attya, hogy azöképpé nekünk méltóz
tassad szegeni fiaidk az el reitet kinézet, es annak helyét megh je
lenteni, es mutatni, oltalmaz megh mindé látható es láthatatlan 
rettentő ellenséghtől, ki elz es uralkodói áldandó Isten, most es 
mind Örökké. Ámen. 

Keried Istent ö sz. felségét, hogy halgassö megh, es Angya
lát mellyet kivanz el boczatando légyen. 

Oh te nagy hatalmú szentczeges Kirally, örök minden ható 
Isten, ki kezdet vagy es végh, mennek és fődnek teremtője, mind 
ez vilaghnak megh valtoia, kérlek en tégedet, mindenható Isten, mi 
Urunk Jesus Christus az te egy Istenségedért, es az te keserves 
kinzenvedésedért mellyeket érettünk szenvettel, hogy mi raitunk 
megh könyörüly, es küld el az te sz. Angyalodat Sz. Mihálly Arch-
angyalt, az ki az te hatalmadba vagyö, egyedül birz ő vele, es pa-
ranczolhacz neki, ó Jesus Christus Istennek sz. fia, en neki bizony
nyal hiszek, azért kérlek tégedet, ó Istennek aldot fia, az te jrgal-
massagodért, hogy az te sz. Angyalodat emberi abrazatba, vagy 
olly Angyalt termezetü Alapatba látható képpé el küldeni méltóz
tassál, hogy ő minekünk tükörbe kristályba szemtül szembe való
ságossá es ne" elváltoztató képpé megh jelencze, es megh mutassa, 
es azokra mellyekre kérendő lészen, valóságos képpé mindé hala
dék nélkül véghbe vigye, kérünk úr Isten az te szentczeges neved-
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ért, ki elz es uralkodói egyenlő Istenséghbe most, es mind örök
kön örökké. Ámen. 

Következik az sz. Angyalhoz való kérelem, es emlékeztető 
dologh. 

Te az attya mindehato Istentől el boczatatot Angyal, Istennek 
sz. lelkű alattya sz. Mihally Archangyal, mivel tudgyuk, hogy Is
tentől küldettél, bizonyossá mys hisszük, hogy te veled üdvözülünk, 
azért kérünk tégedet szentczéges vérének ki hulasaért, melyet 
érettünk ki ontot az magos keresztfan, mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő egyetle egy fiát adna érette, hogy valaki ő benne 
hisze el ne vessze, hane örök élete legye, es üdvözüllyön. Azért 
emlékeztetlek én tégedet az Jesus Christusért, hogy hozank való 
jo akaratodat megh ielenczed igassagossá minden villamas, es fe-
nyességh, rettentés nekül, azon Isten teremtette személlybe az tü
körbe, es magad képedben megh mutassa a minden félelem nekül, 
hogy sémi egyesülések az gonos Angyalok, es tistatalan lelkekk 
ne légyé, az az hogy el ne változtathassa, el ne rejthesse magát az 
tükörbe, megh mutatná magát, hogy ő ollyan jo es tiszta Angyal 
légyen, mellybe en megh czalatatná, mellyet otalmazon az attya, 
fiu szent lélek Isten együt te veled, szent Angyalával, azért az Je
sus Christusért ne boczas mi reánk ollyan következendő dolgokat, 
es ne agy minket megh czalatatnunk, czufoltatnunk, es iatczatat-
nunk ollyá gonos Angyalokk az ő keserves kínszenvedéséért es 
haláláért, te Istennek sz. Angyala sz. Mihally Archangyal kérlek en 
tégedet, hogy te énnekem ezent megh ielenczed az tükörbe minden 
várakoztatás nékül, hogy en az en társaimmal mindeneket az me
lyeket kivanok tiszta, es igazan valosagossan megh lathassak, mi
vel neked az irgalmas Istentől vá olly hatalmad, hogy te mindé 
igazságot megh ielenthed, es megh mutathatod az Jesus Christusért, 
melly egyedül minden Josagh, es igassagh lészen annak megh hal-
gatoja valamelly dolgokra rea kérünk, az Ur Isten, es az utolsó 
napon azt mondgya az hatalmas nagy irgalmasságú, es igassagu sz. 
Isten valamit czelekettetek czak az legh kissebbikevel js az enyiem 
közzül, vele czelekettetek. Azért te sz. Mihally Archangyal Isten
nek sz. Angyala tiszta sz. lilek kérlek en tégedet hogy mentest 
enneke megh ie-ennyel eze tükörbe vagy kristályba mindé tétová
zás nekül az Jézus Christusért ki él, es Vralkodik az Attya fiu sz. 
Lelek Istennel mind örökkön örökké. 
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NB. Három izbe vagy ha szükségh hét izbe js mondgyad es 
imatkozad, es unczollyad, hogy el jüjön, es valamighle el ne jün, 
es megh ne ielenik mind addigh keried, hogy el jüjön, es megh 
ielenyen. 

Ezen kérésekre es kívánságokra ha el ne jüne vagy ne je 
lenne három vagy hét izbe, mondgyad az uta ha kivatatni fogh 
olvasva sz. János Evangeliomat, az első részit illyen forma. 

Cezdetbe vala amaz ige, es az az ige vala az Istennél, es az 
az ige Isten vala, es az ige kezdettől fogva az Istennél vala. Min
denek az által teremtettek, es ő nála nélkül, semmi ne teremtetet 
valami teremtetet. O benne vala az élet, es az élet vala az ember
nek ama világossága. Es az a vilagosságh az setetseghbe fénlik, de 
az setetseg azt megh ne iszmére; vala egy ember Istentől bocza-
tatot, kinek neve János. Ez iöt tanú bizonsaghra, az az hogy az 
vilagossaghrol tanú bizonságot tene, hogy ő általa mindenek hin
nék. Nem vala ez ama vilagosságh hané küldetet volt hogy bizoni-
sagot tenne arról a vilagossaghrol. Ez vala ama igaz vilagosságh, 
melly megh világosit mindé ez világra születet embert, e világon 
vala, es e vilagh ő általa teremtetet, de e vilagh őtet megh ne is
mére. Az övéihez jüve es az övei őtet be ne vévék. Valakik pedigh 
őtet be vevék, ada azokk illy méltóságot, hogy Istennek fiai len
nének, tudni illik azokk kik az ő nevébe hisznek, kik né az vértől, 
sem az testnek akarattyatol, sem az férfiúnak indulattyatol; hané 
Istentől születtettek. Es az az ige teste löt, es lakozott mi közöt
tünk, es láttuk az ő diczőségét, ugy mint az attyának egyetle egy 
szülöttének diczőségét, ki tellyes vala kegyelemmel, es igassaggal. 
Ez sz. evangeliü által őriz megh minket attya Isten, fiu Isten es 
sz. Lilék Isten, az mi hozzánk való szereteted, es nagy irgalmassá
god által, mindé mi ellenségünktől testiektől, es lelkiektől, látható 
és láthatatlanoktól, es gonos kisirtetektől. Páter nter, Credo etc.) 

Mégis keried az sz. Angyalt, ha kivantatni fogh ha későre 
jelenne megh. 

0 Istennek tiszta teremtet alattya sz. Mihally Archangyal, 
en tégedet kérlek az örökké való Istennek ereje által, a ki tégedet 
es engemet js teremtet, es mindé teremtet álatokat az ő nagy ha
talmával az ő diczőséges sz. neveért - j - Adonai -\- Tetragramaton 
•j- Athanatos - j - Eloym - j - mas Ágra Elophares -\- Semipherozek. 
Hogy hova hamaréb joy el, es ieleni megh enneké ezé tükörbe, 
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hogy enneké igassagossá, es valossagossá ielenczd megh az dolgot 
az Istennek nagy hatalma, es ereje által, tanicz megh engemet, es 
szoly felelly megh mindé keresimré, es kívánságomra mindé elezes 
képpé, hogy az en kivansagomk, es kérésemk eleget tégy az ő 
drágalátos ki mondhatatlá beszédéért mind felyeb mondád, -f- Ado-
nay - j - Tetragamanton etc. a mi megh váltónkért, az üdvözítő Ur 
Jesus Christusért, az ő érettünk való sok faratczagiert, munkaiért, 
es szentczéges nevéért hozd helyre az en kérésemet, es tellyes leszé, 
mindé jóra alkalmaztasd az én akaratö szerent, hogy te általad is
merhessük megh az Istennek hozank való jo voltat, szerenczessé 
mutasd megh kezdetitől fogva mind vegigh az mi dolgainkba; 
kiért ő neki légyé örökbe való hála, tisztességh, hatalom, es biro-
dalö; kérlek mégis, hogy enneké megh ielenczed az én utolsó ké
résemre, es felellj megh Istennek szavával, olly tanúságot agy, hogy 
valóságossá, es világossá megh érthessem. Te pedigh addigh ezen 
Tükörből ki ne meni az en akaratö kivül, mighlen kivanlak, en 
tégedet kérlek, hagyom teneked Istennek ereje, es hatalmából, 
mellyre tégedet az ő sz. Angyalát ide boczatani méltoztatot, tene
ked az ő szentczéges szavaival hagyot, es paranczolt, ki él, es Vral 
kodik mindenüt es mindenkoron örökkön, örökké. Ámen. 

Az után meg kertheted az Angyalt, mi felől Akarod, es megh 
felel. Czak hogy ember olly dolgot kivanyö a ki hiába való ne 
légyé, es ne kiványon illetlen, avagy felebarattynk kissebbsegere, 
vagy karara, valamikeppé tiszta az Istennek sz. Angyala, tiszta 
kivansagh is légyen, kivalképpé menyei dolgokat hogy czeleked-
gyék Isten véle. Pokol vagy ördögök felől emlékezet semmi 
ne légyé. 

Keried mégis az Angyalt. 
0 te Istennek szentczéges teremtet alattya, Istennek kedves 

szent Angyala sz. Mihally Árchangyal en tégedet kérlek, es kérde
lek hogy te énnekem olya helyt mutasd, a hol beasot pénz, kincz 
legyen, Arani ezüst drága kövek, az mi üdvözítő Vrunk Jesus 
Christusért. Amé. 

Ha azért mindé kivansagodk, es akaratodk eleget töt, es 
mindé dolgokat megh ielentet, agy pihenést neki. hogy mindé oraba 
és napö szabados légyen, es mond ezt neki emelve fel az job kezét, 
avagy fejere tévé, es mondgya ezt illyé modö illy szókkal. Te Is
tennek sz. Angyala sz. Mihally Árchangyal, kötelezem en arra ma-
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gamat neked, es igirem hogy neked engedelmes, es szófogadó le
szek mindé nap es mindé oraba, valamikor engé kivani foghz, ugy 
hogy ha az Mindenható Isten annak ellenzőié ne lészen, avagy mas 
dologhba es paranczolatokba foglalatos ne leszek, es hivatalom 
lenne, melly mia ezt ne czelekedhetné, hane magam helyett, es ké
pembe mást rendelnék, kinek egezlen olly erőt, es hatalmat adok, 
hogy minden dolgaitokra, faratczaghtokra légyén megh felelő 
világossá. 

Te pedigh ő néki felelly megh. 
Paranczolö en teneked az Istennek hatalma, ereje, es beszéde 

szerint Tetra -}- Gramathon -}- Adonay -f- Ehel -f- Phares -f- es 
az attya fiu, es szent Lélek Isten által hogy ez igy légyé. Ámen. 

Es igy annak utanna ha ez igéket véghbe viszed, mond ezt 
az Angyalnak ez szerint. Akarod-e ezé dolgokat véghbe vinni. 0 
meg felel — Akarö. 

Az után emlékeztesd rea illyé képpé. 
Emlékeztetlek en tégedet, es Ismeretet vetek te veled, az te 

teczésed, es akaratod szerint, az te fogadásodra, es aianlasodra te 
Istenek sz. (embere) Angyala sz. Mihally archangyal, ha ennek© * 
fogadásod, es ajánlásod szerint igirtél be tellyesíteni, hogy énnekem 
engedelmes es szófogadó leszel az Istennek sz. neve által, mindé 
hiba, es czufsagh nékül, melly dologba aldg^on megh engemet az 
attya fiu sz. Lélek Isten. Ámen. 

Ezekre rea emlékeztetve az felső igik szerint, harö izbe ol
vassad, es mondgyad, az uta igy boezathatod el az Isten Angyalát 
illyen köszönettel mondva. 

Veniá dat Angelo. 
Köszönöm en teneked Istennek sz. Angyala az te szolgalato

dat, mellyet érette érdemetlen szolgádért czelekettel, es megh ielen-
tetted, es megh mutattad magadat, es kivansagöra igirted s aian-
lottad magadat hogy szómat fogadod; kérlek azért tégedet az 
mindenható Urunk Jesus Christusért, az mi édes attyankért, hogy 
énnekem ennek utána is engedelmes légy, es szo fogadó, valamikor 
kivanlak mindé karó nekül, bekesegh légyé Ur tenéked valahova 
leszé ordjnatiod, de mégis en tégedet kérlek hogy mikor az te se-
gitczégedet kinani fogö, méltóztassál enneke szivesse megh ielenni, 
es megh mutatodni bűnös szolgadná az Vrná sz. neve által legye 
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ismét tőlünk el válásod a kibe minyaiunkná vá" tellyes reménségünk, 
mellyet varunk az Attya fiu, es sz. Lélek Isten által. Amé. 

Kövessed mar tovab az el reited kinézek dolgát, mellyre 
minket segillyé az attya fiu es sz. Lilék Isten, Ámen. 

F l e x i s G e n i b u s o r e n t . 

Vra Isten jői mi hozank, es segicz megh minket, ne késsél 
édes attyank Istenünk, hané hova hamaréb jöy el es légy nekünk 
segitczégünk az mi mostani szükségünkbe az mi megh fezitetet Ur 
Jesus Christusunk általa. Amé. 

A mi segedelmünk légyé az Urna nevébe, ki teremtette a 
mennyét, es földet, ki áldandó, es diczirendő légyen az ő sz. neveért 
mostantol fogvat, es mind örökkön örökké, jőy el sz. Lilék Ur Is
ten, tölczd be az te hiveidne sziveket, es az te szeretedné tűzét ger-
iezd fel, ki sok külömb külömbféle nyelveken való népeket az hitné 
egyességében gyűtöttél. Diczirietek az Urat népekné seregi, di-
cziriétek. 

Örök mindehato Isten ki az eget menyet, földet, es mindé 
benne való álatokat méltóztattál az te diczőségedre, es az emberi 
nemzeté táplálására bölczé teremteni, ki Ábrahámot, Izakot, Jaka
bot gazdagsággal, kinézel, Aranyal, eszüstel megh áldottad, es lá
togattad minemű sok alatiddal, es marhákkal, s mindé jókkal fel
ruháztad, es Jakobna az te szolgadná az el vöt marháiért tiserte 
valókat attal, es megh áldottad es mindenek felet megh gazdagí
tottad. Vr Isten ki az gonos, es Istentelen Achának el reitet, es 
elasot kinczét az hamisságh, es sors által el vetetve megh mutatni, 
es megh ielenteni, méltóztattál, es az földből ki asvan fel venni 
engetted, noha Ur Isten né akarod hogy mi szorgalmatossak le
gyünk a mi életünkről, ruházatunkról, hané zörgetni hattal, hané 
hogy fogadást tévé megh nittatik az zörgetőnek, es hozad kiáltok 
megh halgatod kérését, es megh ielented, es megh mutatod az 
mibe fáradozunk, mért iol tudod Ur Isten hogy mind ezek szüksé
gessek minékünk. Ur Isten igaz élő kútfő, tekinczd az mi szüksé
günket, es mezitelenségünket az te nagy véghetetlé irgalmassa-
godért, es jóságodért, ezen el reitet, es asot kinézet enged minekünk 
mellyet keresünk az te diczőséges sz. nevedért, es az mi felebará-
tinkna jó adakozásokra az te sz. Mihally Archangyalod által je-
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lenézd megh es mutasd megh, hogy megh találva, es fel vévé a mi 
kezünk által minden akadally nékül vehessük ki az földből, ki 
vagy egyedül az megh gyözhetetle kirally mindé királyokon, es 
Vr mindé Vrakon, kinek paranczolattyara engedelmes minden te
remtet alat, kiben egyedül va czak mindé bizodalmunk, es te tőled 
egyedül mindé jókat varunk. Úristen, mutasd megh mi raitunk az 
te nagy irgalmasságodat, az te sz. akaratod szerint ezekbe bizvá" 
az te igiretedbe, ne éngedgyed megh czufoltatnunk, es czalatat-
nunk, hogy igy az te jo voltodért, es az te jo tételedért, mellyet 
hozzánk mutattál tégedet diczirünk halakat adva, es mind örök
kön örökké diczirné. 

O r a 11 o. 
. 
O mindé josaghná elő kútfeje mindéhato Ur Isten, a ki megh 

örvendeztecz, es megh vilagositas mindé embereket, ó sz. lilék Ur 
Isten ki az szomorú lelkekné vigaztaloia, megh keseredet lelkekne 
drága vendege, es megh nitoia vagy, mi szegeni nyavalias bűnös 
emberek te hozzad folyamodunk, es teneked könyörgünk, nicz 
gyögicz, es vidamicz megh az mi sziveinket, es az te sz. szerelmedné 
tüzét keriesd fel mi bennünk mutasd megh hozank fiaidhoz a te 
attyai jo voltodat, az te békeségedet adva nekünk méltatlanokná, 
tarcz megh közöttünk az egyességet, es igassagat, hogy illyen nagy 
kegyelmedet vévén mi közöttünk; es sziveinkbe semmi hamis gon
dolat, czalarsagh, haragh es egyéb értelemből való cselekedet ne 
talaltassék. így mindé módon, az el reitetet, es fel (találandó) vagy 
talált kincztől hatalmaddal űzd el az gonos lelkeket. 

I l l y e n m ó d o n . 

Ti lelkek, valakik minemű rendből, nemből, es nevezet sze
rint valók váltok, kik ezen el reitet kinczet őrizitek, akar Isten* 
nek paranczolattyabol, akar Angyalokéból, vagy emberekné enge-
delméből, avagy a ti előttök járóitól hagyatatva. En N. N. ki ezé 
kinczet fel kerese, veszem az halhatatlan Istentől, valastot vagyok 
arra, a ki minket, es tikteket teremtet, őtet félve neki engedelme-
sekné kel lennetek az ő hatalmából, a ki szólva, es mondva min
dené megh lettek az ő paranczolattyara. En tinektek mindé képé 
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kikné hatalmotok mar ninczé ezé az el reitet kincze paranezoiom, 
hogy mindé változtatás fordjtas vagy másképe való czalard fortély 
altal semmit se czelekedgyetek, hane az mi szükséginkre, életünk 
táplálására, es felebaratunkna segitezégére ezen kinczed el hagya
tok ezen helyen, mellyé az emberektől be tétetet előssör az földbe 
ez hogy megh legyen az mi megh vala. Ur Jesus Christusunkná 
paranczolattyabol en ti nektek paranczolom, ne legye semmi ha
talmatok raita, ezt tinektek hagyö, es paranczolom annak erejéből, 
ki jüvendó' lészen itilni eleveneket, es holtakot, es az világot az 
ttie altal. Ame. 

O ti egy hatalomba avagy minemüséghbe levő Ördögök, tisz
tátalan lelkek. En N. N. az ki teremtete az menyet, es az földet 
annak hatalma altal, az mi megh valto Ur Jesus Christusunk altal,' 
es az en hatalmö altal, mellyet enneke adót az mindehato Ur Isten 
ma es eze oraba, most, es mind örökké. En tikteket el valastalak, 
el osztalak, ezen kinéznek őrizesetől, es tartoztatasatol. -J- Attya-
nak -f- Fiúnak -\- Sz. Lilék Ur Istennek nevébe. Es megh átkoz
lak tikteket ti lelkek kik őrzői voltatok ezen kineznek, es oltalma-
zoi, az nagy hatalmú, es győzhetetle Istennek ereiéből, ki teremtet 
mindeneket az ő ereje, es hatalma altal, ő neki engedgyétek. Hogy 
ti tovább se utánatok valók, se mas rendbéliek is ne maradgyatok, 
de hogy mi nékünk épenséggel, es mindé hiba nekül es megh ezu-
folás nékül, az kinczet ide adgyatok, es el hadgyatok, az Istennek 
diezőségéért, es aldot sz. nevéért, az ki azt teremtette az szegeni 
emberekne hasznára. Menjetek el azért mindgyart minden hatal
maskodás nélkül, vérontás, alnoksagh, czalardsagh, ezufsagh, es 
praktica tétel nékül az mi testeinktől leikeinktől artalö nekül az ti 
helyetekre es lakastokra, hova az Ur Isten rendelt, es valastot 
benneteket, menyetek es álljatok el innét az ti kiralyatokhoz, es it 
semmi utón módon megh ne maradgyatok, ez mostani üdőtől fogva, 
es mind Örökké, annak atal a ki jüvendő lészé, es jün itilni eleve
neket es az világot tüz altal. Ámen. 

Mégis megh átkozlak benneteket lelkek es ezen kineznek 
őrizőit az Istennek ő sz. nevének általa ezen igikkel. El Elohim, 
Adonay, Tetragramathon. Athanatos. Paranczolö tinéktek eze nagy 
Istennek, es szentezéges nevének méltósága altal, hogy ti ezen 
kinczet el né változtatva az földből felemelyétek, es ugy hadgya
tok el, hogy Istennek nevinek djeziretire légyen, ezt nektek hagyö, 
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és paranczolo, egyebet ebbe ne czelekedgyetek, de ennek engedel-
messek legyetek, annak a kinek illik hogy engedelmessegteket megh 
mutassatok, es tőle felyetek, hogy ha pedigh ezekre engedelmessek 
ne lesztek, en tikteket halhatatlá örökön való átokkal megh átkoz
lak, excommunikallak, es az pokolna örökké való kinyara kötelez
lek, az hol az ti kinaitok uralkodni fogh napról napra végh nélkül 
hogy ha engedelmessek ne lesztek, es az kincztől el ne álatok, to-
vab ezen kinczhez ti ne jüjetek vissza örökkön örökké se ti, se 
mások. De az kinézet olly alapattal, es móddal hagyatok, hogy 
épé mindé czufsagh, alnoksagh, es praktikáitok nekül magunk ke
zeinkel fel vehessük Istennek sz. nevene dicziretire, magunk fele-
baratinkna hasznára. Allyatok el tehát innét az ti helyetekre, melly 
tinektek késitetet az mindehato Isten által, ki menyet, es földet 
teremtette, paranczolo tinéktek ezt az mindenható Istennek nevébe, 
es az által a ki jüvendő lesz itilni eleveneket es holtakat, ez vilá
got pedigh az tüz által. Ámen. 

Mégis megh átkozlak tikteket kinéznek őrizői, es vigyazoi, 
mellyet mi keresünk, mellyeket hom (sic!) lyukakba edényekbe az 
föld alat kövek közöt vagy alattuk, vagy holot minemű képe töttek 
be, enneké vagy társammá kik ezen helyre vele együt jűni fogna es 
keresni, hogy ti semmi képpé ne arthassatok, hane mindgyart 
mindé alnoksagh czufsagh nékül el tavozatok, es mindé ki gon
dolható phantaziakkal ne élhessetek, es el menyetek en tinektek 
azt paranczolo az -J- Attyanak - j - Fiúnak -f- es sz. lilék Istennek 
nevébe Ame, az ő egy Istenségéért, es hatalmáért, hogy ha el ne" 
távoztok, tehát mindennemű vérekné vérei, mellyek az ő szentczé-
ges nevéért ki ontattak, ti reátok rakom, es teszem, hogy ti raita-
tok légyen nagyobb kinokna büntetésére, es vesztésekre ki öncze 
az mi jmadczagink által nagyob vesedelmetekre a mi üdvözitö 
Vrunk Jesus Chrisztusunk szent teste, es drágalátos sz. vére által 
végh nekül való kinotokra,ki által jüvendő Ítélni ez világot az tüz 
által. Ámen. 

Infra folio lege Coniuraöea Tetra Latinas. 
Es igy tartoztasd megh az kinczed. 

Paranczolo en teneked, átok alat hagyö föld a ki az ő sz. 
neve által teremtet tégedet az emberi nemzetczéghnek hasznára, 
hogy magadba tovab az el reitet kinczet ne mérészellyed megh 
tartani, es ne czirkalhassad toyab? mellyekhez en az erős Istennek 
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hatalmából valaztattam, es erőmmel megh is tartom az föld alatt, 
ollya keppe paranczolö teneked föld az rettentő Angyalad által, 
es az ő neve által te el reitet kincz, hogy tovab es többe az földbe 
ne maragy, se az föld téged magába ne tarczö, hane magából ki 
adgyon, azért mentest gyüj fel az föld felet, es enged magadat ne
künk fel vénünk, es engedelmességgel lenni, kezeinkkel fel venni 
enged magad, az mindehato Istennek, kinek mindenek felet való ka-
hatalma va, es lészé örökké, annak mondö nevébe adatattak, a mi-
kepe en ez mai napö az attya mindehato Istennek nevébe paran
czolö, ha pedigh az en paranczolatomat, mellyel en tégedet megh 
kötlek elhalgatod, es engedelmes né leszel. En te reád hozok mindé 
nemű átkot, es megh atkozast, mellyek megh Írattak az Moyzes 
könivébe, kiket megh átkozott az Isten az kik né czelekettek, cs 
ne fogattak paranczolattyat Adonay azaz, a mindehato Istennek 
paranczolattyat, azért megh átkozlak, es megh tartoztatlak el rei
tet kincz (pénz) Istennek teremtet alattya Arani, ezüst, kincz, vagy 
mas elenodiumok az Istennek drágalátos szentczeges szavaival 
-f- Agla - j~ Adonay -f- Sabaoth -\- Sadai - j - Ely -j~ Emánuel - j " 
Jehova -\- Agyos - j - Athanatos - j - Sother - j - Theos -\~ Messiás + 
Alpha -|" e t Omega hogy helyből megh ne indully; mellybe be té
tettél, egeslen megh maragy, se valami lelkek által, sem az ördö
gök által, sem pedigh valami emberek által, hane csak mi általunk, 
ki tégedet keresünk, es magunk saiat kezünkéi az mindé ható 
Istennek diczőségére, felebaratunkna segitczégére az ő hatalmából, 
es szentczeges neve által keresünk, es hozad is foghtunk erősz bi
zodalommal, ki teremtetted az eget es az földet és mindé benne 
valókat szentczeges szaiadbol szólva erőssen teremtetted, al által 
lesz el iüvendő itilni. Vtolzor átkozlak tégedet föld es tudomanit 
teszek (ptestalok) tégedet is el reitet kincz - j - az elő Istennek szent
czeges nevébe -f- ki mindenható örökké való hatalomba halhatat
lan Isten - j - a ki mindeneket teremtettel -f- es mégis oldalak tége
det -|~ es el űzök te tőled minden tisztátalan lelkeket, es lészen fel 
szabadult az átoktól, es abból ki kért áldandó, es ki kiáltandó az 
lelkektől lesz megh szabadult, es ördögöktől az ő hatalmakba ne 
maracz, es né lészesz, hane az emberekebe. Azért mentest az min
denható Istennek sz, nevének diczőségért jői el, meni el róla. Pa* 
ranczolö azért teneket Istennnk teremtett alattya kincz ő általa 
téfemtetet denodiumia hogy helyedből megh ne mozdully se rae-
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lyehbé ne indully se odalul se bal se iob fele se elől se hatrab he
lyedből ne indolly, se valami módon massa ne változtassad maga
dat, de égésien olly alapatbá megh maragy, es tiszta mutatkozzál 
megh, es magad engedgyed nekünk paranczolom teneked, az min-
dehato Istennek ki beszelhetetlé nagy es szentczéges nevéért, ki 
jüvendő lesz itilni ez világot. 

Absolutis his recitentur, et legantur Psalmi psal. VIII. Psal. 21. 
et 22, 23, 24, 25 et 69. ez soltarok utá Páter nter, es Credo in Deü 
etc. Hogy ha azért az kincz kapalasana kezdetin, es azon farat-
czágh alat viz találna fakadni, vagy szél támadna, vagy mas 
akadalyos dologh interuenialna, tehát elejnte mentést kezdel át
kozni, mind addigh migh megh ne alapodik, olly sokkaigh olvas es 
atkozad, hogy ha még arra sem alapodnék megh, tehát olvassad 
Christus Vrunk .kin szenvedését, mellyet megh irt sz. Mathé Evang-
26. 27. és 28. részébe, ha azö se lésze alapodása, olvasd sz. Mark 
E. 6, 15, 16, 17. részit, sz. Lukaczna 22, 23, 24 , sz. Janosná 17, 
18. és 19. részit. Ti engemet avagy azon tarsaimot semmi utö mó
don megh ne haboriczatok, es artalmokra ne legyetek, hane egesle 
ezé kinczet, mellyet mi egyező akaratból az Istennek diczöségére 
nekünk felebaratunkna szükségekre, es segitczégekre keresünk, 
hogy tj szabadó egesle, es bekeségessen el hadgyatok, mindenkor 
el változtatás es czalardsagh nekül mellyet en tinéktek paranczo-
lok az szentek szentének engedelmessége által, es ereje által, mel
lyet ha megh vettek, es engedelmessck ne lesztek, tehát en ezen 
oraba tinektek az mindehato Istennek paranczolattyabol hagyó, 
hogy ez oratol fogvast mind örökkön örökké mindé igaz vér, melly 
a mi édes üdvözítő Jesus Chrisztusunkért ki öntetet légyen nektek 
gyötrelmetekre es örökké való vezedelmetekre, sőt a mi megh ualto 
Vrunk Jesus Christusunkna drágalátos sz. vére, es szentczéges sa* 
cramentuma légyen tinektek, es szolgallyon örök vesedelmetekre, 
kine soha vége ne lészen; se légyen, se nyugodalma ne lehessen, 
melly által jüvendő lesz, es jő itilni ez világot. Ámen. 

Mégis en tikteket megh átkozlak az el reitet kinczne őrizői j 
es oltalmazoi annak nevében, kiket az Isten az eghből az pokolnak 
mélységébe le tasigalt, es ki vetet, üzot tikteket az paradicsomnak 
ki főlit forrasitol. Ichongihon, Hydechél; Evfrates. Megh átkozlak 
tikteket mégis azért mellyért az ördög megh kisirtette üdvözitőn-
köt mondva. Ha Istennek fia vagy paranczolly hogy e kövek ke 
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nyerekke valtozana, es a ki azt mondotta boczatkozal le az tem-
plomná tétéiről, es liarmatczor mondva mind ezeket te neked adö, 
ha le esve imadandal engemet, ő általa en tikteket megh átkozlak, 
a ki azt mondotta neki, meny el tőlem satan ne kisirczed az te 
Vradat Istenedet, neki czak egyedül imadkozal, es haicz térdet 
neki, szolgálva hogy ti ki töröltessetek, es gyomláltassatok mindé 
babonazas es tétovázás nekül mindé ti erejetekkel el menyetek ezé 
kincztől az pokolná az ő veszedelmébe, es fenekébe -f- Az attyauá 
- j - Fiuna -f- es sz. lileknS Ur Istennek nevében. Ámen. 

Átkozlak tikteket eze kinczné őrizői mindé Angyalok, es 
Archangyalok ereje által, es hatalmok által, az Cherubin, es sera-
phin Angyal, es Istennek töb szamu sz. Angyali által, hogy ti ezé 
kinczet innét semmi utón modő megh ne indíthassatok, hane az mi 
szükségünkre es feleberatinkná hasznára, szűkölködők táplálására 
mindé gonosz, es czalardsagh nékül eze helye hadgyatok, es el me
nyetek, mindgyart el alyatok mindenestől, es el menyetek az po
kolná az ő mélységébe, ugy hogy soha többe onnét ezé kinczhez 
visza ne térjetek, es térhessetek, ezt nektek megh jelenté es pa-
ranczolö, az egekné es földne teremtője által. 

Átkozlak tikteket ezé kinéznek otalmazoi az Boldogságos 
Szűz Marianá keserves, es szivéne megh mondhatatlan sérelméért, 
az mi Jesus Christusunk faidalmas öt sebejért midőn faidalmas, es 
szivéné czak megh né repet voltaual nézve az ő kinyajra, szomorú, 
es el holt töredelmes szivei az ő egyetlen egy fiára az Vr Jesus 
Christusra fügve a kerest fan halva midőn az ő sz. lelkét az ő sz. 
attyana ajánlotta kezejbe, hogy ti mindgyart el menyetek eze el 
reitet kincztől, ea eze kinczet nekünk, es felebaratunkna épenség-
gel mindé el változtatás nékül, es czufság nékül elhadgyatok, an
nak ereje által ki jüvendő itilni. 

Átkozlak tikteket kinczö őrizői mégis az Isten mindé szen
telne vérek hulasokért, es mindé prophetak vérejért, Apostolok, es 
Martyrokert es lelki pastorokért, es Istennek mindé valaztottiért, 
az ö ártatlan [vérek hullásáért, az keresteniseghné igaz vallásáért, 
az pokolbéli, es olalkodasokért, es illetle kinozasokért, az ti Kirali-
tok Fejdelmetek ereié által, az ő méliségenek, es benne való ne
meinek, mellyek el titkoltattak mondom, hogy ti többe sohol ne 
maradgyatok, hane el hagyva az reitet kinczet, mentest az pokol
nak méliségebe vettessetek, mindé mi megh sértésünk nélkül, es 
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mindé megh trefalas, czufsagb, alnoksagb gondolattya nélkül az 
ördöghne oda vettetve legyetek, melly tinektek vilagh kezdetitől 
fogva k . . . . tet, kinek sem kezdetitől fogva vége ne lészen, . . . . 
jüvendő ez világot itilni. Ámen. 

Átkozlak tikteket tisztátalan lelkek, es ezé elreitet kincze" 
őrizői az menyért, földért; es az nagy tengerért, es mindé benne 
valókért, mellyek ő benne vanná, es erejekért az nap, es holdért, 
es az egekné csillagiért, az ő szépségiért, es erejekért, mindé élő 
fákért es kövekért, es az nagy talentumokért, es mindé czuso maso 
álatokért, mellyeket Isté teremteni méltoztatot az Ő aldot diczősd-
ges sz. nevének dicziretire, hogy ti ezen kinézné őrizői tovab ezen 
kinczen soha semmi hatalmatok ne légyen, se vele ne birhassatok, 
hané mentest tőle el allyatok, távozzatok, de helyéből megh ne in-
diczatok, sem elő, se hatra, se balra, se iobra, se alab, se felyeb, 
se méliségesbé nálunknál, de mi nékünk hatalmunkba egesle, es 
szabadossá mindé czalatkozás vagy fortély nékül el hadgyatok, 
kezünkbe adgyatok, mellyet en tinéktek paranczolok. Az attya 
Iste - j - nevibé - j - az fiu Istenné nevébe ~\- az szent Lilék Istenné 
nevében. Ámen. 

Iterum Lege Conjurationes Latinas Infra. 
(Itt szintén három lapnyi hézag után, egy lapot elfoglalva, áll 

a következő ábra, melyet én kisebb alakban teszek ide) : 

cp 

SÁTOR. 
AREPO. 
TENET. 
OPERA. 
ROTAS. 

Ezen felül meg irt cirkalmot mindé féle kinczekről, mellyet 
fel akarz venni, a mint latod ezent irva az szerint kell czirkalmaz-
nod, úgy hogy az kincz az kerestné közepibe essek, olly czirkalmot 
czinally, hogy valamenin az kinczet asiíl, keresni fogjak bele fér-

2 7* 
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kezhessenek, ha tize vagy többen volnaná is, az czirkalomhoz nyolcz 
par parast késeket vcgy, de azt kalmártól annin vegye az mint 
elsző szóval tartya, az után azon keresteket ezen kerékben kel tar
tani, az kalmártól mentés cl meni, ezen késekkel eképen ély. Csö-
törtökön az nap le ne szál, es fel né jön, öncz négy golyóbist tiszta 
fekete onbol, es azt laposiczad megh mindenikét mint egy tablaczka 
formára, azon tablaczkakra raiczold le azon kesék közül mindeni
kére külön-külön késel eze kerek felet való verseket, es azon késel 
mindenik tablaczkak az keresztné vegin való tábla formába egy-
egy vermeczkét azon ón tablaczkat ted azö vermeczkebe fel for-
ditvá az irassal az vermeczkebe, az késeket pedigh minden ver
meczkebe üsd le az fődbe, melly kések mind vegigh ot legyenek 
migh kivantatik. 

Következik az megh nezes, melly napokba kel ezé dolgokh-
nak veghbe menni s megh lenni. 

Chrisztus Vrunk születése napja uta die 12: szent Egyed 
napi a uta" 12. 

Viragh vasárnap uta 12: szent Ferencz napia uta 17. 
Szent haromsagh napia uta 16: szent Kelemen napia uta 24. 
Szűz Maria látogatása napia uta 30 : szent Miklós napia uta 14. 
Nemellyek mondgyak hogy eze napokba legh alkalmatosabb 

eze dolgot véghbe vinni, de en hiszem, hogy minden sz. nap élőt 
való pénteken, kivalképpe ha Christus Vrunk születése napia pén
tekén talál eszni, akkor egész esztendeigh mulathat ember azö 
munka. 

Bötben elsző pénteken, 
Dominica laetare hetin való pénteken, 
Nagy pénteken szent haromsagh uta, ez előtte való pénteké, 
Assumptionis Beatae Virginis Mariae pénteken, 
Mind szent napia élőt való pénteken, 
Vtolsor mindé hónak első ui pénteké áshatni. 
Az ki pedigh ásni, vagy keresni akarja az kinczet, illik hogy 

főlöstököm élőt, vagy nap keleté élőt kezgyen az dologhoz. Nagy 
Pénteken mind egész nap áshatni egész esztigh. Az uta ha az kin
czet kezedhez venned, es azö kinczet ismét el akarnád magad mas 
helyűvé be ásni, azt tudni kel, hogy az olly kinczhez azuta ember 
nem juthat : mert azt az fgldi emberek biriak oszta mellyet Pig-
meusokna hínnak, azoktól azuta soha az földből fel né vehetni, mert 
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soksor történik ha megh engedik js fel találni es fel venni, de ök 
azt vagy földbe vagy kovacz senne valtoztattyak, az olly annak 
kevés hasznát vehetni próbálni kel tüz által: ha fontos jo, ha könnyű 
semmire kellő. Mindé emberekne azért az felül megh irt ieleket jol 
megh kel tudni, valaki kinézet akar keresni, mivel azö pigmeusok 
gyakorta afféle kincz mellet szoktak lenni, sokszor az emberek 
élőt el szoktak venni, es az nézésbe hirtelé ki viszik, mivel nekiek 
va ereje az Istentől arra, ha el vehetik az emberek élőt, es kezéből, 
— tehát megh valtoztattyak; mas féle eszközre vagy holt szenne 
vagy vasra, czonta, vagy más darabokká, de kel tudnod azokkal 
miképpe élly. Kezedbe vévén ha fontos lészen tehát jo az mása 
benne, ha pedigh könyü semmire való, az Pigmeusok változtattak 
el, mellyet tűz által probalhacz megh. Valahol pedigh afféle mamona 
mutatodik kisirtve az embert ot azon pigmeusok vadnak az kincz 
mellet ő fortéllyok ő probaiok, az ö dolgokkal mivel ők oltalmaz
zak az ollyan kinézet, sőt gyakorta az embert megh jaczotattyak 
es trefallyak. 

Vtolsor az vessőczkéket mutatva, es olvasva az részeket né 
mindékor kel hinned az vessönek is, mert soksor czak egy fillyevt is 
mutatni szokot, kit régen elvestettek. Az kik az tükörbe néznek 
tudnia kel, hogy azokat is tentallyak,neha magok abrazattyabá, néha 
másokkal öszve gyülue móddal, es hamis tébolygasokkal tentallyak 
de né kel félni, es megh rettenni, által lathatni melly jo, es melly 
légyen gonosz. 

Hogy azért tudgyuk miczoda móddal, es mikor kelletik az 
ásáshoz fogni. Mikor az calendariü Jegyeibe Rak, Bika, kettősök 
mutatódnak az hold tölten, es főtt né kel sok féle babonással élni, 
hané Istébe jo reménseggel bizni imatkozni igaz hittel, egyező ér
telemmel kel lenni egy szivei lélekkel, egymás közt szép vigassa-
gos alapattal, jo gondolatokkal, gonost né kel emlegetni, egymást 
Istenessen kel inteni, történik soksor talalkoz valami rettenés, es 
féléié lenni, es mutatodni, de attól né kel félni, mert ne artalmassok 
az testnek ellene czak mint egy mamona vagy kisirtő mutatodik, 
de az semmi utö, modö ne arthat. 

Hogy ha oszta az kinczhez alananak, es az kinczet el vennék, 
előssör, es masodczor is annak békét kel hadnod, mert az ollyan el 
reitet kincz tölök czelekettetik megh hogy hoza né juthat az az, 
az pigmeusoktol, vagy az Isté né engette fel venni neked. Hogy ha 
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szinten fel engedi vetetni magát az kincz, azon pigmeusoktol kit 
Djakol silpheseknek hinnak alias pigmej mégis ők valtoztattyak, 
vagy senne, vagy főddé, vagy másképe ha azért az igy találkoz
nék lenni, az ember ne essek ketczéghbe, hane ahoz tarcza magát, 
a mit az sz. iras mond hogy az Iste itilni fogia, es elvaltoztattya az 
világot az tüz által, es az mint az soltarba va irva, hogy az arani, 
es ezüst az tűz által próbáltatik megh. Azért mentes vettessek az 
tűzbe, es az tüz által probaltassék megh ha lészen-e jo, dé ha fon
tos jónak kel lenni. 

Továbbá hogy ha né messere, es hertelé ne méllyé asvá ra 
talál az kinczre, az ollyan kinézet semmi utón módon el né valtoz-
tathattyak azö pigmeusok, vagy (siphesek) de mi képpé el reitetet, 
es be tétetet, az szerint felis találtatik. 

Mégis mennél nagyob zörgés, csattogás mutatódik, annál na
gy ob kincz va otta, melly dologért eleitől fogva sok hazak es va
rak szoktak pustá hagyatatni gondolva hogy az gonossok avatkoz
tak volna hoza a ki lehetetlé dologh, mert az gonos né bir ollyan 
helyekkel. 

Ezis tudnivaló dologh mennél félelmesbnek, es irtózassál va
lónak latatik lenni az ásáshoz az ollya kincz méllyebbe va az 
földbe. 

Tudgyad aztis, es elmedbe tarczad hogy mikor az kinczet 
ásod, es gyermekférfi vagy leanzo az tükörbe nézve, es fogia mon
dani ezt latö, es sokat latok, valami appro embereket kinczet, pénzt, 
mas helyre hordgyak vagy vonnyak élőt, az olly kinéznek 
békét hagy ; mert ahoz ne juthatni. 

P r a k t i k a a z m o g y o r ó v e s z ő m e c z é s é r ő l , m i k é p 
p e n k e l m e c z e n i . 

Vasárnap mikor találkozik hogy az uisagh nap keleté élőt 
teczeni fel, meni ki akkor az te hazadból, es keres két mogyoró 
vessőt, es mikor feltalálod, mordgyad ézt az attya Istenné nevébe 
kereslek tégedet, az fiu Istenné nevébe megh találtalak tégedet. Az 
szent lilék Istenné nevébe meczeni foglak tégedet, hogy te énne
kem mindé igazat jelencz megh, mellyet cn tőled érteni, es tudni 
akarok, es mongy harö izbe páter nostert, Credót eczer, A ve Ma
riát haröszor, az utá azö aldas szerint annak nevébe mesd le egy 
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egyúttal, az az eczerre az vessőt (mind kettőt) külön-külön, min
denikere harö-harö kerestet mes. 

Az uta azt mondgyad ez alázatos szíbül való imatczagot tö
redelmes szível. 

Mindéhato Ur Isti te szemeid élőt vadna mindé lehető dol
gok es az vilagossaghra ki adattak miképpe menibe azonkeppe it 
az földönis, ki az emberi nemzetczéghné -\- erőt es segitczéget vi
gasztalást mutattál, es az te egyetle egy szülőt fiadat az Jesus Chri-
stust az ki Dávidnak magvából származék te ald megh -f- es vi-
lagosiczd megh ezt az vessöczkét es légy segitczéggel neki, erőt es 
hatalmat agy, es megh mutatod az olly helyeket, mellyekbe el rei-
tettek, es el tagatattak az kinczek, mellyeket en szivesse azok közül 
megh nyerni kivannék, s akarok tégedet egyedül, hogy ha lenne 
azon ezüst vagy oly próba, drága kövek, es azokhoz haszonlo me-
tallumok, hogy enneke azokat megh jelentene, es megh mutatna 
minden megh czalas nékül, bantodas, és czalardsagh nekül, es mas 
ártalmas dolgok által az sz. keresnek hatalma es ereje által, az mi 
Jesus Chrisztus Vrunk által az ki en erete, es minden bűnösökért 
az sz. kerestfan megh holt. 

Akkor átkozd megh azö vessőt, es mond. 
En meghatkozlak tikteket vessök azö Christusükna vesseje 

által, a ki kedves, es kellemetes az te sz. koronád élőt. En megh 
átkozlak tikteket vessök az Áronnak vesseje által, mellyel ő megh 
atkozot sok szamu népek élőt való vizet megh áldva ugy osztan 
azon mezőből ki buzgót, es öntődöt viz patakokkal folyva. Átkoz
lak tikteket vessök az Moyzesné vesseje által mellyel ő kétszer 
megh czapva az véres tenger vizét, es által utat nita. mellyel által 
kőtözkodék az Izrael népe, mikor kivivé őköt Egyptö földéből. 
Átkozlak tikteket vessök mas szent vessök közöt hogy légyen ha
talmatok, ahol arani, ezüst, pénz vagy Ruda banya, es másféle tit
kos, es reitet kinczek vadna, es ahol drága kövek vadna, hogy ők 
enneke igaza megh jelentenék mindé meghczalas, es czalardsagh 
nékül, ezt tinektek paranczolom az sz. kerest fa által - j - es az sz. 
vesső azaz scepter által, es minden szentekne el reitet vesseje által, 
melyekkel az mi Vrunk Jesus Christus megh ostoroztatot, es tinek
tek vessök paranczolom azon sz. vessök által, melyekkel az sz. 
lilék le szolot mikor szűz Mariát megh latogata, es megh áldotta, 
üdvözlötte. 
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Valamint hogy igassagos dologh, azökcppé ti js enneke megh 
ielenczetek igaza mindé el reitet, es ne tudható dolgokat es el rei-
tetet jo kinczeket, mellyek az földnek gyomrába vadna. Ezeket 
tinektek paranczolom vcssó'k, az attya -f~ Istenné nevébe -f- Fiu 
Istenné, es -\~ szent Illek Istenné nevébe. Ámen. 

Mikor osztá akarz valami kinczet keresni, vagy banyát, drága 
köveket, vagy el reitet mas fele drága metallumokat jókat, akkor 
tarcz ezé vessó'köt mindazket kezedben, ahol az kincz va be ásva, 
ot aligh tarthatod megh, mert ő nekiek hatalmok erejek leszen 
azö a helyen. 

1 1 e 111. 

M e s t e r s é g e a z k i n c z k e r e s e s n é a ki a k a r k e r e s n i . 

Ha azért akarz olly gyertyát czinalni, mellyel az el reitet 
kinczet kercsdhesd fel, \égy pamutot, gyapiat, es ez ina Ily kanotot 
abból, az utá végy kin essőt o haial öszve miscualuá kend megh 
azö kanotot, az utá végy varga surkot ige tisztát, kinkövet es par 
ray viassat, hogy ha ezé előszámlált dolgok megh vadnak ad ke
zébe azt egy szűz leanak péntek napö mikor harangoznak az alat 
czinallya megh, az uta ha azt megh czinallya, j rd ezt rea fenszoval 
azö gyertyára illy szókkal -f- -Az attyaná nevébe -|~ az íiu Istenné 
nevébe Elion -f- Eloe az sz. lilék Istennő nevébe Elohie -J- az uta 
vid azon gyertyát elsőbe az templöba, had egy miset enekellye 
raita az pap az utá olvassa a sz. János Evangéliumát kezdetbe 
vala. stb. 

Mikor oszta oda talalz jú'ni ahol az el reitet kincz vagyö, te
hát azö helyé el aluszik ot keresd az kinczet, s megh találod, ezt 
igaza, es valóságossá el hiheted. 

Másképpé igy ahoz haszonlo : 
Végy gyapiat kenessőt, veres szelimet, varga szurkot kén

követ, par rayviassat, Temient, myrrhat vagy füstölőt abból czi-
nally gyertyát azzal keresd az kinczet. 

P s a l m u s 8. 

Domine Deus nter qua admirabile é nőnie tuü jn universa 
terra, quoniá elevata é magnifiicentia tua super coelos, ex ore in-
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fantü, et lactentiü, perfecisti laudem propter inimicos tuos ut de-
struas inimicü, et ultoré. Quoniá vidobo coelos tuos opera digitorum 
tuorum luná, et stellas, quae tu fundasti. Quid é hö quod memor es 
eius, aut filius höis quonia visitas eü. Minuisti eü paulo minus ab 
Angelis Glória et honore coronasti eü. Et instituisti eü super opera 
manuü tuarum. Ola subjecisti sub pedibus eius. Öves et boves univer-
sas, in super et pecora campi, volucres coeli, et pisces marjs, q per-
ambulant semitas marjs Domine Dominus nter qua admirabile est 
nomen tuü in universa terra. Glória patri, et filio. e tc 

P s a l m u s 21. 

Vra az te erősségedben örül az kirally, es az te szabadita-
sodba, melly igen örvendez. Az ő szivéné kivansagát megh attad 
neki, es az ö ajakina kérésit ne tagattad megb tőle. 

Mert elől vitted őtet az te javaidna áldásaival, es tettel az ő 
fej ebe tiszta arani koronát. 

Eletet kert te tőled, es attal neki napokna hossaságát mind 
örökkön örökké. 

Nagy az ő diczekedése az te megb tartásodba fényességet, 
es ékességet vittel ő rea. 

Mert vetetted rea mindé fele bő vseges áldásodat mind örökké 
megb vidamitodtad őket az te szinedne örömével. 

Mivel az kirally bizik az Úrba, es az magossagosna jo ked
vébe megh ne hanyatlik. 

Megh talallya az te kezed mindé te ellenségeidet, es az te 
jobbéd megh talallya az te gyűlölőidet. 

Ollyanná teszed őköt mind a tűznek kemenzejet es megh 
emezti őköt a tűz. 

Az ő magzattyokat az földről el vésted, es ő magvokat az 
emberekne fiay közül. 

Mert te ellened gonost végeztek, es czalardsagot gondoltak, 
mellyet véghez né vihetnek. 

Mert te őköt czelul vetted, es megh vonzód az te iadot ő 
ellenek. 

Magaztaltassal fel Vr az te erősségedbe, eneklyük es djczir-
iük az te hatalmadat. Diczősségh. etc. 
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P s a l m u s 22. 

En Istene, en Istené miért hattal el engemet, miért távoztál 
el az en megh tartasötol, es az en ajakimná bezédetől. 

En Istene kiáltok mindé nap esztigh, de ne halgacz megh 
engé, ejel is ninczen nekem vesteglésem. Te pedigh szent vagy, ki 
lakozol az Izraelnek diczireti közöt. 

Az mi atyáink te benned biztak, biztak es megh szabadítot
tad őköt, te hozzad kiáltottak, es megh szabadultak: te benned 
biztak, es megh ne gyalazottak. En pedigh féregh vagyok es né 
ferfiu, embernek sidalma, es népnek utalatossága. 

Mindene kik engemet latna megh czufolnak engemet, ferre 
vonzak ajakokat, es haitogattyak az ő feieket mondva". Bizot az 
Vrba szabadicza megh ötöt, mert ö neki jo akarója. Mert te von
tai ki engemet az en Anyamna méhéből, es biztattál engemet az 
en Anyamna emlőjetői fogva. Te oltalmad alá vetette az en Anyá
nak méhétől fogvast, az en Anyámnak méhétől fogva te voltai 
enneke Istene. Ne távozzál messe en tőlem, mert az nyomorusagh 
közel uagyö, midőn nincz segitczégh, környül vettenek engemet 
sok bikák, es az Basannak erős bikái megh környékeztek enge
met. Fel tátották en ellene az ő szaikat, mind az ragadozó, es or
dítozó orosJyan. 

Mind az viz ugyá ki öntetté, es mindé en czontaim el oszlat-
tanak, az en szivem mind a viasz, el oldatot az en belsző tagaim 
közöt. Megh szaradot mind az czerép az en erőm, az en nyelvem 
is az en Ínyeimhez ragadot, es az halainak porába vetettel enge
met. Mert környül vettenek engemet az ebek, es az goirossaghnak 
serege megh környékezet engemet, által lyukaztottak kezeimet es 
lábaimat. 

Megh számlálható mindé az en czontaimot, ők pedigh en reá 
néznek es tekintenek vala. Az en ruhamot nagyokná el osztottak, 
es az en köntösömre sorsot vetettének. De te Ur ne légy messe 
tőlem, en erősségem, az en segitczégemre sies. Mencz megh az en 
lelkemet az fegyvertől, es az en egyetlö egyemet az ebnek kezéből. 
Szabadicz megh engemet az Oroslannak szaiabol, es az Unicormis 
szarvai éllé halgas megh engemet. Hirdete az te nevedet az en 
atyáfiainá, a gyülekezetné közepette diczirlek tégedet kik félitek 
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az Vrat diczirietek ötét. Jakobna mindé nemzeti diczerjetek ötét, 
es felvétek ötét Jzracinek eges magva. Mert meg ne utalta, es el 
né vétette a szegényekne nyomorúságát, es el né reitette az ö or-
czaiat ö tőle, de midőn kiáltót ő hoza megh halgatta őtet. Te felő
led lészen az en>diczirete, a nagy gyülekezetbe az en fogadásomat 
megh tellyesité azok élőt, kik félik őtet. Esznek a nyomorultak, es 
megh elégesnek; diczirik az Urat, kik keresik őtet, es él az ti szi
vetek mind ötökké. Megh emlékeznek, es megh térnek az Vrhoz, 
az fődnek mindé hatari, es imatkoznak te előtted az poganyokná 
mindé nemzeti. Mert az Vre az birodalom, es Vralkodik az pogá
nyokon. Esznek es imadgyak őtet az fődnek mindé kővéri térdet 
hajtana ő előtte mindene kik az porba feküsnek, es a ki az ő 
lel . . . . . elevenen megh ne tarthattya. Az ő magva nekie szol-
galy es az Vre lesznek mind örökké. El jünek, es hirdetik az ő 
igassagát az ő utannok való népnek hogy ezt cselekette. Diczö 
ségh. etc. 

P s a l m u s 23. 

Az Ur az en pastorö, azért megh né fogyatkozó. Gyönyörű
séges, es füves helyeken legeitetet engemet, es lassú viznek mel
léje visze engemet. Az en lelkemet megh vidamittya es viszen en
gemet az igazsaghna öszvényen az ő nevéért. Még ha az há
lálna arnyékana völgiben járok is, ne felek a gonostol, mert te 
én veié vagy, a te vessőd es botod vigaztalnak engemet. Asz
talt késites énnekem azok ellő, kik enneke ellensegim, sőt még 
bizonyai a te |o voltod, es irgalmasságod követnek engemet élet
nek mindé idejébe, es lakozom az Vrna hazába hozzu ideiglé. Di-
czöségh légyé. etc. 

P s a l m u s 24. 

Az Vre az föld, es az ö tellyessége, az földné kereksége es 
anna lakossi, mert ő az tengert fundálta, kiczoda mégyé fel az Vrna 
hegyére, es kiczoda ál megh az ő szentczégéne helyén. Az artatla 
kezű, es az tiszta szivü, es a ki fel ne emelte lelkét az hivalkodásra, 
£e czalardsaggal megh ne eszküt. Ez vészen aldast az Vrtol, es 
igassagot az ő üdvözítésének Istétől, es az Iste keresőkné nemzet-
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czege kik keresik az te színedet oh Jacob Selah, ti kapuk emeJye'-
tek fel az ti fejeteket, es emelkedgyetek fel örökké való aitok, 
hogy mennye be az diczőséghné" királlyá, kiczoda ez a diczöségh-
nek királlyá, az seregekne Vra ö az diczőséghné királlyá. Djcző-
ségh. etc. 

P s a l m u s 25. 

Aleph. Te hozad emele fel Vr az en lelkemet. 
Beth. En Istené te benned bizom hogy megh ne gyalaztasz 

es ne örüllyenek az en ellcnsegim en raitá. 
Gimel. Sőt mindenek kik tégedet várna megh né segyenül-

tek segyenüllyenek megh, az kik gonossul czelekesné ok nélkül. 
Daleth. Az te utaidat Vr mutasd megh éneke, es az tq öszvé-

nidre tanicz megh engemet. 
He. Vau. Viselly engemet az te igassagodba, es tanicz enge

met, mert te vagy énnekem szabadító Istene, tégedet varlak egész 
napon. 

Zain. Emlékezel meg Ur az te irgalmasságodról, es jo voltod
ról, mellyek kezdettől fogva vadná. 

Heth. Az en ifjusagomná bűneiről, es az en vétkeimről megh 
ne emlékezel az te irgalmasságod szerent emlékezel megh rólam a 
te jo voltodért Ur. 

Teth. Jo es igaz az Ur annak okaert tanittya a bűnösöket 
az útban. 

Jod. Igazittya a nyomorultakat az itiletbö, es tanittya az ala-
zatossakat az ö uttjara. 

Kaph. Mindé utai az Vrnak jrgalmassagh, es igassagh, kik 
az ő frigyét, es bizonsagit megh őrzik. 

Lamed. Az te nevedért Ur légy kegyelmes az en büneimné" 
mert sokak. 

Mem. Kiczoda az ember ki féli az urat azt tanittya az útra a 
mellyet valasson. 

Nun. Annak lelke megh marad az iobon, es az ő magva örök
ségül birja az földet. 

Ain. Az en szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő veszi 
ki az tőrből az en lábaimat. 
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Pe. Tekincz rea ; es könyörülj rajta, mert en egyes es sze
gem vagyok. 

Zade. Az en szivemne haborusagi ige megh sokasultak, az 
en nyomorusagimbol szabadicz megh engemet. 

Koph. Lásd megh az en nyomorúságomat, es gyötrelmimet, 
es boczasd meg mindé bűneimet. 

Resch. Tekenczd megh az en ellensegimet mert igen megh 
sokasodta, es méltatla gyűlölséggel gyűlöltének engemet. 

S . . . Őrizd megh az en lelkemet, es szabadicz megh enge
met, hogy megh ne szégyenullyek, mert en te benned biztam, 

Tav. Az tökéletességű es az igassagh megh őriznek enge
met, mert tégedet varlak. 

Pe. Szabadicz megh Istene az Izraelt mindé ö nyomorusagi-
bol. Diczó'ségh Légyé. 

P s a l m u s 69. 

Tarcz megh engemet Ur Iste mert el értenek az vizek mind 
az en lelkemigh. Be esem a mélységh sarába, holot fel ne álhatók, 
mélységes vizekre jutottam, es az viznek habia el fogót engemet. 
El farattá az kiáltásba megh szaradot az en torkom el fogyatkoz
tak az en szavaim várva Istenemet. Mert többen vadnak az en fe-
jemne haisalainal, az kik engemet ok nélkül gyűlölnek, eró'ssek az 
kik engemet szorongatnak, kik nekem ellense'gim ok nekül, a mit 
en el ne ragadoztam megh kel fizetne Iste te tudod balgatagságo
mat es az en bűneim ninczene el reitve előtted. Ne szegyenüllyenek 
megh en érettem a kik tégedet varnak, Ur seregeknek Ura, ne pi-
rullyaná megh en miatta, a kik tégedet keresnek Izraelnek Istene. 
Mert te éretted terheltettem gyalázattal az gyalázat befedezte az 
en arczomat. Az en attyamfiai élőt idegené lőtte, es az en Anya fiai 
élőt jövevénye. Mert az te hazadhoz való buzgó szeretet megh 
emezt engemet, es azokná gyalazattyok kik téged gyaláznak rea 
esztene. Mikor sírva gyötröm bőitöléssel az en lelkemet, az is gya
lázatra fordul énnekem. Mikor az en ruhám helyébe zakba őtözöm, 
ő nekiek akkor példa beszed vagyok. A kik kapuba ülnek en rólam 
szolnak, es borná lakadalmabá en rólam eneklenek. Es annak oká
ért te neked igy könyörgök Ur. Az te jo voltod megh ideje 
vagyon, Iste az te irgalmassagodna sokaságába halgas megh en-
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gémet, az te szabaditasod felöl való igiretedne igassagabá szaba-
dicz megh engemet az sarbol, hogy el ne borullyak, szabadullyak 
megh az en ellenségimtől, es az viznek örvényétől. Hogy el ne bo-
riczon engem az viznek liabia, es el ne nyellye engemet az Örvény, 
es az veremné szaia ne dugattassék be en rea. Halgas megh Ura 
engeet, mert jo az te kegyelmességed, irgalmasságodnak sokasaga 
szerent tekencz en reám. Es ne reiczed el az te orczadat az te szol
gád elot, mert nagy szorongatasotn vagyö neke, sies halgas megh 
engemet, légy mellette az en lelkemne, es szabadiczd megh azt, az 
en ellenségemért szabadj ez megh engemet. Te tudod az en gyalá
zatomat, az en szegyen vallásomat, es szidalmamat, te előtted vadná 
mindé en ellenségim. A gyalázat szagattya az en szivemet, annira 
hogy megh nyomotattam, es midőn várna hogy en vele edgyüt va
laki bankodgyék, de senki né vala, es keresek vigaztalokat, de 
senkit ne talalék, sőt inkab az eledel helyebe neke mérget adnak 
vala, es szomiusagomba neke eczetet adnak vala jnnö. Legye az ő 
asztalok ő előttök tőr gyalant, es az ő szcrenczejek haló gyalant, 
szetetüllyenek megh az ő szemek hogy ne lassana, es az ő dereko
kat tegyed erőtlenne. Onczd ki az te haragodat ő reajok, es az te 
haragodna búsulása vegye őköt környül. Legye az ő palotajok 
pusta, es az ő hajlékjokba ne legye lakos. Mert az kit te megh ver
tél, azt haborgattyak, es az te tőled megh sebesiteténé nyavalya-
iokról beszélgetne. Egy hamisságokat mas hamisságokkal büntesd 
megh, es az te igassagodra ne jussana. Töröltessené ki az élőknek 
könivéből es az igassagh köze ne jrattassaná. En szegéni szűköl
ködő, es nyomorult vagyok, de az te szabaditasod engem Istene 
fel magáztál. Djcziré az Urna nevét énekekkel, es őtet dicziretek-
kel fel magaztalő, es kedvesebb leszen ez az Ur élőt az Ökörnél, 
es az tulyoknal, mellynek szarvai, es kormej vadná. Lattyak ezt 
az nyomorultak, es örvendeznek, a kik keresitek az Istent, él az ti 
szivetek. Mert megh halgattya az szegényeket az Ur, es az ő szol
gáit ne hagyja el. Djcziriék Őtet az egek, es a föld, az tengerek, es 
az kik azokba vadnak. Mert az Iste megh tartya az szönt, megh 
épiti az sidókná városit, es ot lakozna, es örökségül biriak azt. Az 
ő szolgaiokna mindé maradéki örökségül biriak azt, es az kik sze
retik az ő nevét, lakna abba Djczőségh legyen az attyaná, fiuna, 
es szent lilék Istenné nevébe, miképe kezdetbe djczőségh vala, 
most. es mind örökkön örökké. Ame. 
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K i n c z m u t a t ó v e s s ő k r ő l v a l ó t a n í t á s . 

Azokna keresése megh czinalasa es véle való elélése igy 
vagyö. 

Indully el Istenné hírével az hol mogyoró fakna bő termese 
vagyon, es keres két egyenlő ez idej vessőt, kik egy mas mellett 
egy gyükérből nőtek fel, es kitanulva jegyezd megh az helit, az 
bokrot hogy megh talallyad, mikor azért a jo Iste elő hoza kara-
czö napiat viratta élőt kelly fel mosgyal megh imatkozal az Ur 
Istenné, az uta meni érette, es ha szinte elől ne jöt volna, karaczö 
napiara js, egy vasarnapö js megh lehet, melly hold uisagh utá 
elsző vasárnap nap tamatta élőt megh mosdva, imatkozvá az Ur 
Istenné, meni oda a hol az élőt megh kerested az vessőket, es oda 
jutva fordully nap kelet fele, es fogd megh az vessököt, es egy 
meczessel mesd le egy ui késsel mind az kettőt megh fogva, azért 
mikor le akarod meczeni kezedbe tartva azt mondgyad: Az attya 
Istenné - j - nevébe kerestelek megh tikteket ó vessők, Az fiu Is
tenné -}- nevébe találtalak megh tikteket, Az sz. Lilék Istenné - j -
nevebe meezelek le tikteket ó vessők, az végre hogy mikor en tik
teket az nagy Istenre, es az ő nagy hatalmasságára kénszeritelek, 
hogy tik mindgyarast készek legyetek az ő hatalmasságának en
gedni, hogy valahol az földnek gyomrába, kő fal közöt, es egyéb 
helyekbe js légyen el reitve kincz, pénz, es egyéb fele ezüst arani 
marha, azt ti énnekem igazan megh mutassatok, hogy azt en az 
Urnák segitczége, es aldasa vele légyé onnét ki vehesse, es az nagy 
Istenné diczőségére véle élhessek, es az szükölködőknc jóval belőle 
lehessek. Ame. Mi attyank etc. hiszek egy Istenbe: Mind ezek uta 
hogy haza fele indulz az vessökkel, igy imatkozal Örök Attya 
mindé ható Ur Isté mi Urunk Jesus Christusunkná sz. Attya kér
lek en bűnös szolgád hogy mikeppé Áronnak es Moyzesné enget-
ted vala, igy enged megh énnekem js hogy mikoron en őköt az te 
hatalmasságodra kénserite legyenek kések engedni az te hatalmas-
sagodná, hogy valahol kő falba, földbe, es akar mi egyéb hellyen 
js legyenek elreitve, kincz, pénz Arani es egyéb féle marha, en-
neke az ő helyével egy üt megh mutassak, hogy en azt onnét ki 
véve sz. felségedné diczőségére, fele baratimná elő menetelire, az 
szegen szűkölködő Arvakna" rabokna táplálására, lelkemné pedigh 
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élhessen üdvösségire vele. Ame. Mi attyank etc. hiszek egy Is
tenbe, etc. 

Az vessök egy aranyuk legyenek, es mind az nilne az 
kibe az idegh iar ird az végire ezeket -f- Chon -f- Arra -}- Harra 
-}- az másikára ez - j - Adorgh - j - Ele -f- Elion -f- az vessőnek 
formája -f- Elion -j~ Arra -f- Harra -|- Adarogh - j - Eloi -j— Eli -f-
Elion - ] - . 

Tj vessők en tikteket az hatalmas Istenné hatalmasságára 
kenseritelek, hogy ha az el töt kincz, pénz es egyéb fele drága 
marha vagyon it valahol földbe, kő falba, avagy egyéb helyeken 
js, hogy ti azt enneke mindé veszedelem nélkül megh mutassatok, 
hogy en azt innét teremtő Istene aldasabol, es segitczégéböl onnét 
ki vehesse, es ő sz. felsége nevének djcziretire, fele baratimna, es 
mindé szűkölködő Christus tagiainak táplálására épületire, lelkemne 
pedigh örök üdvösségére élhessek belőle. Ámen. Mi attyank etc. 
Credo etc. 

Az Istenre való kenseritésne másik formája: Ti vessők en 
tikteket kenseritelek az hatalmas Istenné hatalmasságára, mely-
lyel menyet es fődet teremtette, hogy ha az el töt kincz, pénz, es 
egyéb fele drága marha vagyon it az fődbe, es masut el reitve ti 
azt énnekem megh mutassatok -}- Attyaná -f- Fiúnak - j - es szent 
lilék Istenné - j - nevébe -f* Ámen. Mi attyank etc. hiszek egy Is
tenbe etc. 

Az kincz mutató vessők keresésne czinalasanak mas modgya 
szent György, es Pünközd közt való hétben ui hold uta való elsző 
Vasárnapon meni az szőlő hegyre nap támadása élőt ket elő aras-
tot egy szőlő tőből nőt vessőköt mes le es czinald ugy mind az nil-
nak az ravaskaja az kibe az idegh iar, le meczve az vessőköt, mikor 
haza felé indulz véle, mond el az elsző mondba elődbe irot oratiot, 
es könyörgést örök atya mindehato Ur Iste, az mi Urunk Jesus 
CLristusna. — Az Istenné nevére való kénseritesbe, az első, es har
madik módban megh irt conjuratiokkal élhecz, sőt olajnak, tükör
nek, körmeknek kenseritesekne formaiana el mondása után, ezt is 
el kel mondani az vessőkre. Mikeppe az Istenné tiszta es szent igéje 
az menyei kinczre igazit, igy tik ó vessők minket mindé kételke
dés nélkül igazgassatok az el töt kinézek valóságos el töt helyére 
Jegynek, es kinéznek megh találására. -\- Attyana - j - Fiúnak -f-
es az vigaztalo szent lelek Istenné nevébe - j - Ámen. 
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Az egyik virgá ez legye irva -f- Eli -}~ Eli az masikon ez 
AI£OQ -f- ö ozo 4~ o kuzttos. 

De quibusdam miraculis vegyed az ebnek fejet, es az nyúl
nak epejet azt megh égetve Törd öszve czinally gyertyát belőle, 
igy próbáld megh azért az gyertyát miképpe kellyen véle élni. Az 
akazto fan való istrángot kire az embert akastottak, az elszö rainak 
viassat, es az ki mint következik az elszö imatczagot mond ra. 

Es másik jmatczagot az elszö rainak viassaból czinally 
gyertyát, de az vias feir légyé es az hol lészen az kincz az földbe az 
kit el reitettek ot el alusik az gyertya, ha pedigh mind el fogh éghni, 
nincz ot, de az másik imatczagot mond el mikor keresni akarod, 
es az harmadikat js mondgyad mindgyart utanná. Örök mindé ható 
attya Ur Iste mi Urunk Jesus Christusna szent Attya kérlek en 
bűnös szolgád, hogy mikeppe Áronnak, es Moizesne engetted vala, 
igy enged megh énnekem js. Ámen. 

Januariusna 3, 4, 6, 11, 12, 19. Feb. 10, 11, 19. 
Mar. 1, 1G, 17, 18. Apr. 1, 27, 18. 
Majusná 7, 14, 17. Juniusná 15, 19. 
Juli : 15, 18. 7-br. 16, 18. 
8-br. 9. 9-br. 17, 20. 
X-br. 7. 

E darab eredetié a debreczeni reform, colleginm könyvtárá
ban van, — Lugossynak nagy gonddal készült másolatával együtt, 
— mely utóbbi azonban, kézen forogván, közelebbi években égéa 
által meghiányosodott. E kettőből másolva veszi itt a t. olvasó, — 
másolva az eredetihez betűkre, lényegesb és utánozhatóbb jegyekre 
nézve teljes hűséggel, — megtartva az összevonást és egynémely 
középkorias jélezést is, — alkalmazkodva az eredetinek arányához, 
sorai rendéhez stb. 

A mü az említett érdemes és igen illetékes másoló jegyzete 
szerént 1680 előtti lehet. Erre mutat határozottan az Írásmód is, 
mely a XVII. századból ismeretes, — mely félig németes, félig 
latinos jegyekkel, sőt régies összevonásókkal, kihagyásokkal él, 
olyakkal melyek említett idő táján sem minden Írónál fordulnak 
elő. — Gyakorlott, ügyes, gyors de elhamarkodott irás; többféle 
hibát ejt, melyeket e másolatban mindenütt, minden részben meg-

BYBIVTÜD, KÖZLEMÉNYEK. XI. g 8 
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tartottam, — igyekezvén mindent az eredeti szerént teljes hűséggel 
adni, úgy a mint kell és szokás : hogy tanúiságot bizton vehessen 
belőle az a ki tárgyi ismeretet s az a ki nyelv-sajátságot keres 
benne. 

Másolatom, melyben többszöri gondos átnézet után sem lel
tem hibát, visszaadja a mássalhangzók felett, sőt szók közt is ille
téktelenül, de az eredetiben, úgy látszik, szándékosan alkalmazott 
pontokat. Ezeket szedéskor mellőzhettük. így ezekben : iozanságba. 
— Uriel-Angyal (összetartozó szók.) — Angyala. — Továbbá más 
utánozhatott jegyeket: mindennemű. — Ostituisti e h-constituisti. 
— a végső n, m és k elhagyása jeleléseül alkalmazott visszarán-
tást •" mindé ne (minden, nem). 

Áz összehúzásokat anná = anyja — oia = omnia stb. A leírási 
következtetlenséget ilyekben : iszmert is ismert, elszö — első, — Jios-
saság, — kértheted v. keztheted = kérdheted v. kezdheted, — ke-
resdhesd, — silphesek és siphesek =x silphek, — Tetragrammanton. 
— A végső t kettőztetésének tévesztését stb. 

Néhol érthetlenség van az eredeti szöveg egyes szavában 
vagy mondatába. így ellezes keppen, — hom — kifölit (kifolyt) — 
mentes (mentest), — pár ray viasz. Ez utóbbi kifejezésben lehet 
az a pár, mely ezekben fordul elő : pár szén, pár lúg, pár hogy ma 
(porrum ? Párizp). — A mondatszerkesztés nehézkes sőt hibás, pél
dául a 408.1. 

A mü; tartalmát tekintve, bizonynyal nem eredeti. Benne 
vegyülve látszanak keleti és nyugoti, keresztyén és nem-keresz
tyén babonázási fogalmak és fogások. Lehetséges, hogy egészben 
idegenből van átvéve. Utána néznem segéd eszközök hiánya aka
dályoz. Figyelemre méltó mindenesetre, hogy mívelt ember, ügyes 
kéz irása. 


