Adj már csendességet
Lelkemnek hozzád való
Oh, én kegyelmes Istenem
Bizonnyal ismerem rajtam

Oh, én Istenem ím mi
O, Szent Isten, kit kedvedben

Kegyelmes Isten, Kinek kezében
Áldj meg minket Úr Isten
Bocsásd meg Úr Isten

Áldott szép Pünkösdnek
Vitézek, mi lehet
Nincs már hová lennem

Az én jó Istenem, ha gyertyám
A Te nagy nevedért
Mennyei seregek
A Szent Háromsagnak első

Bécs 1633

Kassa 1665

BC

Lőcse 1670

Kolozsvár 1677

MÁS.

x

x

Első.

Első.

x

x

MÁS.

x

x

x

MÁS. Háborúit, szíve fájdalmát számlálván
kéri Istent, hogy kétségben eséstől
oltalmazza
MÁS.
MÁS. Ebben-is könyörög bűne bocsánatáért,
és hálákat is ad, hogy Istenhez való
megtérése által kedvet lelt Istennél, s az által
örök kárhozattól megszabadult.
MÁS. Mégis bővebb szóval kérleli Istennek
haragját
MÁS. Deo, vitae mortisque arbitro ex oda
„quem tu summe Deus semel placatus,
patrio lumine respicis, etc

MÁS. Könyörög Istennek, hogy
MÁS. Könyörög Istennek, hogy
bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s
terjessze is reá újabb áldását
terjessze is reá újabb áldását
MÁS. Istennek áldásáért való könyörgés
MÁS. Istennek áldásáért való könyörgés

x

x

MÁS. Szép könyörgés

x

MÁS. Psalmus 27.

(hiányzik a címirat)

MÁS. Ex LIV. Psalm. Deus per nomen
tuum, etc.

MAS. EX 54 Psal. Deus per (…)

MÁS. Psalmus CXLVIII.

CXLVIII. PSALM.

Primus ad Deum Patrem pro levamine
malorum

Hymini tres ad SS. Trinitatem
Primus ad Deum Patrem pro levamine
malorum Nota: Az propheta nagy
Hymnus Secundus ad Deum Filium pro
impetranda militari virtute. Nota: Forog a
szerencse
Hymnus Tertius ad Spiritum Sanctum, pro
felici conjugio. Nota: Oly (…) ban

Hymnus Secundus ad Deum Filium pro
impetranda militari virtute. Salvator mundi.

A Szent Háromságnak harmadik

Hymnus Tertius ad Spiritum Sanctum, pro
felici conjugio.

Mint a szomjú szarvas
Pusztában zsidókat
Oh, én édes hazám
Végtelen irgalmú

x
x

x
32. (csak az utolsó vsz.)

MÁS. Deo, vitae mortisque arbitro ex oda
„quem tu summe Deus semel placatus,
patrio lumine respicis, etc

MÁS. Deo, vitae mortisque arbitro ex oda
„quem tu summe Deus semel placatus,
patrio lumine respicis, etc

MÁS. Könyörög Istennek, hogy
MÁS. Könyörög Istennek, hogy
bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, s
terjessze is reá újabb áldását
terjessze is reá újabb áldását
MÁS. Egy lengyel ének igéről igére és
MÁS. Egy lengyel ének igéről igére és
ugyanazon nótára: Blogosław nas nasz Panie
ugyanazon nótára: Blahosz lannasz

33. a nótája: „Bánja az Úr Isten”, kiben
MÁS. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög. MÁS. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy MÁS. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög MÁS. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög
házasodni szándékozott. Balassi Bálint
nevére
11. Borivóknak való a „Fejemet nincsen
x
x
már” nótájára in laudem (verni) temporis
MÁS. In laudem verni temporis.
MÁS. In laudem verni temporis.

A Szent Háromságnak, Kinek

Segélj meg engemet

MÁS. Mégis bővebb szóval kérleli Istennek
haragját.
Nota: Ne hagyj elesnem
MAS. De vitae mortisque arbitro
EXODA Quem tu (…) Dius semel
Placatus patrio lumine (…)

MÁS. Háborúit és szíve fájdalmát számlálván
MÁS. Háborúit és szíve fájdalmát
kéri Istent, hogy kétségben eséstől
számlálván kéri Istent, hogy kétségben
oltalmazza
eséstől oltalmazza
Mégis azonról
Mégis azonról
MÁS. Balassi Bálint nevére. Melyben
MÁS. Balassi Bálint nevére. Melyben
könyörög bűne bocsánatáért, és hálákat is
könyörög bűne bocsánatáért, és hálákat is
ad, hogy Istenhez való megtérése által kedvet
ad, hogy Istenhez való megtérése által
lelt Istennél, s azáltal az örök kárhozattól
kedvet lelt Istennél, s azáltal az örök
megszabadult.
kárhozattól megszabadult.
MÁS. Mégis bővebb szóval kérleli Istennek MÁS. Mégis bővebb szóval kérleli Istennek
haragját
haragját

MÁS. Ebben a Noé bárkájából elrepült
MÁS. Ebben a' Noe bárkájából elrepült
Galamb állapottyához hasonlitván
Galamb állapottyához hasonlitván
allapotiyat, keri Istent, hogy életének sűrű
allapotiyat, keri Istent, hogy életének sűrű
nagy veszélyében ontsa reá kedvét áldásának nagy veszélyében ontsa reá kedvét áldásának
bárkájában való béfogadásával mentse meg bárkájában való béfogadásával mentse meg
sok kisirtettől fejét.
sok kisirtettől fejét.
MÁS. Psalmus XLII.
PSALMUS XLM Nota: Olly buval bánattal
x

x

x

x

Halála előtt való betegségében ezt az 50.
Psalmust fordította,

MAS. Halála előtt való betegségében ezt az
Psalmust forditotta az Beza verseiböl,
mellyröl ez elött való Eneknek utolso
rhytmusába emlekezik.

61. Egy katonaének In laudem Confiniorum
Az csak búbánat nótájára.
62. Egy Könyörges új az ö kleinesz kind
Notaiara.
63. Psal. 27. Translatio Ungarico Carmine
juxta Buchananj Paraphrasin Egy olasz ének
Notájára.
x
x

MÁS. In laudem confiniorum.

MÁS. In laudem confiniorum.

MÁS. Egy szép új könyörgés.

MÁS. Egy szép új könyörgés.

MÁS. Psalmi 27. translatio Ungarico
MÁS. Psalmi 27. translatio Ungarico
Carmine juxta Buchanani Paraphrasin Egy Carmine juxta Buchanan Paraphras. Edgy
Olasz Enek notájára.
Olasz Enek notájára.
MÁS. Psal. 54. Deus per nomen tuum serva MÁS. Psal. 54. Deus per nomen tuum serva
me etc.
me etc.
MÁS. Psal. 148.

MÁS. Psal. 148.

Primus ad Deum Patrem.

MAS. Hymni tres ad SS. Trinitatem,
I. ad Deum P.

x

MAS. Hymnus Secundus ad Deum Filium
pro impetranda militari virtute.

MAS. Hymnus II. ad Deum Filium pro
impetranda militari vir:

x

Hymnus Tertius ad Spiritu(m) Sanctum, Pro
felici Conjugio.

MÁS. Hymnus ad Spiritum S. pro felici
Conjugio.

x

x

x

MÁS. Ebben a' Noe bárkájából elrepült
Galamb állapottyához hasonlitván
allapotiyat, keri Istent, hogy életének sűrű
nagy veszélyében ontsa reá kedvét áldásának
bárkájában való béfogadásával mentse meg
sok kisirtettől fejét.
MÁS. Psal. 42.

MÁS. Lelkem mint Noé galambja,
Magát ép hitivel adgya.

MÁS. Ex Psalmo 42.

74. Szarandoknak vagy bújdosonak való
ének az Minden állat dicsér Úr Isten nótájára

MÁS. Zarándok, vagy bújdosók éneke.

MÁS. Bujdosónak való ének

75. Valedicit Patri[ae] Amicis [y.]sqz
omnibus qu[ae] habuit charissima ad notam:
Minden allat diczir Vr Isten tegedet. &c.

MÁS. Valedicit Patria, amicis iisq(ue)
omnibus que habuit carissima.

MAS. Valedicit Patria, amicis iisque omnibus
qu[ae] habuit charissima.

MÁS. Ezt a' Psalmust a' Beza verseiből
forditotta, csak halála előtt való
betegségében.

MÁS. Ezt a' Psalmust a' Beza verseiből
forditotta, csak halála előtt való
betegségében.

x

