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JÁNOS—SZÖRÉNYI

LÁSZLÓ

A TUDÁS

KÖNYVE

H a s z n o s ú t m u t a t ó haladó kincsásóknak

Ennél a könyvnél csak még egy becsesebb könyv van a világon, mit a parasztköltészet

a „Tudás

tartalommal. ...

Könyvé"-nek

keresztelt

el, benépesítve

azt titkos,

borzalmas

Csakhogy azt nagyon nehéz megkapni. Be van falazva valahol a

debreceni kollégium padlásán. A híres Hatvani professzor saját kezeivel falazta be,
odatapasztva azt a falhoz három szűzleány-hajszállal
ezer ember sem bírná azt onnan elemelni,

úgy, hogy ha ráakadnának is,

ha csak az éjfélkor fogott fehér

holló

májával nem kenné meg kezét.
Abban a könyvben aztán benne van annak a fűnek is a neve, mely csak minden
száz esztendőben

virít éjfélkor,

s melyet

ki magával hordoz,

megérti

nyelvét: ott van megírva, mint lehet az ördögöt felidézni, a halottakat
szóval onnan tanulható el az egész ördög-mesterség.

az állatok

feltámasztani,

- így ír Mikszáth Kálmán A

lutri című kisregényében. 1 Az 1872-ben keletkezett mű még az Abonyi Lajos-féle
népfelvilágosító népiesség terméke, de részleteiben már megjeleníti azt a világot,
amelyet a Jó palócoktói kezdve halhatatlanít. Ennek a világnak, vagyis a paraszti
hétköznapok mágikus világának elengedhetetlen része a kincsásással kapcsolatos
babona-kör, illetve az efajta praktikákat kézikönyv-szerűen tárgyaló kompendium.
Mikszáth adaléka azért nagyon értékes, mert az általunk ismert irodalomban
(Kármán József A kincsásó·, Táncsics Mihály Életpályám)

-

noha gyakorlatilag

hasonló praktikát követnek - a hagyomány őrzője nem valamiféle kézikönyv, hanem
egy „tudós" asszony vagy férfi. Mikszáth jó érzékkel köti a paraszt-fantáziában
létező titkos könyv létét éppen a debreceni kollégiumhoz. Ott valóban létezik egy,
ha nincs is szűzleányok hajával a falhoz tapasztva. A X V I I . századi 2 kézirat Lugossy
Kálmán Összes Müvei I. kötet. Szerk. Bisztray Gyula és Király István, Bp., 1956. 80.
XVI. században még sokkal könnyebb lehetett a kincsásók dolga. Ennek illusztrálásául
iktatunk ide egy - XVI. századi latinnyelvü formuláskönyvben fennmaradt - útmutatót:
1 Mikszáth

2A

Hegy kencznek megh talalasa
Mery eg' meres zerenth walo fenyes viazzath, megh anny fekethe zurkoth, keth anny kenkövet,
harom anny mirhat, meg anny raynai azzuth, czinald eozue, megh oluaszwan kewes fa olayales es
keuergesd eg' kis lapoczkaual, kend gertya beire, mely selem legyen, akar miczoda zynew es zarazd
megh. A hol gyanakodol, gyojch megh es a hol w magatul el alozyk, higged, hog oth wagion. (Ld.
Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, Oct. Lat. 607. ff. 31.)
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József gyűjteményében található, 3 az δ X I X . századi átiratával együtt. Az eredeti
kéziratot adjuk közre betűhív átírásban, követve a teljesen következetlen helyesírást
és központozást.
Megelégszünk a szövegközléssel és nem bogozzuk ennek a magát állandóan ortodoxiával takaró fehér mágiának filológiai és néprajzi összefüggéseit. Tegyék ezt
nálunk avatottabbak. Mindenesetre mi is azzal a jó szándékkal bocsátjuk közre
az anyagot, hogy ha -

elegendő szűz leányt és fiút gyűjtve, s ráadásul még a

pigmeusokat is kijátszva -

sikerülne Klaniczay Tibornak a szöveg útmutatása

nyomán rejtett kincsre bukkannia, ossza azt meg szűkölködő attyafiaival, a halmozottan túltámogatottnak nem nevezhető és ezért az állami támogatás várásánál
a kincsásást racionálisabbnak tartó filológusokkal.

***

Valaki akarna valami el röitöt kinczet pénzt vagy draga köveket,

aranyat

eszüstöt keresni: illik annak, hogy annak előtte kilenczed napigh ha többigh magat
Istenessen hoza keszicze, jozansaghba es tiszta életbe, es szivének ne tébolygasaba,
jo gondolatokba, hitbe, atoktol magat megh tartoztassa, oltalmazza,

Istennek

eiel nappal könyörögiön az ő tarsaival, az kik azon keresetbe, asasban lesznek
foglalatossak; azok jo lelki ismeretü emberek legyenek, ollyakat vegyen maga melle
egyező akaratuakat egy gondolatuakat, mivel Isten szokta az ollijakat meghhallgatni
az kik egyesek, igaz hitűek, es gonos szándékok, igyekezetek elmejekbe ne légyen, és
ne talaltassék. Ezt pedigh szép tiszta nap kel kezdeniek, es cselekedniek, es tiszta
helyen, rendesen.

Nomina Sanctorum

Angelorum

Vasarnap regvei, mikor az nap fel gyün, Istentöl keried segítségül szent Mihálly
Archangyalt
Hétfőn Gabriel Archangyalt
Kedden Sámuel Angyalt
Szeredan Raphael Angyalt
Csütörtökön Zacharias Angyalt
Penteken Anael Angyalt
Szombaton Vriel Angyalt
Ezen napokba mindenkor nap kelet előt kéried Istent imadchagod aitai az
Angyalt segitczégül, de az üdőre figyelmez, es el ne mulaszd mindenik Angyalt
három izbe keried segitczegéül melly orataiba estveis, ugy adatik Istentől segetczégh
es oltalom az ő Szent Angyala, ha pedigh az orakat nem veheted eszedbe, ez szerint
czelekedgyél
3 A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Kézirattára, Debrecen. R. 536. 25 f.
220 χ 170 mm. A névtelen kézirat néhány helyen sérült, de különben könnyen olvasható.
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Szent Mihálly Archangyalt nap tamatta előt, vagy tamattakor.
Uriel Angyalt egesz nap, de főképpen délbe.
Raphael Angyalt minden nap, mikor az nap le mégyen.
Gabriel Angyalt minden nap éfelbe.
Az utan fordulj arczal az nap keletfele alvan, vagy le térdepelven, akkor egy
Szűznek Ifiu vagy Leanizo légyen, agy az kezébe egy tükröt, vagy Kristalit, ugy de
tiszta életű ifiu, es leani szűz lévén, tudgyad. Az tükrön vagy kristályon, vagy irij fa
olayal egy X et azon X alat vesd megh az gyermek Jésus nevét, azt mondván: Megh
fezzitetet edes Jesusunk Christusunk bis repetatur. Betlehembe szülét gyermek
Jesusunk, Szűz Marianak szent fia, kinek sok szamu Angyalok szolgaltanak, es
kihez szent királiok aiandekot hozván térdet fejet haitottanak, mind ezen dolgok
valosagossan lettenek, hiszen az szerint mint ők hittenek es megh talaltanak, ugy
mint gyermek Jesust ezen el kezdet dolgokbanis tudom, tudom es megh latom,
megh halgattatom, mint ezen három szent királyok.
Ezeket véghbe viven az utan czinally kerestet az Szűz vagy ifiu homlokara, es
az tükrön, es mond el a Mi attyankot, es az Credót Attyanak, fiúnak, es Szent
Lélek Ur Istennek nevébe, sies Ur Isten jöj el es ne késsél a mi segeczégünkre es
segedelmünkre ez mi mostani szükségünkbe kérünk tégedet az mi üdvözítő urunk
Jésus Christusunk nevebe.
Mutasd megh felséges ur Isten mi raitunk az te nagy irgalmassagodat, az mi
megh feszitetet Christus Jesusunk aitai, halgasd megh Ur Isten az mi kéréseinket
és fohászkodásinkat, vegyed szentczéges füleidbe, hogy az mi szibéli könyörgésünk
aitai az mit tőled kérünk ad megh talalnunk es kezeinkel fel vennünk.
Agios + Otheos - yschiros + Athanatos + Eleyzon + Ymas + Szentczeges Isten,
szent erős es halhatatlan, es megh mérhetetlen. Szent Isten legy irgalmas nekünk,
es könyörülj mi raitunk. Amen. Jöijel Szent Lilék Isten, es tölczdbe az te híveidnek
sziveket es az te szerelmednek tüzét gerjezd fel mi bennünk ki sok külömb külömb
féle nyelveken valo népeket az hitnek egyességébe gyűtöttél. Diczirietek ал Istent
népeknek gyülekezeti. Mi Attyank es Credo

Psalmus LI.
Könyörüly en raitam о Isten a te irgalmassagod szerint az te irgalmassagodnak
soksaga szerint töröld el az en bűneimet
Mos megh engemet az en alnokságimból, es az én bűneimből tiszticz ki engemet
Mert az én bűneimet én iszmérem, es az én bűnöm szüntelen előttem forogh
énnekem
Tenéked, czak teneked vétkeztem, es gonossagot czelekettem, az te színed előtt
hogy igaznak itiltessél a te beszédedben es tiszta légy, mikoron te itilsz
íme én alnoksaghba foganantattam, es az en attyam bűnbe fogadott [?] engemet
íme gyönyörködöl te igassaghba, melly az vessékbe vagyon, es engemet kivalkeppen megh tanitottal vala az bölczeséghre
Mos megh engemet isoppal es megh tisztulok, mos megh engemet es feirb lészek
az hon al
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Engedgyed hogy hallyak örömet, es vigassagot, hogy örvendezzenek az én
tetemeim, mellyeket öszve rontottál
Fordicz el az én bűneimtől az te orczadat, es minden en alnoksagimat tőrőld el.
Teremez en bennem tiszta szivet Isten, es erős lelket uicz megh en bennem
Ne vessel engemet a te arczad előt, es az te szent lelkedet ne ved el en tőlem
Ad megh ennekem az te üdvözitésednek örömét, es az engedelem lelkével erősicz
megh engemet
Tanicz az bűnösöket a te utaidra, es a bűnösök te hozzad megh térnek
Szabadicz megh engemet az vértől Ó Isten en üdvösségemnek Istene, es az en
nyelvem hirdeti a te igassagodat
Uram az en aiakimot nisd megh, es az en szam hirdeti az te dicziretidet
Mert nem gyönyörködöl az aldozatokba, hogy azokat adgyam te neked, az
egészlen égő aldozatot nem akarod
Az Isten előt kedves aldozatok a töredelmes lelkek, az töredelmes, es keserves
szivet nem utalod megh.
Tégy jol az te jo akaratodbol az sionnal, es epicz megh az Jerusalemnek kő falait
Akkor kedvessek lésznek te előtted az igassaghnak áldoz ati, akkor az te
oltárodon áldoznák tulykokkal. Diczőségh Attyának etc.
Oratio
О Jesus Christus elő Isten szent fia, te hozzad egyedül alázatossan folyamodom,
es kerlek, hogy engemet segely szegeni bűnös szolgadat N: N: ki tegedet segitezegül
hilak, haigas megh most, es mindenkor, őriz megh, es oltalmaz megh engemet
az en faratezagimba ó mennek, es fődnek Istene, az te emberi nemzetezéghez
valo dragalatos jo voltodért es szent nevedért, keserues kinszenvedesedért kérlek
tégedet oh egeknek Istene mi edes Attyank az te mi hozank valo jo voltodért, es
ki beszélhetetlen nagy irgalmassagodért, es alkotmanidért, mellyek az éghbe, es
a fődön vadnak, őriz megh, es oltalmaz megh engem bűnös szolgadat, es velem
valo társaimat minden féle veszedelmektől, es tarez megh békeséges életben minket
ma és életünknek minden ideieben minden mi cselekedetinkben, dolgainkban, es
faratezagos munkainkban, hogy a gonos lélek se testünkben, se lelkünkben megh ne
banezon, se haboriezon minket. Attyanak + Fiúnak + es szent Lilék Ur Istennek
nevében. Amen.
Alia
О minden bölezességhnek es te bened bizoknak Istene, valaki benned bizik
megh nem czalatkozik, alazatossan kerlek tegedet, tavoztasd el mi tőlünk minden
karunkra valo alkalmatlansagokat, mellyek minékünk artalmunkra volnanak, fordicz
el, könyörgünk neked o mi üdvösségünknek Istene, es ez mostani szükségünkben
légy jelen mi velünk, es segicz megh, méltoztas nyutani segedelmet mostani
faradsaginkban, 6 mi üdvösségünknek Istene, az mi Urunk Jézus Christusnak aitala.
Amen.
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Alia
ó Jesus Christus elő Istennek szent fia tenéked esedezünk az te keserves
kínszenvedésedért, érettünk való halálodért, itiletedért, es a mi üdvösségünkkert,
hogy haigas megh minket most, es halalunknak oraian es méltóztas az te elő
fiadnak az te aldasodat adni, es irgalmasságodat megh mutatni, az holtaknak
csendes nyugovast, az te Anya szent egy hazadal bekeséget, es enyenességet, nekünk
bűnösöknek örök életet, ki eb, es uralkodol most, es mindörökön aldando Isten
Amen.
Alia
Ó minden iragalmassagnak Istene, a ki vilagh kezdetitől fogva mindeneket
bölcsen teremtettel hat napok alat, az hetedik napon megh nyugodván, kérlek
segitczégül, hilak én edes Istenem az te nagy irgalmassagodért, hogy ennekem és
tarsaimnak méltóztasd megh jelenteni, es megh mutatni az el reitet és be asot
kinczet, mellyet mi keresünk, miképpen Moyzesnek az te szolgadnak az Sinai
hegynek teteibe fényességbe megh ielenél, kérünk tégedet о egeknek mennek és
főidnek Istene és Attya, hogy azon képpen nekünk méltóztassad szegeni fiaidnak az
el reitet kinczet, es annak helyét megh jelenteni, es mutatni, oltalmaz megh minden
lathato es lathatatlan rettentő ellenséghtől, ki eis, es uralkodol aldando Isten, most
es mind örökké. Amen.
Keried Istent ő szent Felségét, hogy halgasson megh, es Angyalát mellyet kivans
el boczatando légyen.
O te nagy hatalmú Szentczeges Kirally örök minden ható Isten, ki kezdet vagy
és végh, mennek és fődnek teremtője, mind ez világhnak megh valtoia, kérlek én
tégedet minden hato Isten, mi Urunk Jesus Christus az te egy Istenségedért, es irgalmassagodért, es az te keserves kínszenvedésedért, mellyeket érettünk szenuettel,
hogy mi raitunk megh kőnyőrűly, es küld el az te szent Angyalodat, Szent Mihally
Archangyalt, az ki az te hatalmadba vagyon egyedül birsz ő véle, es paranczolhacz
neki. Ó Jesus Christus Istennek szent fia, en neki bizonnyal hiszek, azért kérlek
tégedet ó Istennek áldott fia az te irgalmasságodért, hogy az te szent Angyalodat emberi abrazatba, vagy olly Angyalt természetű [!] alapotba lathato képpen el
küldeni méltóztassál, hogy ő minekünk tükörben, kristalyban szemtűl szembe valosagossan, es nem elvaltoztato képpen megh jelencze, es megh mutassa, es azokra
mellyekre kérendő lészen, valosagos képpen minden haladék nélkül véghbe vigye,
kérünk Ur Isten az te szentséges nevedért, ki eis es uralkodol egyenlő Istenséghbe
most, es mind örökkön örökké Amen.

K ö v e t k e z i k az szent A n g y a l h o z való kérelem,
es emlekeztető dologh.
Te az Attya mindenható Istentől el boczatatot Angyal Istennek szent lelkű
alattya szent Mihally Archangyal, mivel tudgyuk, hogy Istentül küldettel, bizonyossan miis hiszük, hogy te veled üdvözülünk, azért kérünk tégedet Szentséges vérének
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ki hulasaért, mellyet érettünk ki ontot az magos keresztfan, mert ugy szerette Isten
ez világot, hogy az δ egyetlen egy fiat adna érette, hogy valaki őbenne hiszen, el
ne vessen, hanem őrők élete legyen és üdvözűllyön. Azért emlékeztetlek en tégedet
az Jézus Christusért, hogy hozank valo jo akaratodat megh ielenczed igassagossan
minden villamas, es fenyessegh rettentes nekűl, azon Isten teremtette személlybe
az tükörbe, es magad képedben megh mutassad minden félelem nekül, hogy semmi
egyesülések az gonos Angyaloknak es tistatalan lelkeknek ne légyen. Az az hogy el
ne változtathassa, el ne reithesse magat az tükörbe, megh mutatvan magat, hogy ő
ollyan jó es tiszta Angyal légyen, mellyben en megh czalatatvan, mellytől otalmazon
az Attya, fiu, Szent Lilék Isten egyût te veled, Szent Angyalaval. Azért az Jézus
Christusért ne bocsas mi reánk ollyan következendő dolgokat, es ne agy minket
megh czalatatnunk, czufoltatnunk, es iaczatatnunk, ollyan gonosz Angyaloknak az
δ keserves kinszenvedéséert es halalaért, te Istennek Szent Angyala, Szent Mihally
Archangyal kérlek en tegedet, hogy te ennekem Szent [!] megh ielenczed az tükörbe
minden varakoztatas nékűl, hogy az en tarsaimmal mindeneket az mellyeket kivanok
tisztcin, es igazan valosagossan megh lathassak, mivel neked az irgalmas Istentől van
olly hatalmad, hogy te minden igassagot megh ielentheted es megh mutathatod az
Jesus Christusért, melly egyedül minden josagh es igasságh lészen annak megh halgatoja valamelly dolgokra rea kérünk, az Ur Isten, es az utolso napon azt mondgya
az hatalmas nagy irgalmassagu es igassagu Szent Isten valamit czelekettetek czak
az legh kissebbikevelis az enyiem kőzzűl, velem czelekettetek. Azért te Szent Mihally Archangyal Istennek Szent Angyala tiszta Szent Lilék, kérlek en tégedet, hogy
mentest ennekem megh ielennyel ezen tükörbe vagy kristalyba minden tétovázás
nekűl az Jesus Christusért, ki él, es uralkodik az Attya fiu Szent Lilék Istennel
mind őrőkkőn őrökké.
NB
Három izbe vagy ha szükségh, hét izbeis mondgyad es imatkozzad, es unczollyad,
hogy el jűjőn es valamighlen el nem jűn es megh nem ielenik mind addigh keried,
hogy el jűjőn es megh ielenyen.
Ezen kéresekre, es kivansagokra ha el nem jűne, vagy nem jelenne, három vagy
hét izbe mongyad az utan ha kivantatni fogh olvasvan Szent János Evangeliumat,
az első részit illyen forman:
Kezdetben vala amaz ige, es az az ige vala az Istennél es az az ige Isten vala, es
az ige kezdettől fogvan az Istennél vala. Mindenek az aitai teremtettek, es ő naia
nélkül semmi nem teremtetet valami teremtetet. Ő benne vala az élet, es az élet
vala az embernek ama vilagossaga. Es ez a vilagossagh az feketességhbe fénlik, de
az feketeségh azt megh nem iszmére, vala egy ember Istentől boczatatot, kinek neve
János. Ez iőt tanú bizonsaghra, az az hogy az világosságról tanú bizonságot tenne,
hogy ő aitala mindenek hinnének. Nem vala ez ama világosságh hanem kűldetet volt
hogy bizoniságot tenne arról a világosságról. Ez vala ama igaz vilagossagh, melly
megh világosit minden ez vilagra születet embert, e világon vala es e világh ő aitala
teremtetet, de e vilagh őtet megh nem ismére. Az öveihez jűve es az ővei őtet be nem
vévék. Valakik pedigh őtet be vévek, ada azoknak illy méltoságot, hogy Istennek
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fiai lennének, tudni illik azoknak, kik az ő nevebe hisznek, kik nem az vértől, sem
az testnek akarattyatol, sem az férfiúnak indulattyatol, hanem Istentől születtettek.
Es az az ige test lőt, es lakozot mi közöttünk, es láttuk az δ diczőségét, ugy mint
az Attyának egyetlen egy szülöttének diczőségét, ki tellyes Vala kegyelemmel, es
igassaggal. Ez Szent evangelium aitai őriz megh minket Attya Isten, fiu Isten, és
Szent Lélek Isten, az mi hozzánk valo szereteted es nagy irgalmassagod aitai minden
mi ellenségünktől, testiektől es lelkiektől, lathato es láthatatlanoktol, es gonosz
kisirtetektől. Pater noster Credo etc.

M é g i s keried az Szent A n g y a l t , h a kivantatni f o g ,
h a későre jelenne m e g h .
Ó Istennek tiszta teremtet álattya, Szent Mihálly Archangyal, en tégedet
kérlek az őrőkke valo Istennek ereje aitai a ki tegedet es engemetis teremtet, es
minden teremtet alatokat az ő nagy hatalmaval az ő diczőséges szent nevéért
+ Adonai + Tetragrammaton + Athanatos + Eloym + mas Agra Elophares +
Semipherozek. Hogy hova hamaréb jőij el, es ieleni megh ennekem ezen tükörben,
hogy ennekem igassagossan, és valosagossan ielenczd megh az dolgot az Istennek
nagy hatalma, es ereje aitai, tanicz megh engemet, es szoly felelly megh minden
kéresimre, es kivansagomra minden elozes [!] képpen, hogy az en kivansagomnak,
es kérésemnek eleget tégy az ő dragalatos kimondhatatlan beszédéért mind felyeb
mondad: + Adonay + Tetragramanton [!] etc. a mi megh váltónkért, az űdvőzitő
Ur Jesus Christusért, az ő erettünk valo sok fáratczágiért, munkaiért, es szentczéges
nevéért hozd helyre az en kérésemet, es tellyes lészen, minden jora alkalmaztasd
az en akaratom szerent, hogy te altalad iszmérhessűk megh az Istennek hozank
valo jo voltat, szerenczessen mutasd megh kezdetitől fogvast mind végigh az
mi dolgainkban: kiért ő neki légyen őrőkke valo hala, tisztességh, hatalom, es
birodalom; kérlek mégis hogy ennekem megh ielenczed az én utolso kérésemre es
felellj megh Istennek szavaval, olly tanussagot agy hogy valosagossan, es világossan
megh érthessem. Te pedigh addigh ezen Tükörből ki ne meny, az en akaratom
[!] kívül, mighlen kivanlak, en tégedet kérlek, hagyom teneked Istennek ereje, es
hatalmaboí, mellyre tégedet az ő Szent Angyalat ide bocsatani méltoztatot teneked
az ő szentczeges szavaival hagyot, es paranczolt, ki él, es uralkodik mindenűt es
mindenkoron örökkön őrőkke. Amen.

A z u t a n m e g h kerheted az A n g y a l t
m i felől akarod es meghfelel.
Csak hogy ember olly dolgot kivannyon a ki hijaba vaio ne legyen, es ne kivannyon illetlen, avagy felebarattyanak kissebsegere valót, vagy kar ara. Valamiképpen
tiszta az Istennek Szent Angyala, tiszta kivansagis légyen, kiváltképpen mennyei
dolgokat hogy cselekedgyék Isten véle. Pokol vagy ördögök felől emlekezet semmi
ne légyen.
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K é r j e d m é g i s az A n g y a l t .
Ó te Istennek szentczéges teremtet alattya, Istennek kedves Szent Angyala,
Szent Mihally Archangyal en tégedet kérlek, es kérdelek, hogy te ennekem ollyan
helyt mutas, ahol beásott pénz, kincz légyen, Arany, eszűst, draga kövek, az mi
üdvözítő Urunk, Jézus Christusért. Amen.
Ha azért minden kivansagodnak, es akaratodnak eleget tőt, es minden dolgokat
megh jelentet, egy pihenést neki, hogy δ minden oraba es napon szabados légyen,
es mond ezt neki: emelje fel az job kezet, avagy fejere tenne, es mondgya ezt
illyen modon, illy szókkal. Te Istennek Szent Angyala, Szent Mihally Archangyal
kötelezem en arra magamat neked, és igerem hogy neked engedelmes, es szofogado
leszek minden nap, és minden oraba, valamikor engem kivanni fogsz, ugy hogy
ha az mindenható Isten annak ellenzőie nem lészen, avagy mas dologban, es
paranczolatokban foglalatos nem lészek es hivatalom lenne, melly mia ezt nem
czelekedhetnem, hanem magam helyet es képembe mast rendelnék, kinek egeszlen
olly erőt es hatalmat adok, hogy minden dolgaitokra, faratczaghtokra légyen megh
felelő világossá.
Te pedigh б néki felelly m e g h .
Paranczolom en teneked az Istennek hatalma, ereje, es beszéde szerint Tetra +
Gramathon + Adonay + Ehel + Phans + es az attya fiu, es szent Lilék Isten aitai
hogy ez igy légyen. Amen.
Es igy annak utanna ha ez igéket véghbe viszed, mond ezt az Angyalnak ez
szerint: Akaródé ezen dolgokat veghbe vinni. О megh felel: Akarom.
A z u t a n emlekeztesd rea illyen k é p p e n .
Emlékeztetlek en tegedet, es Isméretet vetek te veled, az te teczésed es akaratod
szerint, az te fogadasodra es aianlasodra te Istennek Szent Angyala Szent Mihally
archangyal, ki ennekem fogadasod es aianlasod szerint igertél be tellyesiteni, hogy
ennekem engedelmes, es szofogado lészel, az Istennek Szent neve aitai, minden hiba
es czufsagh nékűl, melly dologhban aldgyon megh engemet az attya, fiu, Szent Lilék
Isten. Amen.
Ezekre rea emlekeztetven az felső igik szerint,
h á r o m izbe olvassad es m o n d g y a d , az u t a n igy
b o c z a t h a t o d el az Isten A n g y a l a t ilyen köszönettel
mondván Veniam dat Angelo
Köszönöm en teneked Istennek Szent
erettem érdemtelen szolgádért cselekettel
tad magadat, es kivansagomra ígérted, s
gadod, kérlek azért tegedet az mindenható
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Angyala az te szolgalatodat, mellyet
es megh ielentetted, es megh mutataianlottad magadat, hogy szómat foUrunk Jésusért Christusért ал mi edes

attyankért, hogy énnekem ennek utánnais engedelmes légy, es szofogado, valamikor
kivanlak minden karom nekűl, bekessegh légyen Uram tenéked valahova lészen ordinatiod, de mégis én tégedet kérlek, hogy mikor az te segitczégedet kivanni fogom,
méltoztassal énnekem szivessen megh ielenni, es meg mutatodni bűnös szolgadnak
az Urnák Szent neve aitai legyen ismét tőlünk el válásod a kibe minyainknak van
tellyes reménségünk mellyet urunk az Attya fiu es Szent Lilék Isten aitai. Amen.
Kövessed mar tovább az el reitet kincznek dolgát, mellyre minket segillyen az
Attya fiu, es Szent Lilék Isten. Amen.
Flexis G e n i b u s orent.
Uram Isten jői mi hozank, es segicz megh minket, ne késsél edes Attyank
Istenünk, hanem hova hamaréb jőij el es legy nekünk segitczégűnk az mi mostani
szükségünkben, az mi megh feszitetet Ur Jésus Christusunknak aitala. Amen.
A mi segedelmünk légyen az Urnák nevében, ki teremtette a mennyet, es földet,
ki aldando, es dicsirendő légyen az ő Szent nevéért mostantol fogvant, es mind
örökkön őrőkke, jöij el Szent Lilék Ur Isten, tőlczd be a te híveidnek sziveket, es az
te szeretetednek tűzét geriezd fel, ki sok kűlőmb külömb féle nyelveken való népeket
az hitnek egyességében gyűtőttél. Diczierietek az Urat népeknek seregi diczieriétek.
őrök mindenható Isten ki az eget menyet földet, es minden benne valo alatokat
méltoztattal az te diczőségedre, es az emberi nemzetnek taplalasara bőlczen
teremteni, ki Abrahamot Izakot Jacabot gazdagsaggal kinczel, Aranyal, eszűstel
megh aldottad, es latogattad minemű sok alatiddal, es marhakkal, s minden jókkal
fel ruhaztad, es Jakobnak az te szolgadnak az el vöt marhaiert tiserte valókat
attal, es megh aldottad, es mindenek felett megh gazdagítottad Ur Isten ki az
gonosz, es Istentelen Achannak el reitet, es el asot kinczet az hamisságh es sors
aitai el vétetet megh mutatni, es megh ielenteni méltoztattal, es az földből ki asvan
fel venni engetted, noha Ur Isten nem akarod, hogy mi szorgalmatossak legyünk
az mi életűnkről, ruházatunkról, hanem szőrgetni hattal, hanem hogy fogadast
tévén megh nittatik az zörgetőnek, es hozad kialtoknak megh halgatod kérését,
és megh ielented, es megh mutatod az mibe faradozzunk, mert iol tudod Ur Isten
hogy mind ezek szükségessek minékünk. Ur Isten igaz elő kútfő, tekinczed az mi
szükségünket és mezítelenségünket, az te nagy véghetetlen irgalmassagodért, es
josagodért, ezen el reitet, el asot kinczet enged minekünk, mellyet keresünk a te
diczőséges Szent nevedért, es az mi felebaratinknak jó adakozasokra az te Szent
Mihally Archangyalod aitai jelenczd megh es mutasd megh, hogy megh talalvan, es
fel vévén az mi kezűnk aitai minden akadally nekűl vehessük ki a földből, ki vagy
egyedül az megh győzhetetlen kirally, minden királyokon, es Ur minden Urakon,
kinek paranczolattyara engedelmes minden teremtet alat, kiben egydűl van csak
minden bizodalmunk, es te tőled egyedül minden jókat varunk Ur Isten, mutasd
megh mi raitunk az te nagy irgalmassagodat, az te Szent akaratod szerint ezekbe
bizvan az te igiretedben, ne engedgyed megh czufoltatnunk, es czalatatnunk, hogy
igy az te jo voltodért, es az te jó teteledért, mellyet hozank mutattal, tégedet
diczirünk halakat advan, es mind örökkön őrökké diczirven.
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Oratio
Ó minden josagnak elő kútfeje mindenható Ur Isten, az ki megh őrvendecztecz,
es meg vilagositas minden embereket ó Szent Lilék Ur Isten, ki az szomorú lelkeknek
vigaztaloia, megh keseredet lelkeknek draga vendege es megh nitója vagy, mi szegeni
nyavalias bűnös emberek te hozzad folyamodunk, es teneked könyörgünk, uicz,
gyogicz, es vidamicz megh az mi sziveinket, es az te szent szerelmednek tűzét
keriesd fel mi bennünk mutasd megh hozank fiaidhoz az te attyai jo voltodat, az te
békességedet advan nekünk méltatlanoknak, tarez megh közöttünk az egyességet,
és igassagot, hogy illyen nagy Kegyelmedet vévén mi közöttünk, es sziveinkben
semmi hamis gondolat, czalassagh, haragh es egyéb értelemből való cselekedet ne
talaltassék. Igy minden módon, az el reitetet és fel talalando vagy talalt kincztől
hatalmaddal üzd el a gonosz lelkeket.
Illyen m o d o n .
Ti lelkek valakik minemű rendből, nemből, es nevezet szerint valók vattok, kik ezen el reitet kinczet őrizitek, akar Istennek paranczolattyabol, akar
Angyalokéból, vagy embereknek engedelmekből, avagy az ti czelekedetekből hoza
advan akarminemű képpen magatokat, vagy az ti előttők járóitól hagyatatva. En
N.N. ki ezen kinczet fel keresem, veszem, az halhatatlan Istentől valasztot vagyok
arra, az ki minkét, es tikteket teremtet, őtet félven neki engedelmesseknek kel
lennetek az ő hatalmabol, az ki szolvan, es mondván minden megh letteknek az ö
paranczolattyara. En tinektek mindenkeppen kiknek hatalmatok mar ninczen ezen
az el reitet kinczen paranczolom, hogy minden valtoztatas forditas vagy másképén
valo czalard fortély aitai semmit se czelekedgyetek, hanem az mi szükségünkre,
életűnk taplalasara es felebaratunknak segitezégére ezen kinczet el hadgyatok ezen
helyen, mellyen az emberektől be tétetet először az főidbe ez hogy megh légyen
az mi megh valto Ur Jesus Christusunknak paranczolattyabol en tinektek paranczolom, ne legyen semmi hatalmatok raita, ezt tinektek hagyom es paranczolom
annak erejebői, ki jűvendő lészen itilni eleveneket, es holtakat, es ez világot az tűz
aitai. Amen.
Ot ti egy hatalomba, avagy mineműséghbe levő Ördögök, tisztatalan lelkek.
En Ν. Ν., az ki teremtete az menyet, es az főidet, annak hatalma aitai, es en
h a t a l m a m aitai az mi megh valto Ur Jesus Christusunk aitai, es az en hatalmam
aitai, mellyet ennekem adot az minden hato Ur Isten ma es ezen oraba, most,
es mind őrőkke. En tikteket el valastalak, el osztalak, ezen kineznek őrizesetől,
es tartoztatasatol + Attyanak + Fiúnak + Szent Lilék Ur Istennek neveben. Es
megh atkozlak tikteket ti lelkek, kik őrzői voltatok ezen kineznek es oltalmazói,
az nagy hatalmú, es győzhetetlen Istennek ereieből, ki teremtet mindeneket az ő
ereje, es hatalma aitai ö neki engedgyetek. Hogy ti tovab se utannatok valók, se
mas rendbéliek it ne maradgyatok, de hogy mi nékünk épenséggel es minden hiba
nekűl es meg ezufolás nekűl az kinczet ide adgyatok es el hadgyatok az Istennek
diezőségéért, es aldot Szent nevéért, az ki azt teremtette az szegeni embereknek
hasznara. Menyetek el azért mindgyart minden hatalmaskodas nékűl, vérontás,
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aliioksagh, czalardsagh, czufságh, es praktica tétel nékül, az mi teszteinktől
leikeinktől artalom nekűl az ti helyetekre es lakastokra, hova az Ur Isten rendelt, es
valasztot benneteket, menyetek es allyatok el innét az ti királyotokhoz, es it semmi
uton modon megh ne maradgyatok, ez mostani űdőtől fogvan, es mind őrőkke,
annak aitai az ki iüvendő lészen, es jün itilni eleveneket es holtokat es ez világot az
tűz aitai. Amen.
Mégis megh atkozlak benneteket lelkek és ezen kincznek őrizőit az Istennek ő
Szent nevének aitala ezen igikkel. El Elohini. Adonaij, Tetragramathon. Athanatos.
Paranczolom tinéktek ezen nagy Istennek, es szentczéges nevének méltósága aitai,
hogy ti ezen kinczet el nem valtoztatvan az főidből fel emellijétek, es ugy hadgyatok
el, hogy Istennek nevinek dicziretire légyen ezt nektek hagyom, es paranczolom,
egyebet ebbe ne czelekedgyetek, de ennek engedelmessek legyetek, annak az kiknek
illik hogy engedelmessegteket megh mutassatok, es tőle feljetek, hogyha pedigh
ezekre engedelmessek nem lésztek en tikteket halhatatlan őrőkőn valo atokkal megh
atkozlak, excomunikallak, es az pokolnak őrőkken vaio kinyara kötelezlek, az hol
az ti kinaitok uralkodni fogh napról napra végh nélkül, hogy ha engedelmessek
nem lésztek es az kincstől el nem alatok, tovab ezen kinczhez ti ne jűjetek vissza
őrőkkőn őrőkke se ti se mások. De az kinczet olly alapattal, es móddal hagyatok,
hogy azt épen, minden czufságh, alnoksagh, es praktikáitok nekűl magunk kezeinkel
fel vehessük Istennek Szent nevének dicziretire, magunk felebaratinknak hasznara.
Allyatok el tehát innét az ti helyetekre, melly tinektek készitetet az minden hato
Isten aitai, ki menyet es főidet teremtette, paranczolom tinéktek ezt az mindenható
Istennek nevébe, es az aitai, az ki jüvendő lész itilni eleveneket es holtakot, ez
világot pedigh az tűz aitai. Amen.
Mégis megh atkozlak tikteket kincznek őrizői, es vigyazoi, mellyet mi keresünk,
mellyeket hova lyukakban edényekben az főid alat, kövek kőzőt vagy alattok,
vagy holot minemű képen tőttenek be, ennekem, vagy tarsaimnak kik ezen helyre
velem együtt jűni foghnak es keresni, hogy ti semmiképpen ne arthassatok, hanem
mindgyart minden alnokságh czufságh nékűl el tavozatok, es minden ki gondolhato
phantaziakkal ne élhessetek, es el menyetek, en tinektek ezt paranczolom az +
Atyanak + Fiúnak + es szent lilék Istennek nevébe Amen, az ő egy Istenségeért es
hatalmaért hogy ha el nem távoztok, tehát mindennemű véreknek verei, mellyek
az ő szentczéges nevéért ki ontatattak, ti reátok rakom, es tészem, hogy ti raitatok
légyen nagyob kínoknak büntetésére, es vesztésekre ki őncze az mi imadczagink aitai
nagyobb veszedelmetekre az mi űdvőzitő Urunk Jesus Christusnak szent teste, es
dragalatos szent vére aitai végh nékűl valo kínotokra, ki aitai iűvendö itilni ez
világot az tűz aitai. Amen.

Infra folio lege Coniurationes Terrae Latinas
Es igy t a r t o z t a s d m e g h az kinczet
Paranczolom en teneked, atok alat hagyom főid, az ki az ő Szent neve aitai
teremtet tegedet az emberi nemzetczéghnek hasznara, hogy magadba tovab az el
reitet kinczet ne mérészellyed megh tartani, es ne czirkalhassad tovab mellyekhez
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en az erős Istennek hatalmabol valaztattam, es erőmmel meghis tartom az főid
alat, ollyan keppen paranczolom teneked főid az rettentő Angyal ad aitai, es az ő
neve aitai te el reitet kincz, hogy tovab, es többe az főidbe ne maragy, se az főid
teged magaba ne tarczon, hanem magabol ki adgyon, azért mentest gyűi fel az főid
felet, es enged magadat nekünk fel vennünk, es engedelmességei lenni, kezeinkel fel
venni enged magad, az mindenható Istenünk, kinek mindenek felet való hatalma
Vein es lészen őrőkke, annak mondom nevebe adatattak [!], az mikeppen en ez
mai napon az attya minden hato Istennek nevebe paranczolom, ha pedigh az en
paranczolatomat, mellyel en tégedet meg kötlek el halgatod, es engedelmes nem
leszel. En te read hozok mindennemű átkot es megh atkozast, mellyek megh írattak
az Moyzes kőnivébe, kiket megh atkozot az Isten az kik nem cselekettek, es nem
fogattak paranczolátjat. Adonaij az az, a minden hato Istennek paranczolattyat,
azért megh atkozlak es megh tartoztatlak el reitet kincz Istennek teremtet alattya
Arani, ezüst, kincz, vagy mas Clenodiumok az Istennek dragalatos szentezeges
szavaival + Agla + Adonaij + Sabaoth + Sadaij + Elij + Emanuel + Jehova
+ Agyos + Athanatos +. Sother + Theos + Messias + Alpha + et Omega hogy
helyből megh ne indully; mellybe be tétettél, egészlen megh maragy, se valami
lelkek aitai, sem az őrdőgők aitai, sem pedigh valami emberek aitai, hanem czak mi
áltálunk ki tégedet keresünk, es magunk saiat kezűnkel az minden hato Istennek
diezőségére, felebaratunknak segitezégére az ő hatalmabol, es szentezéges neve aitai
keresünk, es hozadis foghtunk erősz bizodalommal ki teremtetted az eget es a főidet
es minden benne valókat szentezéges szaiadbol szolvan erőssen teremtetted, az aitai
lész el iűvendő itilni. Utolsor atkozlak tegedet főid es tudomanit teszek (protestálok)
tégedetis el reitet kincz + az elő Istennek szentezeges nevébe + ki mindenható
őrőke valo hatalomba halhatatlan Isten + az ki mindeneket teremtettel + es mégis
aldalak tégedet + es el űzők te tőled minden tisztatalan lelkeket es lészen fel
szabadult az atoktol, es abból ki kért aldandó, es ki kialtando az lelkektől lesz
megh szabadult, es ördögöktől az ő hatalmokba nem maracz, es nem lészes, hanem
az emberekebe. Azért mentést az mindenható Istennek Szent nevének diezőségéért
jői el, meni el rola. Paranczolom azért teneked Istennek teremtet alattya kincz ő
aitala teremtetet clenodiuma hogy helyedből megh ne mozdully se mélyebben ne
indully se odalul se bal se job fele, se elől se hatrab helyedből ne indully, se valami
modon masra ne változtassad magadat, de egészlen olly alapotbán megh maragy,
es tisztán mutatkozzal megh, es magad engedgyed nekünk, paranczolom teneked,
az minden hato Istennek ki beszelhetetlen nagy, es szentezéges nevéért, ki jövendő
lész itilni ez világot.
Absolutis his recitentur, et legantur Psalmi psal. VIII. Psal. 21, et 22, 23,
24, 25 et 69. ez soltarok utan Pater noster es Credo in Deum. Hogy ha azért
az kincz kapalasanak kezdetin, es azon faratezágh alat viz talalna fakadni, vagy
szél támadna, vagy mas akadalyos dologh interveniálná, tehát eleinten mentést
kezdel átkozni, mind addigh, migh megh nem alapodik, olly sokkaigh olvas, es
atkozad, hogy ha még arra sem alapodnék megh, tehát olvassad szentséges Urunk
kin szenvedését, mellyet megh írt Szent Mathe Evang. 26, 27 és 28 részében, ha azon
sem lészen alapodasa, olvasd Szent Mark E. 6, 15, 16, 17 részit, Szent Lukacznak
22, 23, 24, Szent Janosnak 17, 18. és 19. részit. Ti engemet avagy áz en tarsaimat
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semmi uton modon megh ne haboriczatok, es artalmokra ne legyetek, hanem
egészlen ezen kinczet, mellyet mi egyező akaratból az Istennek diczősegere nekünk
felebaratunknak szükségekre, es segitczégekre keresünk, hogy ti szabadon egeslen,
es békességessen el hadgyatok, mindenkor el valtoztatas czalardsagh nekűl, mellyet
en tinéktek paranczolok az szentek szentének engedelmessége által, es ereje aitai,
mellyet ha megh vettek, es engedelmessek nem lésztek, tehát en ezen oraba tinektek
a mindenható Istennek paranczolattyabol hagyom, hogy ez oratol fogvast mind
örökkön őrőkke minden igaz vér, melly az mi édes üdvözítő Jésus Christusűnkért
(!) ki öntetet légyen nektek gyötrelmetekre es őrőkke való veszedelmetekre, sőt az
mi megh valto Urunk Jésus Christusunknak dragalatos szent vére es szentczéges
sacramentuma légyen tinektek, es szolgallyon őrők veszedelmetekre, kiknek soha
vége nem lészen, se légyen, se nyugodalma ne lehessen, melly aitai jűvendő lesz, es
jő itilni ez világot. Amen.
Mégis en tikteket megh atkozlak az el reitet kincznek őrizői, es oltalmazol
annak nevében, kiket az Isten az eghből az pokolnak mélységébe le taszigalt es
ki vetet, üzöt tikteket az paradiczomnak ki fölit forrasitol Jissőgihon, Hydeckel,
Eufrates. Megh atkozlak tikteket mégis azért, mellyiért az őrdögh megh kisirtette
üdvözitőnkőt mondván: Ha Istennek fia vagy paranczolly hogy e kövek kenyerekke
valtozanak, es az ki azt mondotta boczatkozal le az templomnak tétéiről, es
harmatczor mondván, mind ezeket teneked adom, ha le esve imadandal engemet,
ő aitala en tikteket megh atkozlak, az ki azt mondotta neki, ,meny el tőlem Satan,
ne kisirczed az te Uradat Istenedet, neki czak egyedül imatkozal, es haies térdet
neki szolgaivan hogy ti ki töröltessetek es gyomláltassatok minden babonazas, es
tétovázás nékűl minden ti ereietekkel el menyetek ezen kincztől az pokolnak az ő
veszedelmébe es fenekébe. + Az attyanak + fiúnak + es szent Lileknek Ur Istennek
nevében. Amen.
Atkozlak tikteket ezen kincznek őrizői minden Angyalok es Archangyalok ereje
aitai es hatalmok aitai, az Cherubin es Seraphin Angyal, es Istennek tőb szamu szent
Angyali aitai, hogy ti ezen kinczet innét semmi uton modon megh ne indíthassatok,
hanem az mi szükségletűnkre es felebaratinknak hasznara, szfikőlkődők taplalasara
minden gonosz, es czalardsagh nékűl ezen helyen hadgyatok es el menyetek,
mindgyart el alyatok mindenestűi, es el menyetek az pokolnak az ő mélységébe,
ugy hogy soha többe onnét ezen kinezhez vissza ne térjetek es térhessetek, ezt
nektek megh jelentem es paranczolom, az egeknek es főidnek teremtője aitai.
Atkozlak tikteket ezen kincznek oltalmazói az Boldogságos Szűz Marianak
keserves es szivének megh mondhatatlan sérelméért, az mi Jesus Christusunknak
faidalmas őt sebeiért midőn faidalmas, es szivének czak megh nem repet voltaval
nezven az ő kinnyaira, szomorú es el halt töredelmes szivei az ő egyetlen egy fiara az
Ur Jesus Christusra, fűgven az kerest fan, halvan midőn az ő Szent lelkét az ő Szent
Attyanak aianlotta kezeibe, hogy ti mingyart el menyetek ezen el reitet kincztől, es
ezen kinczet nekünk es felebaratunknak épenséggel minden el valtoztatás nékűl, es
czufságh nékűl el hadgyatok annak ereje aitai, ki jűvendő itilni.
Atkozlak tikteket kincsnek őrizői mégis az Isten minden szenteinek vérek
hulasokért, es minden prophetak véreiért, Apostolok, es Martyrokért es lelki
pastorokért, es Istennek minden valastottiért, az ő artatlan vérek hullásáért,
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az kereszteniséghnek igaz vaUasaért, az pokolbéli, es olalkodasokért, es illetlen
kinozasokért, az ti Kiralitok feidelmetek ereie aitai, az δ méliségének, es benne valo
nemeinek mellyek el titkoltattak mondom, hogy ti többe sohol ne maradgyatok,
hanem el hagyvan az reitet kinczet, mentest az pokolnak méliségében vettessetek,
minden mi megh sértésünk nélkül es minden megh trefalas, czufsagh, alnoksagh
gondolattya nélkül az ördögh oda vetetven legyetek, melly tinektek vilagh kezdetitől
fogvan k[észítte]tet, kinek sem kezdetitől fogva se végeglen vége nem lészen, ki
jüvendő ez világot itilni. Amen.
Atkozlak tikteket tisztatalan lelkek, es ezen el reitet kineznek őrizői az menyért,
földért és az nagy tengerért, es minden benne valókért, mellyek δ benne vannak,
es erejekért, az nap es holdért es az egeknek czillagiért, az δ szépségéért, es
erejekért, minden élő fákért es kövekért, es az nagy elementumokért, es minden
ezuso, maso alatokért, mellyeket Isten teremteni méltoztatot az δ aldot diezőséges
szent nevének dicziretire, hogy ti ezen kineznek őrizői tovab ezen kinczen soha
semmi hatalmatok ne légyen, se vele ne bírhassatok, hanem mentest tőle el allyatok,
távozzátok, de helyéből megh ne indiczatok, sem elő, sem hatra, se balra, se iobbra,
se alab, se felyeb, se méliségesben nálunknál, de minékünk hatalmunkban egeslen,
es szabadossan minden csalatkozas vagy fortély nékűl el hadgyatok, kezűnkbe
adgyatok, mellyet en tinéktek paranczolok. Az attya Istennek + neviben + az fiu
Istennek nevében + az Szent Lilék Istennek nevében. Amen.
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I t e r u m Lege Coniurationes Latinas Infra.
Sátor.
Arepo.
Tenet.
Opera.
Rotas.

8 PaR:
Oz Par.

Ezen felül megh irt cirkalmat minden féle kinczekről, mellyet fel akarsz venni, az
mint látod ezent irva az szerint kel cirkalmaznod ugy, hogy az kincz az keresztnek
kőzepibe essék, olly cirkalmot czinally, hogy valamenm az kinczet ásni, keresni
fogjak bele férhessenek, ha tizen vagy többen volnanakis, az cirkalomhoz nyolcz
par paraszt késeket végy, de az kalmartol annin vegye az mint elszö szóval tartya,
az utan azon kereszteket ezen kerékben kel tartani, az kalmartol mentés el meni,
ezen késekkel eképen ély. Csütörtökön az nap le nem szal, es fel nem jön öncz
negy golyobist tiszta fekete onbol, es azt laposiczad megh mindeniket mint egy
tablaczka formara, azon tablaczkakra raiczold le azon kesek közül mindenikére
külön külön kesel ezen kesek felet való verseket, es azon kesel mindenik tablaczkanak
az kerestnek végin valo tabla formaban egy egy vermeczkét, azon on tablaczkat
ted azon vermeczkebe fel fordítván az irassal az vermeczkeben, az késeket pedigh
minden vermeczkebe üsd le az fődbe, melly kések mind vegigh ot legyenek, migh
kivantatik.

Következik az m e g h nezes, m e l l y n a p o k b a n
kell ezen dolgoknak v é g h b e m e n n i s m e g h lenni.
Christus Urunk születése napia utan die 12.
Viragh vasarnap utan 12
Szent Haromsagh napia utan 16
Szűz Maria latogatasa napja utan 30
Szent Egyed napia utan 12
Szent Ferencz napia utan 17
Szent Kelemen napia utan 24
Szent Miklós napia utan 14
Némellyek mondgyak hogy ezen napokban legh alkalmatosabb ezen dolgot
véghbe vinni, de en hiszem, hogy minden szent nap előt valo penteken, kivaltkeppen
ha Christus Urunk születése napia penteken talal eszni akkor egesz esztendeigh
mulathat ember azon munkán.
Bőtben elszö penteken
Dominica laetare hetin valo penteken
Nagy penteken Szent haromsagh utan, es előtte való penteken
Assumptionis Beatele Virginis Mariae penteken
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Minden Szent napia előt való penteken
Utolsor minden hónak első ui penteken ashatni.
Az ki pedigh ásni, vagy keresni akarja az kinczet, illik, hogy főlőstőkőm előt,
vagy nap kelet előt kezgyen az dologhoz. Nagy penteken mind egesz nap ashatni
egesz esztigh. Ez utan ha az kinczet kezedhez venned es azon kinczet ismét el
akarnad magad mas helyűre be ásni, azt tudni kel hogy az olly kinczhez az utan
ember nem juthat: mert azt az földi emberek biriak osztan mellyet Pigmeusoknak
hinak, azoktol az utan soha az főidből fel nem vehetni, mert sokszor történik ha
megh engedikis fel talalni es fel venni, de ök azt vagy földbe vagy kovacz szenne
valtoztattyak, az ollyannak keves hasznat vehetni. Próbálni kel tűz aitai: ha fontos
jo, ha könnyű, semmire kellő. Minden embereknek azért az felül meg irt jeleket
jol meg kel tudni, valaki kinczet akar keresni, mivel azon pigmeusok gyakorta affele
kincz mellett szoktak lenni, sokszor az emberek előt el szokták venni, es az nézésben
hirtelen ki viszik mivel nekiek van ereiek az Istentől arra, ha el nem vehetik az
emberek előt es kezéből, tehát megh valtoztattjak, mas féle eszközre vagy holt
szenne, vagy vasra, czonta vagy mas darabokka, de kell tudnod azokkal mikeppen
élly. Kezedbe vévén ha fontos lészen tehát jo aζ materia benne, ha pedigh könnyű
semmire való, Az Pigmeusok változtattak el, mellyet tüz aitai probalhacz megh.
Valahol pedigh afféle M A M O N A mutatodik kisirtven az embert ot azon pigmeusok
vadnak az kincz mellet ő fortéllyok, 5 probaiok az ő dolgokkal, mivel ők oltalmazzak
az ollyan kinczet, sőt gyakorta az embert megh jaczotattyak, es trefallyak.
Utolsor az vessőczkéket mutatvan, es olvasvan az reszeket, nem mindenkor kell
hinned a vessőnekis, mert sokszor czak egy fillyertis mutatni szokot, kit régen
el vestettek. Az kik az tükörbe néznek tudnia kel, hogy azokatis tentallijak,
néha magok abrazattyaban, néha masokkal őszve gyűlvén móddal, es hamis
tébolygasokkal tentallyak, de nem kel félni es megh rettenni, aitai lathatni melly
jo, es melly légyen gonosz.

H o g y azért t u d g y u k m i c z o d a m ó d d a l es m i k o r
kelletik az ásáshoz f o g n i .
Mikor az Calendarium Jegyeiben Rak, Bika kettősők mutatódnak, az hold tőten
es fottan nem kell sok féle babonalással élni, hanem Istenbe jo reménseggel bizni,
imatkozni igaz hittel, eggyező értelemmel kel lenni egy szivei lilekkel, es mas kőzt
szép vigassagos alapattal, jo gondolatokkal, gonoszt nem kel emlegetni, egy mast
Istenessen kel inteni, történik sokszor talalkozni valami rettenes es félelem lenni es
mutatodni, de attól nem kel félni, mert nem artalmassok az testnek ellene czak
mint egy Mamona vagy kisirtő mutatodik, de az semmi uton, modon nem arthat.
Hogy ha osztan az kinczhez alananak, es az kinczet el vennék először es m i sodczoris annak békét kel hadnod, mert az ollyan el reitet kincz tőlők czelekettetik
megh hogy hoza nem juthat az az, az pigmeusoktol, vagy az Isten nem engette fel
venni neked, hogy ha szinten fel engedi vetetni magat az kincz, azon pigmeusoktol,
kit Diakol filpheseknek hinnak alias pigmei mégis ők el valtoztattyak, vagy szenne
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vagy főddé, vagy másképpen. Ha azért ez igy talalkoznék lenni, az ember ne essek
kétczéghbe, hanem ahoz tarcza magát, az mit az Szent írás mond, hogy az Isten
itilni fogia, es el valtoztattya az világot az tűz aitai, es az mint az soltarban van
írva, hogy az arani es ezüst az tűz aitai probaltatik megh. Azért menten vettessék
az tűzbe, es az tűz aitai probaltassék megh ha lészen e jo, de ha fontos, jónak kel
lenni.
Továbbá hogy ha nem messère es hertelen nem méllyen asvan rea talai az kinczre,
az ollyan kinczet semmi uton modon el nem valtoztathattyak azon pigmeusok, vagy
(Siphesek), de mi képpen el reitetet, es be tétetet, az szerint felis talaltatik.
Mégis mennel nagyobb zőrges, czattogas mutatkozik, annal nagyobb kincz van
ottan, melly dologért eleitől fogva sok házak es varak szoktak pusztán hagyatatni,
gondolván, hogy az gonossok avatkoztanak volna hoza az ki lehetetlen dologh, mert
az gonos nem bir ollyan helyekkel.
Ezis tudni valo dologh mennel félelmesbnek, es irtozassal valónak latatik lenni
az ásáshoz az ollyan kincz, mélyebben van az főidbe.
Tudgyad aztis, es elmedbe tarczad hogy mikor az kinczet ásod, es gyermek férfi
vagy leanzo az tükörbe nézvén, es fogia mondani ezt latom, es sokat latok, valami
appro embereket kinczet, pénzt, mas helyre hordgyak vagy vonnyak az asas előt,
az olly kincznek beket hagy, mert ahoz nem juthatni.

Praktika az m o g y o r o vesző meczéserôl,
m i k e p p e n kel meczeni.
Vasarnap mikor talalkozik hogy az vilagh napkelte előt teczene fel, meni ki akkor
az te hazadból, es keres két mogyoro vessőt, es mikor fel talalod, mondgyad ezt az
Attya Istennek nevében kereslek tégedet, az fiu Istennek neveben megh talaltalak
tegedet. Az szent lilék Istennek neveben meczeni foghlak tégedet, hogy te ennekem
minden igazat jelencz megh, mellyet en tőled érteni es tudni akarok, es mongy
három izbe pater nostert, Credót eczer, Ave Mariat háromszor, az utan azon aidas
szerint annak nevebe mesd le egy egy úttal, az az eczerre az vessőt (mind kettőt)
kűlőn kűlőn, mindenikére három három kerestet mes.

A z u t a n azt m o n d g y a d ez alazatos szibűl való
i m a t c z a g o t töredelmes szivei:
Minden hato Ur Isten te szemeid előt vadnak minden lehető dolgok es az
világossaghra ki adattak miképpen menibe azon keppen it az főldőnis, ki az emberi
nemzetczéghnek + erőt es segitczéget, vigaztalast mutattal, es az te egyetlen egy
szülőt fiadat az Jézus Christust az ki Davidnak magvabol szarmazék te aid megh
+ es vilagosiczd megh ezt az vessőczkét es légy segitczéggel neki, erőt és hatalmat
agy, es megh mutatod az olly helyeket, mellyekbe el reitettek es el tagatattak az
kinczek, mellyeket en szivessen azok kőzűl megh nyerni kívánnék, s akarok tegedet
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egyedül, hogy ha lenne azon ezüst vagy olly proba, draga kövek es azokhoz hasonlo
metallumok, hogy enneked azokat megh jelentene, es megh mutatna minden megh
czalas nekűl, bantodas es czalardsagh nekűl, es mas artalmas dolgok aitai az szent
keresztnek hatalma es ereje aitai, az mi Jesus Christus Urunk aitai az ki en eretem
es minden bűnösökért az szent kereszt .fán megh holt.

A k k o r á t k o z d m e g h a z o n v e s s z ő t , es m o n d :
ι
Én megh atkozlak tikteket vessök azon Christusunknak vesseje aitai, az ki
kedves, es kellemetes az te szent koronád előt.
En megh atkozlak tikteket vessök az aronnak vesseje aitai, mellyel ő megh
atkozot sok szamu nepek előt valo vizet megh aldvan ugy osztan azon mezőből ki
buzgót es őntődött viz patakokkal folyván. Atkozlak tikteket vessök az Moyzesnek
vesseje aitai, mellyel ő kétezer megh czapvan az veres tenger vizét, es aitai utat
nita mellyel aitai kötözkődék az Izrael népe, mikor ki vive őket Egyptom főidéből.
Atkozlak tikteket vessök, mas szent vessök kőzőt hogy .légyen hatalmatok, ahol
arani, ezüst, pénz vagy Ruda bannya, es mas féle titkos, es reitet kinczek vadnak,
es ahol draga kövek vadnak, hogy ők en nekem igazan megh jelentenék minden megh
czalás es czalardsagh nékűl, ezt tinektek paranczolom az szent keresztfa aitai + es
az szent vesső az az sceptrum aitai, es minden szenteknek el reitet vesseje aitai,
mellyekkel az mi Urunk, Jésus Chrisztus megh ostoroztatot, es tinektek vessök
paranczolom azon szent vessök aitai, mellyekkel az szent lilék le szalot mikor Szűz
Mariat megh latogatta, es megh aldotta, űdvözlőtte.
Valamint hogy igassagos dologh, azon képpen tiis én nekem megh ielenczetek
igazan minden el reitet, es nem tudható dolgokat es el reitet jo kinczeket, mellyek
az födnek gyomraban vadnak. Ezeket tinektek paranczolom vessök, az attya +
Istennek nevebe + Fiu Istennek, es + Szentlilek Istennek nevében. Amen
Mikor osztan akarsz valsimi kinczet keresni, vagy banyat, draga 'köveket, vagy
el reitet mas féle draga metallumokat iokat, akkor tarez ezen vessőkőt mind az
két kezedben, ahol az kincz van be asva, ot aligh tarthatod megh, mert ő nekiek
hatalmok erejek lészen azon a helyen.

Item.
M e s t e r s é g e az kincz keresésnek az ki akar keresni.
Ha azért akars olly gyertyát czinalni mellyel az el reitet kinczet keresheted fel,
végy pamutot, gyapiat, es czinally kanotot abból, az utan vegy kin essöt о haial
őszve miscualvan, kend megh azon kanotot, az utan végy .varga veres selmet, es
tekerd be az kanotot, az utan végy varga surkot igen tisztát, kinkővet es par
ray viassat, hogy ha ezen elő számlált dolgok megh vadnak, ad kezebe azt egy
szűz leáninak pentek napon mikor harangoznak, az alat czinallya megh, az utan,
ha azt megh czinallya, ird ezt rea fen szóval azon gyertyara ily szókkal + Az
attyanak neveben + az fiu Istennek nevében Elion + Elot az szent lilék Istennek
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neveben Elchion + az utan vid azon gyertyát elsőben az templomba, had egy miset
enekellyen raita az pap az utan olvassa szent János Evangéliumai, kezdetbe vala
etc.
Mikor osztan oda talalz jűni ahol az el reitet kincz vagyon, tehát azon helyen el
aluszik ot keresd az kinczet, s megh talalod, ezt igazán es valosagossan el hiheted.

M a s k e p p e n igy ahoz hasonló
Végy gyapiat ken esőt, veres szelimet, varga szurkot, ken követ, par ray viassat,
Temient, myrrhat vagy fűstőlőt, abból czinally gyertyát azzal keresd az kinczet.

P s a l m u s o k 8.
Domine Deus (!) noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra
quoniam eleuata est magnificentia tua super coelos ex ore infantium, et lactentium
perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et ultorem. Quoniam
videbo coelos tuos opera digitorum tuorum lunam et stellas quae tu fundasti. Quid
est homo quod memores eius aut filius hominis quoniam visitas eum. Minuisti eum
paulo minus ab Angelis Gloria et honore coronasti eum. Et constituisti eum super
opera manuum tuarum. Omnia subiecisti sub pedibus eius. Oves et boves universos
insuper et pecora campi Volucres coeli et pisces maris quiquid perambulant semitas
marium. Domine Dominus (!) noster quam admirabile est nomen tuum in universa
terra Gloria patri et filio, etc.

Psalmus. 21.
Uram az te erősségedben őrül az kirally es az te szabadítasodba, melly igen
örvendez. Az δ szivének kívánságát megh attad neki, es az δ ajakik kérését nem
tagattad megh tőle.
Mert elől vitted őtet az te javaidnak aldasival, es tettel az ő fejebe tiszta arani
koronát.
Eletet kert tőled, es attal neki napoknak hossasságat mind őrőkkőn őrőkke.
Nagy az δ diczekedése az te megh tartasodban fenyesseget es ekességet vetettel
δ reá.
Mert vetetted reá minden fele bőséges aldasodat mind őrőkke megh vidámítottad őket az te szivednek örömével.
Mivel az kirally bizik az Urba, es az magassagosnak jo kedvében megh nem
hanyatlik.
Mfegh talallya az te kezed minden te ellensegidet es az te jobbod megh talallya
az te gyűlölőidet.
Ollyannak tészed ôkôt mind àz tűznek kemenczejet, es megh emeszti őkőt az
tűz.
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Az δ magzattyokat az főidről elveszted, és δ magvokat az embereknek fiay közül.
Mert te ellened gonoszt végeztenek es czalardsagot gondoltanak, mellyet véghez
nem vihetnek.
Mert te őkőt czelul vetted, es megh vonsod az te fiadot δ ellenek.
Magasztaltassal fel Uram az te erősségedben, éneklyuk (!) es dicziriűk az te
hatalmadat. Diczőségh Istennek.

Psalmus 22.
En Istenem, en Istenem miért hattal el engemet, miért távoztál el az en megh
tartasomtól es az en aiakimnak beszédetől.
En Istenhez kiáltok minden nap estigh, de nem halgacz megh engem, ejel is
ninczen nekem veszteglésem. Te pedigh szent vagy, ki lakozol az Izraelnek diczireti
kőzőt.
Az mi atyaink te benned biztanak, biztanak es megh szabadítottad őkőt,
te hozzad kialtottanak, es megh szabadultak; te benned biztak, es megh nem
gyalazottanak. En pedigh féregh vagyok es nem ferfiu, embernek szidalma es nepnek
utalatossag.
Mindenek kik engemet latnak, megh czufolnak engemet, ferre vonsak aiakokat,
es haitogattyak az δ feieket mondván: Bizot az Urban szabadicza megh őtet,
mert δ neki jo akarója. Mert te vontai ki engemet az en Anyámnak méhéből es
biztattal engemet az en Anyamnak emlőjetői fogva. Te oltalmad ala vetettem az
en Anyamnak méhétől fogvast, az en Anyamnak méhétől fogvan te voltai ennekem
Istenem. Ne távozzál messe en tőlem, mert az nyomorusagh közel vagyon, midőn
nincz segitczégh, kőrnyűl vettenek engemet sok bikák es az basanak erős bikái megh
környékeztek engemet. Fel tartottak en ellenem az δ szaikat, mind az ragadozo es
ordito oroslyan.
Mind az viz, ugyan ki őntettem es minden en czontaim el oszlattanak, az en
szivem mind az viasz, el oldatot az en belsző tagaim kőzőt. Megh szaradot mind az
czerep az en erőm, az en nyelvemis az en ínyeimhez ragadot, es az halainak poraban
vetettel engemet. Mert kőrnyűl vettenek engemet az ebek, es az gonossághnak
serege megkörnyékezet engemet, aitai lyukasztotak kezeimet es labaimot.
Megh szamlalhatom minden en czontaimot, ők pedigh én reám néznek es
tekintenek vala. Az én ruhamot magoknak el osztottak, es az én köntösömre sorsot
vetettenek. De te Uram ne légy messe tőlem, en erősségem, az én segitczegemre
siess. Menez megh az én lelkemet az fegyvertől es az en egyetlen egyemet az
ebnek kezéből. Szabadicz megh engemet az oroslannak szaiabol, es az Unikornis
szarvai ellen halgass megh engemet. Hirdetem az te nevedet az en attyadfiainak
a gyűlekezesnek közepette diczirlek tégedet kik felitek az Urat, diczirietek őtet.
Jakobnak minden nemzeti diczerietek őtet, es félyétek őtet, Izraelnek egész magva.
Mert megh nem utalta, és el nem vétette a szegényeknek nyomorúságát, es el nem
reitette az δ orczaiat δ tőle, de midőn kiáltót ő hoza, megh halgatta őtet. Te felőled
lészen az en dicziretem, az nagy gyülekezetben az en fogadasomat megh tellyesitek
azok előt, kik félik őtet. Esznek az nyomorultak es megh elégesnek, diczirik az
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Urat, kik keresik őtet, es él a ti szivetekben mind örökké. Megh emlékeznek, es megh
térnek az Úrhoz, az fődnek minden hatari es imatkoznak te előtted az poganyoknak
minden nemzeti. Mert az Ure az birodalom, es uralkodik az pogányokon. Esznek
es imadgyak őtet, az fődnek minden kővéri térdet hajtanak ő előtte mindenek, kik
az porba fekűsnek, es a ki az ő lelket elevenen megh nem tarthattya. Az ő magvai
nekie szolgalyi es az Ure lésznek mind örökké. El jűnek es hirdetik az ő igasságát
az ő utannok való népnek, hogy ezt cselekette. Dicsőségh. Etc.

Psalmus 23.
Az Ur az en pastorom, ezert megh nem fogyatkozom. Gyönyörűséges, es füves
helyeken legeitetet engemet, es lassú viznek mell ej e viszen engemet. Az en lelkemet
megh vidamittya es viszen engemet az igassághnak őszvényin az ő nevéért. Még ha
az halainak arnyékának völgiben iarokis, nem felek az gonostol, mert te én velem
vagy, az te vessőd es botod vigasztalnak engemet. Asztalt készites énnekem azok
ellen, kik énnekem ellenségim, sőt még bizonnyal az te jo voltod es irgalmassagod
követnek engemet életnek minden idejében, es lakozom az Urnák hazaban hosszú
ideighlen. Diczőségh légyen etc.

Psalmus 24.
Az Ure az föld, es az ő tellyessége, az földnek kereksége és annak lakossi, mert
ő az tengert fundalta, kiczoda mégyen fel az Urnák hegyére, es kiczoda ál megh az
ő szentczégének helyén. Az artatlan kezű es az tiszta szivű és az ki fel nem emelte
lelkét az hivalkodasra, sem czalárdsággal megh nem esküt. Ez véssen aldast az
Urtol, es igasságot az ö űdvözitesének Istentől es az Isten keresőknek nemzeczége,
kik keresik az te színedet, oh Jacob Selah, ti kapuk emellyétek fel az ti fejeteket, es
emelkedgyetek fel örökké való aitok, hogy mennyijen be az diczőséghnek királlyá,
kiczoda ez a Diczőséghnek királlyá, az seregeknek ura, ő, az diczőségh királlyá.
Diczőségh etc.

Psalmus 25.
A l e p h . Te hozad emelem fel Uram az en lelkemet.
B e t h . En Istenem te benned bizom hogy megh ne gyalaztass es ne örüllyenek az
en ellenségim en raitam.
G i m e l . Sőt mindenek kik tégedet varnak, megh nem segyelnűltek, segyenűllyenek
megh, az kik gonossul cselekesnek ok nelkűl.
D a l e t h . Az te utadat Uram mutasd megh ennekem es az te öszvénidre tanicz megh
engemet.

H e . V a n . Viselly engemet az te igassagodban, es tanicz engemet, mert te vagy
ennekem, szabadicz Istenem, tegedet varlak egesz napon.
Zain. Emlekezel megh Uram az te irgalmassagodrol es jó voltodról, mellyek
kezdettől fogva vadnak.
H e t h . Az én ifíusagomnak bűneiről es az en vétkeimről megh ne emlekezél, az te
irgalmassagod szerent emlékezél megh rolam, az te jó voltodért Uram.
T e t h . Jo es igaz az Ur annak okáért tanittya az bűnősőkőt az útban.
J o d . Igazittya az nyomorultakot az itiletben es tanittya az alazatossokat az δ
utjara.
K a p h . Minden utai az Urnák irgalmassagh es igassagh, kik az ő frigyét es
bizonsagit megh tartyak, őrzik.
L a m e d . Az te nevedért Uram légy kegyelmes az én bűneimnek, mert sokak.
M e m . Kiczoda az ember, ki féli az urat azt tanittya az útra az mellyet valasson.
N u n . Annal lelke megh marad az iobon, es az ő magva örökségül bírja az földet.
A i n . Az en szemeim mindenha az Urra néznek, mert δ veszi ki az tőrből az en
labaimat.
P e . Tekincz ream, es kőnyőrűly raitam, mert en egyes es szegeny vagyok.
Z a d e . Az en szivemnek haborusagi igen megh sokasultak, az en nyomorusagimból
szabadicz megh engemet.
K a p b . Lasd megh az en nyomorúságomat, es győtrelmimet, es bocsásd megh
minden bűneimet.
R e s c h . Tekencz megh az en ellensegimet mert igen megh sokasottanak, es méltatlan
gyűlőlseggel gyűlőltenek engemet.
S . őrizd megh az en lelkemet, es szabadicz megh engemet, hogy megh ne
ségyenűllyek, mert en te benned biztam.
T a v . Az tőkéletességh es az igassagh megh őriznek engemet, mert tégedet varlak.
P e . Szabadicz megh Istenem az Izraelt minden δ nyomorusagiból.

Diczősegh

Legyen.

Psalmus 69.
Tarez megh engemet Ur Isten mert el értenek az vizek mind az en lelkemigh.
Be esem az mélységh saraban, holot fel nem alhatok, mélységes vizekre jutottam,
es az víznek habia el fogot engemet. El farattam az kialtasban megh szaradot az en
torkom, el fogyatkoztak az en szemeim varvan Istenemet. Mert többen vadnak az en
fejemnek haisalainal, az kik engemet ok nélkül gyűlölnek, erőssek, az kik engemet
szorongatnak, kik nekem ellenségim ok nélkül, az mit en el nem ragadoztam,
megh kel fizetnem Istenem te tudod az en balgatagsagomat es az en bűneim
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ninczenek el reitve előtted. Ne szegyenűllyenek megh en erettem az kik tégedet
varnak Uram seregeknek Ura, ne pirullyanak megh en miattam, az kik tégedet
keresnek Izraelnek Istene. Mert te éretted terheltettem gyalazattal, az gyalazat be
fedezte az en arczomat. Az en atyamfiai előt idegenne lőttem, es az en Anyám fiai
előt jövevenye. Mert az te hazadhoz valo buzgó szeretet megh emeszt engemet es
azoknak gyalazattyok, kik téged gyalaznak ream estenek. Mikor sirvan gyötröm
bőitőlessel az en lelkemet, azis gyalazatra fordul ennekem. Mikor az en ruhám
helyébe zsakba őtőzöm, ő nekiek akkor példa beszed vagyok. Akik kapuban ülnek
en rolam szolnak, es bornak lakadalmaban en rolam énekelnek. Es annak okaert
te neked igy könyörgök Uram. Az te jo voltod megh [...] ideje vagyon, Istenem
az te irgalmassagodnak sokasagaban haigas megh engemet, az te szabaditasod
felől valo igiretednek igasságában. Szabadicz megh engemet az sarbol, hogy el ne
borullyak, szabadullyak megh az en ellenségimtől es az víznek örvényétől. Hogy
el ne boriczon engem az víznek había, es el ne nyellyen engemet az örvény, es az
veremnek szaia ne dugatassék be en ream. Haigas megh Uram engemet, mert jo az te
kegyelmességed, irgalmassagodnak sokasaga szerint tekincz en ream. Es ne reiczed
el az te orczadat az te szolgád előt, mert nagy szorongatasom vagyon nekem, sies
haigas megh engemet, légy mellette az en lelkemnek, es szabadiczd megh azt, az en
ellenségemért, szabadicz megh engemet. Te tudod az en gyalazatomat, az en szégyen
vallasomat, es szidalmamat, te előtted vadnak minden en ellenségim. Az gyalazat
szagattya az en szivemet, annira hogy megh nyomotattam, es midőn varnam hogy
en velem egyűt valaki bankodgyék, de senki nem vala, es keresek vigasztalókat,
de senkit nem talalék. Sőt inkab az eledel helyebe nekem mérget adnak vala, es
szomiusagomba nekem eczetet adnak vala innom. Legyen az ő asztalok ő elöttök
tör gyalant, es az ö szerenczejek halo gyalant. Setetfillyenek megh az ő szemek hogy
ne lassanak, es az ö derekokat tegyed erőtlenné. Önczd ki az te haragodat ő reajok,
es az te haragodnak busulasa vegye őkőt környűl. Legyen az ö palotaiok puszta, es
az ő hailékiokba ne legyen lakos. Mert az kit te megh vertél azt haborgattyak, es
az te tőled megh sebesitetnek nyavalyaiokrol beszélgetnek. Egy hamissagokat mas
hamissagokkal büntesd megh, es az te igassagodra ne jussanak. Töröltessenek ki
az előknek kőniveböl es az igassagh köze ne iratassanak. En szegéni szűkölködő es
nyomorult vagyok, de az te szabaditasod engemet Istenem fel magaztal. Diczirem az
Urnák nevét énekekkel es ötet dicziretekkel fel magaztalom, es kedvesseb lészen ez
az Ur előt az ökörnél, es az tulyoknal, mellynek szarvai, es körmei vadnak. Lattyak
ezt az nyomorultak, es örvendeznek, az kik keresitek az Istent, él az ti szivetek. Mert
megh halgattya az szegényeket az Ur, es az ő szolgait nem hadgya el. Diczirjék őtet
az egek es az főid, az tengerek, es az ki azokba vadnak. Mert az Isten megh tartya
az Siont, megh épiti az sidoknak városit, es ot lakoznak, es örökségül biriak azt.
Az ö szolgaioknak menden maradéki örökségül biriak azt, es az kik szeretik az ő
nevét laknak abba. Diczőségh légyen az Attyanak, fiúnak és Szent Lélek Istennek
nevében, miképpen kezdetbe diczőségh vala, most es mind örökkön őrőkke. Amen.
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K i n c z m u t a t o vessökröl v a l o tanitas.
A z o k n a k keresse m e g h czinalasa
es véle valo elese igy v a g y o n :
Indully el Istennek hírével az hol mogyoro.faknak bő termese vagyon, és keres
két egyenlő es idei vessőt, kik egy mas mellet egy gyűkérből nőtenek fel, es ki
tanulvan iegyezd megh az helit, az bokrot hogy meg talallyad, mikor azért az jó
Isten elő hoza karaczon napiat, viratta előt kelly fel mosgyal megh imatkozal az Ur
Istennek, az utan meni érette, es ha szinten elől nem jőt volna Karaczony napiarais,
egy vasarnaponis megh lehet, melly hold uisagh utan elsző vasarnap nap tamatta
elot megh mosdván, imatkozvan az Ur Istennek, meni oda az hol az előt megh
kerested az vessőket es odajutván fordully nap kelet fele, es fogd megh az vessőkőt,
es egy meczessel mesd le egy ui késsel mind az kettőt megh fogva, azért mikor
le akarod meczeni kezedbe tartvan azt mondgyad. Az attya Istennek + neveben
keresztelek megh tikteket ó vessök, az fiu Istennek + nevében talaltalak megh
tikteket, az Szent Lilék Istennek + nevében meczelek le tikteket ó vessök, az vegre
hogy mikor en tikteket az nagy Istenre, es az δ nagy hatalmassagara kénszeritelek,
hogy tik mindgyarast készek legyetek az δ hatalmassaganak engedni, hogy valahol
az főidnek gyomraba, kő fal kőzőt, es egyéb helyekbenis légyen el reitve kincz,
pénz, es egyéb fele ezüst, arani marha, azt ti énnekem igazan megh mutassatok,
hogy azt en az Urnák segiczége es aldasa velem légyen onnét ki vehessem es az
nagy Istennek diczőségére véle élhessek, es az szűkölködőknek jóval belőle lehessek.
Amen. Mi Attyan etc. hiszek egy Istenbe; mind ezek utan hogy haza fele induis
az vessökkel, igy imatkozal Õrõk Attya, minden hato Ur Isten, mi Urunknak Jesus
Christusunknak Szent Attya kérlek én bűnös szolgád hogy mikeppen Áronnak, es
Moyzesnek engetted vala, igy enged megh énnekemis hogy mikoron en őkőt az
te hatalmassagodra kénseritem legyenek kések engedni az te hatalmassagodnak,
hogy valahol kőfalba, földbe es akarmi egyéb helyenis legyenek el reitve, kincz,
pénz, arani es egyeb féle marha, ennekem az ő helyével egyűt megh mutassak, hogy
en azt onnat ki veven szent felségednek diczőségére, felebaratimnak előmenetelire,
az szegeni szűkölködő Arvaknak raboknak tapial as ara, lelkemnek pedigh élhessek
űdvősségire vele. Amen. Mi Attyank, etc. hiszek egy Istenbe etc. Az vessök egy
aranyuk legyenek, es mind az nilnak az kibe az idegh iar ird az végire ezeket. +
Chon + Arra + Harra + az masikara ez + Adorgh + Ele + Elion + az vessőnek
formaja + Elion + Arra + Harra Adarogh + Eloi + Ele + Elion.
Ti vesszők en tikteket az hatalmas Istennek hatalmassagara'kenszeritelek, hogy
ha az el tőt kincz, penz es egyeb féle draga marha vagyon itt valahol fődbe, kö
falba, avagy egyeb helyekenis, hogy ti azt énnekem minden veszedelem nélkül
megh mutassatok, hogy en azt innét teremtő Istenem aldasabol es segitczégeből
onnét ki vehessem, es ő szent felsége nevének dicziretire fele baratimnak, es
minden szűkölködő Christus tagiainak taplalasara, épületire, lelkemnek pedigh örök
üdvösségére elhessek belőle. Amen. Mi Attyank etc. Credo etc.
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A z Istenre valo kénseritesnek m á s i k f o r m a i a .
Ti vessők en tikteket kenseritelek az hatalmas Istennek hatalmassagara, mellyel
menyet es fődet teremtette, hogy ha az el tőt kincz penz, es egyeb fele draga marha
ugyan it az fődbe es masut el reitve, ti azt ennekem megh mutassatok -+• Attyanak
+ fiúnak + es szent Lilék Istennek -I- nevében + Amen. Mi Attyank etc. hiszek egy
Istenbe, etc.
Az kincz mutato vessők keresésenek, czinalasanak mas modgya Szent György, es
Pünkösd utan valo hétben ui hold utan valo elsző vasarnapon meni az szőlő hegyre
nap tamadasa előt ket elő (!) arastot, egy szőlő tőből nőt vessőkőt mes le es czinald
ugy, mind az nilnak az ravaskaia az kibe az idegh iar, le mecczven az vessököt mikor
afele induis véle, mond el az elsző mondban elődbe irot oratiot, es könyörgést őrök
atya minden hato Ur Isten, az mi Urunk Jesus Christusnak. Az Istennek nevére
valo kénseritésbe, az elszö, es harmadik mod mond ra. Coniuratiokkal elhecz, sőt
ólainak, tükörnek, kőrmeknek kenseritéseknek formaianak el mondasa utan, ezt is
el kel mondani az vessőkre. Miképpen az Istennek tiszta és szent igeje az menyei
kinczre igazit, igy tiis ó vessők minket minden kételkedes nélkül igazgassatok az
el töt kincznek valosagos el töt helyére, Jegynek es kincznek megh talalasara. X
Attyanak + Fiúnak + es az vigasztaló szent lelek Istennek nevében -I- Amen.
Az egyik virgan ez légyen irva + Eli + Eli + az masikon ez Ayzos + O ozo + о
Kuzttos De quibusdam miraculis vegyed: az Ebnek fejét, es az nyúlnak epejet azt
megh égetven törd ősse, czinally gyertyát belőle, igy próbáld megh azért az gyertyát
mikeppen kellyen véle élni. Az akasto fan valo istrángot kire az embert akastottak,
az elsző rainak viassat es az ki mint következik az első imatsagot mond ra es másik
imatsagot az elsző rainak viassabol czinally gyertyát, de az vias feir legyen es az hol
lészen az kincz az földbe, az kit el reitettek, ot el alusik az gyertya, ha pedigh mind
elfogh éghni nincz ot, de az másik imatczagot mond el mikor keresni akarod, es az
harmadikatis mondgyad mindgyart utanna. Örök minden hato attya Ur Isten, mi
Urunk Jesus Christusunknak szent Attya, kerlek en bűnös szolgád, hogy mikeppen
Áronnak es Moisesnek engetted vala, igy enged megh ennekemis. etc.
Januariusnak

3.4.6.11.12.19.

Februariusnak
Martiusnak
Áprilisnak
Maiusnak

10.11.19.
1.16.17.18.
1.27.18.
7.14.17.

Juniusnak
Juliusnak
Septembernek
Októbernek
Novembernek
Decembernek

15.19.
15.18.
16.18.
9.
17.20.
7.
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