
ADATTÁR. 

RÁDAY PÁL VIRÁGÉNEKEL 

I . Sas Klárához. 

1. Szerecz fzívem de titkoffan [s nem] mered jelenteni. 
Mint fzívem titkos [fzando]kat nem tudod efzre venni, 

Noha en te hozzád igen is hív vagyok, 
az is Maradok 
meg sem változók, 
[valamejdig meg nem halok, 

2. Azt meg vallom én az olta többire kesergettem 
az miolta kérésedet ók nélkül meg vetettem, 

de ennek okaj voltak én irigyim, 
roízakaroim, 
Csalárd barátim, 
titkos nagy fok ellenségim, 

3. Sebes fzívednek orvofía tsak én vagyok egyedül 
Hozzád való nagy hűsegem foha bennem megnem hül 

De te azt gondolod, hogy [én] nem kedvellek, 
vágj el felejtlek, 
meg keserítlek, 
mint az előtt úgj megvetlek, 

4. Kérlek azért ne kételkegj te az én Hűségemben, 
Verjen meg engem az Iften ha Maráz fzégyemben, 

Mer ízanakozva nézem nagj kínodat, 
bufulafidat 
Bajos gondaidat 
ertem történt, fok karadat, 

5. Lutod (így!) mostan hogj magamat néked le kötelezem, 
Holtig te fzolgálatodra, hittel lepetsételem 

Azért kérésemet te is meg ne veffed, 
Meg fe nevefféd, 
inkáb kedvelyed, 
fzemélyemet is fzereffed, 

6. Átkozott volt az az óra melyben én kéréfédet, 
Meg ízegtem mint az ólta látom Nagj gjötrelmedet, 

Mely miatt én if, nem kii kínokat, 
igen fok gondokat, 
Szenyvedtem kínokat 
noha titkoltam azokat, 
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7. Remellem hogj nem fokára, veled ízemben fzálhatok 
akk[or hifzjem kínaímtúl, én is meg ízabadulhatok, 

Tsak kér[lek] ne kételkegj ajánlásomban, 
S Hites ízándekomban 
atkozodásimban, 
Hittel tett fogadafimban 

8. Ajánlom már [ez]ek után magamot Graziadban 
Vigasztaly meg [en]gem ne kéff ba[to]rijj is válafzodban 

Addig is az míg [te] veled befzíllek, 
vágj ízemben léfzek, 
vigafztalást vifzek, 
ha tüled jó válafzt véízek. 

II. Bene Borbálához. 
P. R. D. E. G. V. D. B. B. S. D. P.1 

1. Táborokban s' Udvarokban gyakran forgottam 
Nemes vérrel — s' Tisztesseggel Sokat próbáltam 
Noha mastúlis hallottam 
De el hinnem nem tudhattam 
Cupidonak s' Hatalmának fejem megh hajcsam. 

2. Csudalkoztam s' Álmélkodtam, dolgán Sokaknak 
Nagy Szerelmén s' Lőtt Sérelmén Szép Pyramusnak 
Midőn Thysbe Szándékának 
Kedveskednék Mátkájának 
Vérit oncsa — s — magát roncsa s — adgya halálnak. 

3. Észben vészi, a' ki érzi — s — magán tanulhat 
Cupidonak s' nyilainak ereje el hatt 
A kit tőriben hódíthat 
Ellene nehezen alhat 
Csak egy tanczal, mint nagy lanczal öszve kapcsolhat 

4. A Poéták, nem jól írták, Cupidót vaknak 
Mert egy látás, Szempillantás, Szivet hoditnak 
Egy tekintet tart rabjának 
Hogy Szivedben lőtt nyilának 
Lássad mérgit, kínzó férgit s — hoduly karjának. 

5. Igaz dolog, mert ugy forog kinek mi tetsik 
Abban Szive, esze kedve egyedül nyugfzik 
Sőtt almábanis ugy tetsik 
Hogy kebelében nyugofzik 
Tisztasággal — s — vidámsággal véle jadzodik 

6. Csak meg vallom — s — nem karollom Szívemnek voltát 
Termetedhez nemzetedhez lőtt indulattyát 
Sött hitednek ha vallását 
Meg tekintem igasságát 
Neked ízívem, neked kedvem meg adgya magát 

7. Ezt jól erted s — füledben ved, s — magad el ne hid 
Noha mástul, javallasbul hallom vagy Szelíd, 
Azért Édes Szemed felnyisd 
Rósz tanaczra dolgod ne bizd 
A mit mondtam javallottam hirül ki Se ird. 

1 Paulus Ráday de EademGenerosae VirginiDominae Barbaráé B (...) salutem 
dicit plurimam. — Az eredetiben a következő versek stróphái nincsenek számozva. 
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8. Ha időnket, eíztendőnket egyben fzamlállyuk 
Famíliánk s — namzetünket jol megh vizgallyuk 
Ha Sorsunkat megh gondollyuk 
Jól edgyeznek mind ugy lattyuk 
Azért itten, Semmi nincsen, hogy azt meg bannyuk 

9. Sokan Sokat, jot — s — gonoízat, mind el Szenvednek 
Szeretetért — s — bocsületért kedvet keresnek 
De hogy végre üresűlnek 
Sok gondoktul menekednek 
Nyert praedával, vidamfaggal örvendeztetnek. 

10. Mezőt földet, hegyet s' völgyet énis el jártam 
Faradcsagot munkát dolgot nem Sajnallottam 
Hogy fzemelyedet láthattam 
Meíze főidre ki Sétáltam 
Azért bérem, remeníégem csak read biztam. 

11. De méghis van, mondom nyilván hozzad nagy juííom 
Vérem ára, drága Sarcza, lőtt portazasom 
Mert hogy hazadhoz jutasom 
Lőtt első bé tapodasom 
Mindgyárt buzdult, verem indult s — jo jelnek tartom. 

12. Szerencsés jel azt bar hid el vérem omlása 
Keresetem el nem veíztem, akar ki lafía 
Tudom Szíved lágyulása 
Leíz véremnek Sajnalása 
Azért meg ally, Szívedben ízally, kedvem orvoíía 

13. Kemenkedgyel, vefzekedgyel, attul nem tartok 
Finyaskodgyal s — el fordullyal nem búsulhatok 
Mert rajtam nem fog az átok 
Kigyesseget benned latok 
Bar 4tt vexally, maíutt meg ally ízívedben hatok. 

14. Azért meg vald, ízi vem ne csald gyanú pöröddel 
Tudom fzeretz; Sőt meg Sem vetz, leízeíz jó kedvel 
Meg említed nevem reggel 
Vidámítod magad ezzel 
Mondván legyen, az en kincsem jó egeífeggel. 

15. Lesznek ollyak, a' kik annak, ellene mondnak 
Hízelkedve mást meg vetve Sokat hazudnak 
Süveg vetve nyájaskodnak 
Gyakran meghis látogatnak 
De jól meg lásd, hogy meg ne band, tőrít azok(na)k 

16. Am te lássad, ugy vizgallyad, hogy jol fordullyon 
Akaratod indulatod, csak ahoz allyon 
A kin ízived meg nyugodgyon 
Mind azáltal jo tanaczal ízived hajollyon 

17. Tudom azok, kik igázok, Szemben ízollonak 
Egyben illünk mi felülünk ugy gondolkoznak 
Borbálának1 jot kivannak 
Ved be tanaczát azoknak 
A mit mond Pál, ízava meg ál, ne hidgy másoknak 

1 Későbben Ráday Pál kijavította ezt a sort : 
Ezen Háznak jot kivannak . . . 
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18. Semmi immár, gátlást nem vár, mindent el hadgyunk 
Akar mint lefz, akar hogy lefz, csak meg nyugodgyunk 
Áldást egymásnak kivannyúnk 
Az időtűi többet varjúnk 
A mit Iften, rendet itten, abban maradgyunk. 

lg f z mppa. 

III. N. K. C. K. H. || Szeretettel iram. || Filek. [| ' 

1. Jó napot ! || Édessem, Társ Kajaly Clára. 
Tellyes életemnek legh kíncseffeb ára 
Ki iránt Szivemnek nincsis Semmi kára. 
Üdvezlek, hogy friffen fel virradtál mára. 

2. Clara neved napja vig'ságos' Szívemnek 
Zendűlő nyővésed kedvet hoz kedvemnek 
Mert ezzel közelget napja örömömnek 
Hogy lakása legyen veled Szerelmemnek. 

3. Clara jelent tisztát a' Deáki nyelvben, 
Előfzőris ezért valál nálam kedvben 
Mert gyakran migh edgy er terméffzet a' nivben 
Kit énis keres'tem talált Személyedben. 

4. Tiszta Famíliád, tiszta nevelésed 
Tiszta, mint ismerem magad viszelésed 
Tiszta mosolygás'od, beszeded 's" nézésed 
El hittem, hűséged hozzám is ugy teszed 

5. El hittem vagy hozzám igaz Szeretettel 
Gondolatid között jó emlékezettel 
Ezt nagyon titkolod Szemérmetefféggel 
De fekve 's' fel kelve csak nem felejtefz el. 

6. Én Sem felejtelek, Szívemben ír,talak 
A' mint megh eskűttem Soha el fem hadlak 
Hogy keblemben jőj, mostis aligh várlak 
Szerencsés Sok jókkal azért szivbül áldlak. 

7. Adgya Isten vigan veled edgyűtt lakjam, 
Gyengeségh vi'szelő orczádat csokollyam, 
Vidámító Szódat bánátimban hallyam, 
Sok neved napjait őrömmel Számlállyam. 

8. Elly Sokaigh azért, Szívem Szép virágh Szál 
Kirűl. gondolatom Sohais el nem ál 
Ez ^kivánságomis nálad kedvet talál 
Élly ! kivánnya Szivbül Tárfod || Ráday Pál || mp 

1 A- verset levélként küldötte el Ráday. — A czím a külzeten van (értelme 
ez : Nemzetes Kajali Klára Kedves Hitvesemnek). Kelt Losonczon, 1703 aug. 12-én. 



ADATTÁR 311 

IV. Nemzetes Kajaly Clara |[ Szívemnek s'Hitvefemnek ]| iram Szeretettel || * 
1. Isten minden részét az Uy Efztendőnek 

Tegye Szerencseííé kedves Személyednek. 
Szerencsémre áldgyon V engedgye kedvemnek 
Hogy véle közlese legyén Szerelmednek 

2. Kívánom viraszon többekre' nagy friffen 
Egy más Szerelmében élheífünk kedveffen 
Eletünk örömmel mindenkor telheífen 
Csoportos' nagy áldást Isten ránk terjeífen. 

3. Igaz Szerelmemet tőled nem tagadom 
Kívánt Személyednek magamot megh adom 
Szerelmedet hozzám énis tapasztalom 
Folyását éltednek azért rám valalom. 

4. Az Orízágon kivül edgy útra indulok 
Isten jóvoltából onnan megh fordalok 

••:' "'' Tőled azért Szívem most Szivbül búcsúzok - •'••*_• 
Tiéd leszek Édes holtig 's ' tied vagyok. ;si..-.*ui 

V. Az én Édes Szívemnek || Nemzetes Kajaly Clara || Kedves Hitvesemnek 
iram || Szeretettel.2 

1. Sok veszedelmek közt az igaz forgottam 
Személyed látását gyakran Sóhajtottam, 
De jo Iftenemben a' miképpen bíztam 
Hazámban boldogul viszontag jutottam. 

2. Köszöntlek azért Szíveífen Edesfem 
Hogy kötelességem ezzel le tehessem 
Adgya Isten Színed vígan Szemlelhef fem 
Vidám Köízöntesed örömmel vehefíem. 

Közli: GORZÓ GELLÉRT. 

PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA VERSEI.3 

(Második közlemény.) 

X. 
Más. Haloti Nótára kit szoktak trambitálni. 

1. Oh én boldogtalan ó keserves sorsom [24. 1.] 
Kinek holtig búba lészen maradásom 
Mint tenger habjain ollyan én forgásom 
Szerencse kerekén no sok változásom. 

1 Levél alakban Tokajból, 1704. jan. 9-én. Elől: >Édes Szívem! — a 
végén: >Andriskat köfzőntőm, hogy az Levélírást Sürgeffe'« (T. i. Klára öcscsét 
kéri, biztassa nénjét az írásra.) >Ráday Pál de mp.« 

2 Levél dátum nélkül. Elől: >Edes Szívem! || Ajánlom igaz Szívemet«, 
végül: >Az ki vagyok igaz Hitvesed RR. mp.« 

3 Első közleményünkből a következő jegyzetek kimaradtak : A 202. lap 
3. számú vsz. 3. sorához: Csak mind (Kik csak helyett), Toldynál: Kik 
mind. — A 203. lap 2. sz. vsz. 6. sorához : kinnjaj (kifCnja helyett); a 3. vsz. 
első sorához : minden (mijnden helyett); ugyané vsz. 5. 'sorához : Minthogy 
(SMinthogy helyett). — A 205. 1. 10. vsz. 5. sorához: Thaly igazításával: 
üdvességnek utiyán. — A 206. 1. 10. sz. vsz. 3. sora így igazítandó : Foszvény 
markod kit jói töven mérget agyon. Toldynál: Szegény markod kis jót bőven .'... 


