
ADATTAR. 

RÉGI MAGYAR VERSESKÖNYVEK ISMERTETÉSE. 
IX. A Vizkeleti-kódex. 
(Második, bef. közlemény.) 

2 4 . M á s . {49—51. 1.) 
A szerentse, tündér kerekin, 

Öröm után következik kin. 
Ami jot ád akkor fémlyik néked a Napfény 
még meg nem tsal, kárban nem hajt, példa vagyok én. 

Én is olíykor kedvemre éltem, 
szerentsémet boldognak véltem, 

De látod é, s nem szánod é szörnyű esel ím, 
irigyimtől, s mindenektol, számkivettettem. 

Kiki maga kedvit követi 
ha más szenved még sem emliti 

Bár láttya is, s meg szánnya is, fordul s feleiti. 
Kinek nem fáj, annak nem jaj, könnyen tűrheti. 

De a bus sziv magával nem bir, 
ha ériis örvendetes hir 

Bár tetteti hogy van kedve, titkon meg is sir, 
a szüntelen bánót ellen, nincs gyógyító ir. 

Fájdolmimat, magomban tartom, 
bus szivemet azzal fogyasztom, 

ha igazán senki nem szán, hát mit oliajlom. 
Sebeimet amint lehet, magom orvaslom. 

Siralomra indult kereke, 
szerentsének véletlensége, 

ha igy fordul Borátodnak bánkódó kedve, 
mit hoz ismeretlen Társnak ő szellitsége. 

Vidám kedvet ollykor mutatni, 
es mosolygó szivet látatni 

mit vélsz néha mire céloz bus szivet fedni, 
mert tsak ollyon mint más által mézet kóstolni. 

Feltett czélod hogy ha el érned, 
Vigassággal örvend a' szived, 

Tapasztolván jó borátod vigad teveled 
de hirtelen ha tér balra, fordul s meg nevet. 

így van dolga tsalárd világnak 
banot árját adgya Fiának, 

Néha ugyan koczkázásban örülsz az hatnak, 
de hirtelen ha hoz vakot senkit nem szánnak. 

Vége. 
A Szív uj. bokr. 113—5. lapján egy 14 versszakos ; a Bocskor-dalos-

könyvben hét, Thalynál (Vitézi én. II. 326—7. 1.) a Szádeczky-fele Miscella-
neaban 6—6 versszakos változata van. Thaly a 2-lk strófa utolsó sorából : 
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«•Iregemtàl s mindenektől számkivettettem» azt következteti; hogy ez éneket 
«egy valaha Iregen lakott egyén szerzé.» A Vizkeleti szövege — az egyet
len, amely a helyes alakot adja — irigyimtöl s mindenektol számkivettet
tem, alaptalannak bizonyítja ezt a merész, feltevést. 

2 5 . M á s . (51-53. 1.) 
Eddig kinlottam, noha titkoltam 
érted gyakrobban, de tsak magomban 

szenvettem. 
Kijelenteni, meg bészszélleni 
szivemnek titkát, vagyado ezéllyát 

nem mértem. 
Féltem valóban, hogy lesz héjában 
ha hivségemet, hozzád kedvemet 

én kijelentem 
Vagy meg emiétem, meg ítéltetem 

azt véltem. 
De már sebemet, bajos ügyemet 
nem szenvedhetem, nem viselhetem 

jol érzem 
De tsak arra kérlek, minthogy szeretlek 
hogy hozzám hiv légy, rollam példát végy 

azt kérem. 
Ha tettszik szivem, légy tehát hivem, 
hittel petsétlem amig lesz éltem 

hiv leszek hozzád 
mind igaz szolgád tsak nem mind árvád 

gyötrődöm. 
Mi hasznod lenne, szived mit nyerne, 
ha nem szeretnél idegen lennél 

ezekben. 
Ugyan meg vethecz, de meg emlegecz, 
továb meg látod és meg tapasztalod 

eltedben. 
Ki ugy szeretne, szívből tisztelne, 
ollyat nem találsz, ha magadban száisz 

jól vigyáz. 
azért Aranyat Rézért ne adgy roszszábért 

cserében. 
It kész a' szolgád, ki igaz hozzád, 
most is készségét kő teles égét, 

ajánlya. 
Már ki jelenti, nem is tűrheti 
igyekezetit, és szenvedését 

számlállya. 
Tekéntsd ezeket, kemény sziveket 
te ne kövessed, inkáb szeressed 

ki téged szeret. 
Soha meg sem vett, sött nem is lehet 

azt vallya. 

2 6 . M á s . (53-56. L). 
Minthogy látom változását életem napjaiban, 
Es sok kárát tapasztaltam nyukhatatlanságnak. 
mellyek miat, sok fájdolmat vettem ezer kínokat. 
Sok gyötrelmet, sziv sérelmet, szenvedvén mind azokat 

kit vallóban sojnálok. 
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Hogy kedvemet, életemet illy keserves bánottal 
Veztegettem, s emésztettem magamot sok gondokkal 
Kit még élek nem felejtek el sem is kerülhetek :; 
Eztet vinni, és szenvedni kelletik bus szivemnek, 

Még az halál véget vett. 
Nem kis Munka, igaz dolog titokban meg tartoni ; 
Igaz szivet, szeretetett ki nem nyilatkoztatni; 
De haznosab, tonácsasab azt magában tartani ; 
Mellynek igaz valóságát nem lehet meg tudhatni, 

lehet is meg el érni. 

Mellynek súllyát akkor érzed fogod meg tapasztalni, 
Az Mikor már késső lészen éri szivedet sok kin 
Mellyek miat nyugadaimat nem találsz sémi módot : 
Hogy lás valaha már oílyast, magod hogy vigaztallyad 

semmit is az ég alatt. 
Szerentsés lesz ez világon ha ezt el kerülheted 
Boldogok lesznek Napjaid hidgyed ha ezt teheted 
Hogy magadat szabadságban tartod s nem oly rabságban 
Mellyböi menekedésedet, nem várhatnád más módon, 

hanem tsak halál által. -

Akor mit szenvedgy inkáb, mind sem ezt ki jelentsed 
Mert midőn igy aztot vélnéd, hogy kőnnyebedik terhed 
Ezzel aztot idővel sokkal töbre neveled 
Mellyek nagy fájdolmi, mian ; Tsak el nem fogy életed, 

Ez egész nyereséged 

Azért minden erről példát méltán vehet magának 
Ezt kerülni, távosztatni, itillik jónak lenni " 
Ne hogy végre, olly veszéllyre vigyen kit meg bánhatnál. 
Mellyet ha késső nem lenne ezerszer viszsza vonnál, 

Tanuld meg ezt más kárán. 

2 7 . Más . (57—62. L). 
Ah már hová legyek, nagy búmban mit tegyek,1 

el hadgy a' víg Napjaimnak fénnyé, 
oda van óhajtott Reménye nyo(mo)rult 

Eletemnek; 
Már várlok óhajtva, emlétlek jajgotva, 

miattad kesergek, nem latod neveden 
szollitlak, nem haliad jaj Árva fejemnek. 

Személlyedet képzem, érkezik a' nekem . 
mindenüt kérdezem ha élsz é ablokra 
futkosok, nem jösz é ah bé Nagy . 

nyomorúság : , , . 
Azért az én dolgam, azt igazán mondom 

kin, bánót, és nyukhatatlansá,g 
halálnál keservesebb rabság, veszedelmes 

fogság ; 
AH nevekedik keserves ügyem 

már szaparadik keservem, 
szenvedném sullyát, nehezül terhem 
kívánnék ettől ment lennem, 
ha kotzka veti mit kel tenném. 

1 Ez a két sor egyezik a 14. versével. 
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Ámbár szivem kesergésse, 
óránként ta mod szivemre, 
előttem Reraénség van öntve 

_. Kereszténynek viselése, bekével volt nállom tűrve, 
" és biztat érigem könyebségre. 

Forgó szerentsém, nem vélt töréssé, 
Vetett koczkámnak eséssé ; 
ez által nem várt jóvam vestése, 
vallyon méltó kesergésre, 
elmemet gyakroh "hányom ebbe. 

Mert kedvemet, életemét prédára tette 
Szivemet, de tsak reméhlem még őrömét. 
Szerentsétlenség fejemet, nem győtri ; s 
Csendesség szivemet, tudván lenni semmi vétkemet. 

Szerentsének nem csuda botlása, 
tőrt kerekének forgássá, 
szűnik üdöveí unt csikorgássá, 
Vakról halra lesz fordulva, 
bánatos sziv indulhat újra. 

Szivem kinnyá jómra válhat, 
elmúlt ííapóm he llyre alhat, 
változó sziv állóndot hozhat. 

Ki örvendette sorsomat, 
bár vállollya fel bajamot, 
azután csudállya utamót, 

Bus szivemnek terhét vinni békével, , 
s annak gyötrelmét fedni ily munkával 
tartom csendes elmével, 
ha ki bírhatna igyekezzél 
lehet sebes sziv ez üdővel. 

Törődni, s nagyon epedni, 
Sémiért magát veszteni 
job bus sziv kell éTŐtt venni. 
szivire gyász verset irni 
fejét mindgyárt falban verni 
nem késső még magában térni, 

Ámbár magom is sok ként forgatom, 
Csendes elmémet fárosztom, 
régi sorsomat bajos válalnam 
magamat ebben próbálom 
szerentse mit hoz elvárom. 

Méltó továbbra vigyáznom 
s bájos dolgomról, távosznom 
elmúlt kinomot ne ujitnom. 
mert nincs csendes nyugovásom 
ha ván elmémben habzásom .. .. 
mellytöl lesz meg szabadulásom 

Melly nehéz dolog kedvet mutatni, , -• 
Kételen szívnek vigadni, 
sziv gyötrelemben régen ágodni 
s mással azt nem üsmértetni, ., 
boldog ki ezt végben viheti. t ,,. • 

Ritka próba ez világban 
aki jár .ezen hajóban 
ki el kerülheti van jobban 

Azért én is azt kerülőm 
mert eddig volt benne részem 
kinek tettszik annak engedem. 
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Színes Barátság, kevés keresmény 
hoszszas kedvesség múló fény 
könnyű hüvséget egyhez mutatni, 
s : titkon többekhez tartani 
Boldogtalan illy edény lenni, 

Nem sojnállom, de utáüom 
az kiben eztet talállom, 
Senkiben hellyesnek nem látom 
az illy dolog nálloni tudom, 
vallosággal nagy unalom 
nékem oüy sziv ne udvarollyon. 

Ámbár magam is néha tiszteltem 
_ aki hivnek lenni véltem, 

mert állandónak jónak szemléltem 
de végre tÖlle szenvedtem, 
s tovább annak rabja nem lettem 

Gyönyőrkedtem, s frissen éltem, 
tÖlle kedvem hogy el vettem, • 
szivem terhét könnyöbitettem 
azért méltán kell melőznem 
ne sinlodgyék bubán fejem, 
mellytől gyakrom mégis szédültem. 

Ha ezt akarod, hogy ne számlállyod 
s magad fejeden ne lássad 
vegyed peldádot, mert lebet látod 
végét dolgodnak gon dolly ad, 
mit cselekszel jol meg fóntóllyad 

Késsö üdöt változtatni, 
rabnak szabadulást venni, 
intésemet lehet bevenni, 
Baj rósz szivet elcserélni 
s rósz hellyet jót elé venni, 

Méltán lehet erre vigyázni 
s vége az históriának, 
ha eltörött sarka az kapunak 
gondol meg jól az dolgot, 
s nem égeti meg kassá a' szádot. 

Vége. 

2 8 . Más . (63. 1.) 
Gyászas életemet szánom keservesen 

mellyben néha napját éltem szerentsésen 
de szerentsém már meg fordult 
Régi kedvem tőllem elmúlt, 

Jaj már életemnek, vége vig kedvemnek, 
Ritka e' világon hiv szívre találni 

Ez mellet mindvégig hiven megmaradni, 
en ugyan fel találtam volt, 
de töllem ésmét elpártolt 

ilíyen a' szerentse, nincs állandó kintse. 
Alhatatlan világ mit tselekevél vélem -

Oh tündér szerentse, mért bánál igy velem 
egyszer mutatod kedvedet, 
másszor nyu|tod bal kezedet, 

Nincs benned i^ásság, nincs allondoság. 
Vége. 
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Teljes formája az lehet, amelyet Kanyaró Ferenc az Erdélyi Múzeum 
XX. évf. 173. lapján közölt. Itt t. i. 21 versszakból áll s versfejeiből Gróf 
Esterházy Magdolna név jö. A Sziv. uj. bokr.-han (94—95. 1.) 7 strófás 
szerkezete van GRÓF ETE versfökkel. Ennek kiadója megjegyzi, hogy egy 
hosszabb, 48 versszakos változata van {két részre szakítva) a Mise 83—86., 
131—6. lapjain. 

2 9 . Más . (64—65. 1.) 

A' szerelem olly sérelem, 
és ész nélkül veszedelem, 
az melly szivem ül 
végtére but szül, 

emberben, 
Nagy gondott emel, 

s but bánotot lel. 
szivedben. 

Hogy ha azért te szeretni, 
akarsz viszont szeretni 
Tonácsot szívtől 
szerelmet szemtől 

ket venned. 
Alhatotosnak, 

igen okosnak 
kell lenned 

Nem szereted a' bujaság 
melly esi klán doztato újság 
azért leg igaz 
nem kóborló Gaz 

s el se válly. 
Szebbet képednél 

szived lépinél, 
ne talály 

Keres azért olly szerelmet 
melly üsmérje az értelmet 
igy jo napokot, 
tallálsz órákat 

eltedben. 
Tőlesd esztendőket 

butol meddőket 
kedvedben. 

Vége. 

3 0 . (65—68. 1. 
1. Az Barátság, és szerelem közt 8. 

Tudok egy kis keskeny közt 
én szivemet arra vid 
nem vallod kárrát el hid. 

2. Ez ösvény és az két oldal ut 9. 
három kis hellyekre jut, 

Venus s nem látták ha kik 
keresik balra lakik. 

3. Ott az üdők hol melegek 10. 
hol hirtelen olly hidegek, 
hogy most tsak élnem olvacz 
majd ugy fázol hogy meg facz 

4. Az Barádság ha meg hizen 11. 
jobra Achateshez viszen, 
Az kihez, ha ki vezed 
erről kel adni kezed. 

5. Hogy minden baját fel veszed 12. 
magod vállára teszed, 
estve midőn kiállacz 
koporsóban is szállaez 

6. Az kis közt kevessen érik 13. 
mi légyen nem is üsmérik, 
er oda ritka elme 
ha nincs finum értelme. 

7. Ez az kettőnek veleje 14. 
kétszer ki tisztált ereje 
szerentse védelmezi, 
az barádság fedezi. 

Vége. 

Melly két szomszéd jo fedező 
bár lesz edgyik ellenkező 
akár mi ostromollya 
ez kettőt bé takarja, 
Az mell eg ellen firhanygya 
Dér ellen hevitö lángja 
Virtus, melyhez szeny nem fér, 
és ritka ember eszsze ér, 
Ennek meleg, hideg nem árt, 
csak az irigy szem tenne kárt 
szerelem gyanánt nézvén 
gonoszul meg tikélven 
Ez ellen Pajist veszszen 
mely tükörből álló lészen 
ha ki szájját rá tartya 
azt kit keres nem láttya. 
Hanem ha jól meg visgállya 
maga portrélyát tanállya 
arra lévén kezében 
ha jol venne eszszében. 

így hát Barádság, s szerelem 
Légyen két felőli védelem 
hiv Barádság reménnyé 
Virtus, Amor, Törvénye. 

E kettő között meg állyon 
őrzése másra ne szállyon, 
Té, és az én szivem éppen 
Lakjatok az közepén. 



DÉZSI LAJOS 

31,(68—69. I.) 
Jaj álapotom, magom siratom • 
Seben álitom, télnek az Napok jol látom 
Készülnöm kel szivem fájdolmával 
az valóság marad tsak álmával. 

Lám tüzelek tsak szalmával 
Az kit szeretek, kiért epedek, 

és kit tisztellek azal tovább nem lehetek 
Bazirides számra éltemet, 

Párkák is neveilik kedvemet, 
Amidőn láttyák szomorú fejemet, , :• 

szánnyák el Bádgyot szivemet, 
mit kell már tennem, 
azt ellő vennem 

s kivé elmem. 
Továb már nem lehet mennem 

én szivem bízom te kegyességedben 
tudom hiv maratz távul létemben; 

- Ez nékem öröm tellyes életemben, 
vidamisd lelkem szivedben. 

Vége. 

3 2 . (69—70. 1.) 
Szines szivet szeretni 

kínra Testit ki tenni, 
Zárva lenni, töbre menni 
Mézet venni, mérget enni. 

Homorocnhoz nem férhet, 
senki sem kénszerithet. 

Reám immár ne Tekéntsd 
kezeiddel ne is incsd 
hiddel hogy nincs főidőn 
olly kincs, mellyel enyhics 

akármint sincs. 
Tőllem azért Távozzál 

másokkal barátkozzál 
eleget tréfáikottái 
de mind űdő változtál. 

Szines voltál, sokat csaltál 
Sokat mondtál, bubán hajtál 
én igaz hivségemet en kegyes szeretetemet 

ézt té kőzőnszönsd sem fogadna1 

Ha szollacz sem halgatom 
mellyben mondom, lad hogy áldom 
ez én sorsom amint látom 
Maradhatok magomnak 

maradgy te is magodnak. 
Vége. 

33. 
Sok eszakák álom nélkül 

múlnak el tőllem, 
Hozzád való nagy szerelmem 

megemészt engem, 

M á s . (71—73. 1.) 
Senki téged ugy nem szerett 

mind én édesem 
Tolled való el vallásom 

soha sem lészen. 

1Javitás miatt nem vehető ki tisztán. 
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Nállod nélkül vigasságom 
senki sem láttya. . 

Álmombán is szép Orczádot szám 
Csókolgattya. 

Mind szép hattyút ölelgeti, ugy 
takargottya. 

Jaj mindenkor szépségedet, 
szivem ohajttya. 

Oh gzep Venus Isten Aszszony 
ne meny el tőllem 

Hivségemben meg változást 
ne vély felőliem. 

Látod szép kartsu derekad 
mind meg öleltem 

Holtig szivem hivségedben 
maradgy melettem. 

Nincsen Senki ez Világon 
kit ugy szeressek, 

Más Páromat ez életben 
nem is keressek. 

Engedgy mag hát, hogy öledben 
rosám ülhessek 

Szived titkos hajlékában 
szivem mehessek. 

Orczádnak, és kegyes szádnak 
rám mosolygas(ij, 

Gyenge karcsú derekádnak 
ékes állási 

Olly kedvesek, mind Rosáknak drága 
nyilasi 

Vagy szép rendet ékesiti kék 
ég járási. 

Te szivedtől egyet kérek 
én édes lelkem, 

ha nem tettzik ajándékom küld viszsza 
Szüvem, 

Vagy ha pedig kedved szerént, én azt 
küldöttem 

Tarcsd magadnak édes szivem, ha 
tettszik kincsem. 

Kévánságom szépségedbe éppem. . 
, meg akad 

Szivem fészke szépségedtől ugyan 
felgyulat. 

Mint Gerlicze a Társára midőn 
rá akad,-

Gyenge szive Őrőmibe maid 
ketté hassad. 

Tége. 

3 4 . (73—74. 1.) 
Buh' szeretett Tüze, mélly tenger örvénye 
ki nyilt fenekére, honnét nincs Reménye, 
Ezt Sámson tanittya, Dávid helyben hadgya, 
Salamon munkába, Trójával ki atta. 

Nézd Sámson Lénával, Trója Helénával, 
Medea Jázonnal, voltak nagy Romlásban 
Ezek hogy Ámorral, tennék Probájokat ' 
Kis ujjat huztanak, de porba maradtak. 

Illona, Illona, Vajha Téged Trója 
most hazgában (így) látna, vért, vérért kévánna 
megesni hogy kedves, fel kelni keserves, 
égni szerelmes, mert Amor tsufá tesz. 

Retegsz nagy kár után, gőlőbis Lőves után 
Keresni szaporán, tsak színes szivárvány 
ély sokáig kintsem, ki vagy kedves hívem 
Vedd jő néven tüllem, írásom szerelmem. 

Vége. 

3 5 . (74—75. 1.) 
lm űdő múlik, szerentse oszlik 

mind fűst enyészik, homályba tűnik, 
0 mulandóság, Ravasz álnokság. 

Már szörnyű kínra kit véltem, véltem jómra 
eset káromra, szivem súllyára 
oh mulandóság, ravasz álnokság. 
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Rabbá már lettem, kínra szüllettem, 
mikor nem véltem, akkor meg estem, 
oh mulandóság, ravasz álnokság. 

Ez hát reményem leg végső bérem, 
ki gyászba szivem, hozta én fejem 
oh mulandóság, ravasz álnokság. 

Vége. 
A versfökből IMRE név jő ki. Valószínű, hogy ugyanannak a Bene 

Imrének éneke, aki ebben a kódexben a 22., 23. számú énekeket is írta. 
3 6 . (75—79. 1.) 

Változással, s kedv múlással folynak az esztendők stb. 
Megvan a Misc-han (214—217. I. és a Szív uj. bokr.-ban is (53—55. 1.) 

Ebben az utóbbiban a versfők tisztábban adják ki a szerző nevét : 
VIZKELETI JOSÉF (a mienkben JOSÊP), mégis a mi szövegünk helyenként 
épebbnek látszik. A szöveg-eltérések egyébként jelentéktelenek, csak az 
utolsó másfélversszak halad más nyomon. Épen ezért a két utolsó versszakot 
közöljük : 

Erdemedért, szerelmedért, szivem maid meg hasad 
akaratom, Gondolatom, kebeledben akad 

ott leszek én is szivemmel 
kedvemen épült szüzemmel 
én hűségem szeretetem 

soha el nem szakad. 
Parantsolni, vagy izenni tessék te szolgádnak 

kedvel fogja mindenkoron Rendit Írásodnak 
kérlek szivem emleges meg 
szived Reitékében tarcsd meg 
hogy ha szerecz meg emlegecz 

kedvedbül ki nem vetz. 
Vége. 

3 7 . (79. 1.). 
Mi haszna ha szeretlek is tsak magamot hervaztom 
Én erőmet, vig kedvemet haszontalan fogyasztom 
Személlyedet, termetedet magomnak nem tarthatom 
Jegyesemet, kedvesemet kezemből ki szalaztom. 

Le kötelezted vart magad hogy lesz nékem hiv társom 
Sirva montad, s fel fogadtad engem szeretz untalan 
még is hitted esküvésed szegted te két szinű 
máshoz tsaptad s attacl magát álnok és ravasz hitű. 

Lássad amint fog tettzeni, a' szerént tselekedgyél 
akár mit gonosz szándékai felőliem el végeztél 
fel tet czélod s akaratod vigyed végben nem bánom 
én is magam szegény sorsom más kedvében ajánlom. 

Vége. 
3 8 . Más, (80—81. 1.). 

Sok az elme hánkodása 
Gyors járássá nincs is mássá, 
de még is olly facultas a 
nincs ki aztot állal lássa, 
az sziv mit tegyen hozza kit végyen 
kihez lesz készen, titkon mi lészen 
avagy kiben volna hiv szerelem. 
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A szem mihent szépre tekint 
sziv ott szívre szerelmet hint 
noha penig egyik sem mint 
de titkon lát mindenik kint, 
for benne az vér, kérni még sem mér, 
ki penig nem kér, a' soha sem nyer, 
ez az szerelemnek Zálogja. 

Jo szeretni de okoson, 
mások előtt tsak titkoson 
nem mindenkor játékoson 
mert nem essik ugy haznoson, 
Lásd meg kit szerecz 
frigyet kivel vecz, 
ha ebben kőveez 
jol igy el nem vecz, 

szerelembe jol igy elé mehecz. 
Némelly szeret tudotlanul 

mind ki vészszen látotlanul 
sok jár igy haszontalanul 
de másokon meg sem tanul ; 
nincs mindenben ész 
szerelemre kész, 
mert ez ollyon Rész, 
kin sok ész meg vész 
azért okos szivet te szeres. 

En is azért által láttam 
a' szerelmet meg fontolván 
az igaz sziv mit foglállyon 
kegyeséhez mit óhajtson 
mondám jol meg lásd 
kinek adcz szállást, 
szivedben Lakást 
örök maradást 
holtig való sziv vi»aztalást. 

Vége. 

3 9 . M á s . (82—83. 1.) 

Mind Gerlitze madár, ki társától el váll 
jaj kesergi magát, Zöld ágra nem is száll ; 
tsak óhajt és farod valahol eő megáll 
mind addig bujdosik meg Társára talál. 

Az én életemnek is ugy vagyon dolga 
mert bakros bu, bánót azt igen futkosa, 
szivemet az banot, mint viz portyát mossa, 
hervadni kezdettem mind őszszel a' Rósa. 

A mellet keserves jaj szót kiált én szám 
met többé gyakorta nem Játlak Violám 
menyek é te hozád nem tudhatom immár 
láthatlak é többé vagy sem már ezutám. 

Nállad nélkül lészen imár egyedül életem 
az idegen földön Retentos gyötrelmem, 
én soha te Róllad élnem feleitkezem 
Valamíg Testemből ki nem kél a Lelkem. 

Szivem fáj hogy kelletik tolled el válnom 
szemeidei látod útra kel indulnom 
de utánnam kérlek ne sies mert tudom 
soha fel nem találsz annyira bujdosom. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. 
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Jaj az én életem e' világon immár 
bujdosom egyedül mint Gelitze madár 
mert szivem éretted fekete gyászban jár 
méltatlan szenvedni éretted jaj bizony kár, 

OH Bánóiban merült keserves életem 
nagy kinokkal tellyes gyengén tartod Testem 
mert idegen főidőn ki lészen mellettem 
jaj ki vigaztal engem, s ki sirat meg engem 

El kel tehát mennem tolled édes szivem, 
ki voltál én nékem sokszor vig örömöm 
mellyért minden jókkal áldgyon meg Istenem 
azért éjjel, Nappal lészen könyörgésem 

Tudom hogy tovább is kívánnád szolgálni 
érettem szüntelen járni fáradozni 
Sőtt velem egyúttal kívánnál indulni 
de minthogy nem lehet, tsak el kel mulatni. 

Istenem, Istenem mind egy szegény árva, 
Bujdosik egyedül idegen Országra 
elbújdosásában te légy kalauza • 
az idegen földön te légy Édes Attya. 

Vége. 

4 0 . Más . (84—86. 1.) 
OH hol szemlélhessem, és holot lelhessem, 

nyugalmát hánkodo életemnek honan Rémélhesem 
és kitöl kérhessem meg ujult újságát én szivemnek 
bágyot elmém fel nem taláihattya 
könyves szemem által nem láthatya. 

Siralom mit tegyek, enyhülést hogy vépyek 
terhes gondal hányom és fontalom, 
meg vidult hogy legyek, Orvoshoz hogy megyek 
tsekéllységem, de ha meggondolom 
tartoztat, jaj utómat gátoilya; 
Bokros szövevényei bé sánt.zqllya 

Hát kedves Reményem légy nékem Vezérem 
meg szánván vegyed fel én ügyemet 
hogy femlyék nap fényem, s kínzó szövevényem 
Romolván, oh vezérelly engemet; 
olly ösvényen, a mellyen mehessek 
ezélomra Örömmel el érhessek. 

Mellységes Sebeit, forró hévségeit 
' hív szivemnek már nem titkolhatom, 

mert kegyeségét, kinek szépségét 
soha elégé nem tsudálhatom 
annak drága személyét sóhajtom 
hogy híve lehessek azt óhajtom, . 

Ámbár csekéllységem, és kevés érdemem 
meg vallom, de készségem égerem. 
tökéletes szivem, állandó hivségem 
hogy légyen, azt mondani elmérem ; 
tsallárdság szivemet nem szorittya 
Gonosság elmémet el nem Borittya, 

Azért én kérésem hald meg essedezésem 
s ne vesd meg azt, aki téged tisztel 
keserves nyögésem jaj szörnyű ínségem 
Lásd meg, és enyhisd mert hiv szivet visel 
Freteng (így) Vérében, nagyon kínlódik 

• mert éretted szüntelen aggódik 
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Kínomnak vesd végét, s már keménységét . 
vedkezd le szividnek, oh kőnyőrülly 
személlyét szépségét, kedves édeségét 
ad hívednek, kivel vígan őrülly 
igy fognak lenni Boldog óráid 
Örömmel folyni kedves napjaid 

Örökké becsüllek s holtomig tisztellek 
Grátiádban bár jövevény legyek 
el nem feleitelek mind végig kedvellek 
életemre bujdosást bar fel vegyek 
utolsó pihennésemig lészszek 
igaz híved, s egyebet mit tegyek. 

Vége. 
4 1 . (86-87.) 

Jaj szivemtől szakad gyenge Rosam Máris stb. 

Változata a Sziv. uj. bokr.-ban (37. J.) olvasható hat versszakos ének
nek; ott hiányzik az utolsó versszak: 

Jelencsd meg Angyolkám, hogyha ném szerecz is 
idegenségedet vald meg ha utálsz-is 
ohajtlak gyakorta, éjjel is, Napal-is 
nem bánom ha mindgyárt érted meg halak is. 

Vége. 
A Vizkeleti-féle szöveg romlatlanabbnak látszik. Pl. amott a 20. sor : 

Ritkán találkozik az illyeíihez Pán is, itt pedig: Ritkán tanálkozik az 
illyennek pár is. 

4 2 . (87—88. 1.) 
Tsak magomban hűlök, hogy vagy hitetlen 

mert hogy állandó légy, a' lehetetlen 
szines szívhez vagy hajlandó, mind nád igando (így) 
álhatatlan beszédétben két sziv mutató 
szüntelen szivedben nem maradandó 

Szokat veled tettem, hogy üsmértelek 
de bánom hogy régen meg nem vetélek 
Kényit kedvén akar élni, kinek mind tettszik 
mind forgó szél gondolattya másokkal jádzik 
magát nem tekénti benne mi fekszik. 

Okos illyen elme ki illyent megvett 
magát nem emészti, sok probat nem tett, 
nem gondollya miként éllyen miként mivelyem 
mind az madár minden lépre, bátron ne lépjen, 
minden álnok szívnek Rabja ne légyen, 

Bogolly bugásával senkit meg nem vér ; 
Kúkuk szollássával senkit meg nem nyer 
töliem tőrtént pártolásod nékem sem árthacz 
aki igaz és állandó, job szivet várhatt, 
tud meg egy fa, nélkül erdő fen alhat 

Árva nállod nélkül tud meg nem leszek 
maradgy kevély Páva Rezet nem veszek 
arany hellyet a' nyakamban igát nem teszek 
Bátor ámbár változásim lesznek nehezek 
•örökös buszúdra másnak kedvezek. 

Vége. 
Versfök: GSOBA. 

20* 
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4 3 . M á s . (89-90. L). 
Vallyon kinek panaszalyom szivem Nagy fájdalmát 

Gyámoltalan életemnek, hol lelyem oltalmát? 
Telly es búval Árva fejem, bizonyságom én Istenem 
nincs ki vigasztollyon, mellettem fel állyon. 

Jajjal lettem ez Világra, jajjal nevelkedtem 
jajjal egész életemben, Kenyeremet eltem 
jajjal volt mindem vigságom, jajai teliyes mulatságom-
jaj bum még sem szűnik, inkáb nevekedik. 

Soha nékem szerentsémnek nem fémlet szép kintse 
még sincs gyászos életemnek Ügyit ki tekéntse 
Vigasztolást kitől vártam, még attól is Utáltatom 
nincs ki vigasztállyon, mellettem fel állyon. 

Mások töltik vig kedveket, Nagy Gyönyörűségben 
én penig szüntelen való, nagy keserűségben 
mint Gerlitze szaros Ágon, ugy kesergek ez világon 
nincs sémi vig napom, soholt nincs Istápom. 

Kik nem tud«yák hogy van dolgam, Boldog vagyok vélnek 
de bár vélek tserélhetnek, akkor meg üsmérnék 
Nem mind Arany az mi fémlik, nem mind Gyémánt mi tündöklik 
Nézd tsak búmnak árját, meg lát sorsam Arrát 

AH miért hoztál édes Anyám illy Nyomorúságra 
miért nem küldöttéi ménedből Örök Boldogságra 
Boldog volna most én sorsam, ha volna házom koporsóm ? 
Bu, bánót nem1 érne, baj hozzám nem férne. 

De mi haszna könyveiméi Órczám nedvesitem, 
jobb lesz Isten akarattyán búmat tsendesitnem 
Ö Boszut ál az roszakon, de irgalmas lesz az jokan 
Türö sziv jutalmát, meg adgya pálmáját. 

Vége. 

4 4 . (91. 1.). 
En is voltam szerelmes, sziveken győzedelmes, stb. 

Ez itt másodszor fordul elö a kódexben, már megvolt fentebb, 4. szán* 
alatt. A 2. verszak ebben a változatban evvel a sorral van bővítve: Tzukor« 
ral édesgetett, de méreggel étetett (A szerelme stb.), 

4 5 . (92-93. 1.). 
Kuku ku én kukutskám, szály én reám madárkám 

Szivem hozzád hódol, hallott ugyan ujjul 
készen vár már kalitzkám 

No no no hát ne menny el, vagy szivemet is vidd el 
veled el repüllek, szárnyatskámra kellek 

tolled nem távozom el. 
Mert kegyesbet nállodnál, szebbet, drágábat tagodnál 

Hivebbet szivednél, kedves beszédétnél 
Soha senki nem talál 

Helénái személlyed, drágalátos szerelmed 
engem el borittod, magához hoditott, 

el kötelezed szived. 
Ollyan szép szerelem nints, melly szivedével érne-

mert szomorodtakot, bubán borultakot 
indittya vigasságra. 

1 Javitással. 
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Árva valék sziv nélkül, bujdostam tsak egyedül. 
De szived Tüzére, juték melegére 

hol sérelmem már ujjul. 
Sok ezüstért, Aranyért, drága Kárbunkulusért 

Téged nem adnállok, el sem is hagynálok. 
e' világnak kintséért. 

Szeressük nohát egymást, meg vetvén az el vallást 
mert szivünk vigságra, jutott ujulásra, 

nyertek magoknak szállást. 
Vége. 

Ugyanilyen terjedelmű a Szív. új. bokr. változata is. (152—4. 1. 
Helyenként annak szövege látszik jobbnak, másutt a mienk — p. o. amott 
a 3. sor : Szivem hozzád tódul, itt : Szivem hozzád hódol. Ezért közöltük 
Vízkeleti szövegét. Egyébként már ennek kiadója észrevette, hogy a 3 első 
^versszak Amadéé, a Misc.-ba.n is megvan a 234—5. lapon, sot Erdélyi: 
Népdalok és mondák II. kötetében is. 

4 6 (93. 1.) 
Távul te Cupido, távul tőllem Sidó 

mar sokszor meg tsaltál, eleget kínzott ál 
Pórázon hordoztál, Lántzon békón hurtzoltál 

mint Rabadott. 
Otsmány Táboroddal, mézes Ámoroddal 

eltemet motskoltam, vad Ürmöt kóstoltam 
hitetlen, kegyetlen, voltál Istentelen 

Te szivedhez. 
Tovább már nem hiszek, elmémből kivetlek 

Másra lődd nyilladott, másra tőd igádat, 
Fogadom, azt vallom, Ígérem meg adom 

Bánót nélkül. 
Vége. 

Versfők: TOT. 

4 7 . Oonc lus io . (94. 1.) 
"Fordul a szerentse, rútra változik minden szép, 

Szép orcza, szép virág egy rövid utón lép : 
így a tsalárd szépség tsak szemet fogó Lép. 

Fordul a szerentse, fordul a' barácság s meg tsal, 
ha jobbad felől áll, le vagy mellette bal; 
Akkor pök meg árczúl, mikor legjobban nyal. 

Fordul a' szerentse, vajha jóra fordulna bár, 
fordul a' hirtelen szeretett, és meg nem áll, 
sokszor meleg ágyon hideg szeretett hál, 

Fordul a' szerentse, fordul a' ki magassan hág, 
a' fán mennél fellyébb hág, mind gyengéb az ág, 
boldog aki alatt tsendes kenyerett rág. 

Fordul a szerentse, fordul minden szép már, 
fordul egy esztendő, egy Tél, tavasz, ősz nyár; 
igy fordul e' világ, a' míg végére jár. 

Vége. 
DÉZSI LAJOS. 


