
A D A T T Á R 

Ötvös Péter 

A CSÁKY-ÉNEKESKÖNYV 

1. A Csáky-család szepesmindszenti levéltárának „Miscelanea" - csomagja1 figyelemreméltó 
magyar versgyűjteményt is őriz: a „Cantiones Hungaricae" 1-5 sorszámú kötegein - két terje
delmesebb, összesen nyolc levélre írott mű csak formai szempontból is azonnal indokolt le
választásával2 - egy XVII. században összeállított énekeskönyv rekonstruálható. A nyolcadrét 
alakú, gyenge fűzéssel egybentartott énekeskönyv 14 levelén huszonnégy magyar verset olvasunk, 
ugyanazon kéznek a néhol nyilvánvaló lapsusok ellenére is figyelmes másolatában.3 A tisztázatnak 
leginkább az írásképben követhető' gondossága mellett tudatos szándék mégsem látszik igazolni, 
hogy egy hétstrófás éneket - kilenc versnyi távolságban - újra lemásol, amivel könyve tehát 
huszonöt darabból, de huszonnégy énekből áll. Az összeállítás ugyanakkor nem feltétlenül 
nélkülöz valamely átgondolt rendező elvet: a gyűjtemény egészéből bizonyára ellentmondásokkal s 
erőszakoltan, de egyes csoportokból (az egésznek egyébként retorikai szempontból is indokolható 
helyein) szükségszerint következtethetünk szándékolt sorrendű összerendezésre. E szándék 
könnyen átlátható, legnyilvánvalóbban az idő s esemény határoz meg egy nem túl szoros lineari-
tást. A téma igen homogén, aránylag kevés számú közelítésből született huszonkettő (illetve 
huszonhárom) szerelmes verset olvasunk, kivált olyanokat, amelyeket a kényszerű távollét okozta 
szerelmi gond s bánat inspirált. Csupán egyetlen, ötstrófás verse nem említi a szerelmet, s még 
egy az, amely Venus nevével csak utal rá. 

A levelek s a versek számozatlanok. Tíz esetben verscímek is vannak, szorosan egymás mellé 
rendezett művek élén, 5-ös, illetve 1 + 4-es csoportban határozva meg a vershelyzetet. Egyébként 
Mas, valamint Mas ének szerepel csupán, háromízben ennyi sem. 

2. Az énekeskönyv semmit nem árul el közvetlenül az összeírás idejéről, helyéről, a másolóról, 
vagy (ha éppen nem azonosak) az első possessorról. Az esetenként valószínűleg különböző forrá
sokból összeszedett versek sem jeleznek közelebbit: a szignálás, datálás, vagy bármely textológiai 
érvényű utalás ezekre elmarad. A fontosabbnak vélt tanulságok érdekében célszerű közelebbi, ám 

1A családi levéltárat ma a Haus Hof und Staatsarchiv őrzi Bécsben. A „Miscelanea" jelzete a 
múltszázadi regiszterben: Sect. VIII. Fasc. CXXXIII. 

2 A korabeli levéltáros sorszámozása pontatlan: az egységes korpuszt ezzel különböző 
(bizonyosan későbbi) időkből származó, eltérő nagyságú levelekre írt magyar versekkel töri meg. 
A Csáky-énekeskönyv lapjai időközben ugyanis szétestek, s a levéltáros által beillesztett No. 3. 3, 
illetve No. 4. 6 levele idegen anyagot tartalmaz. Az első egy más szempontból talán értékes 
gúnyverset Az uj katonaság szánakodván régi Vörös Ezerén ilyen tanácsot ad neki címmel 
1704-ből, míg a második, Egy Magyar Mars Generálisnak Tükere, Gyöngyösi István Az jó vitézek
nek tüköré című hosszabb költeményének valószínűleg a XVIII. sz. első feléből származó igen ép 
másolatát. (V. ö. Az jó vitézeknek tüköré, in: BADICS Ferenc: RMKT XVII. Gyöngyösi István 
össze« költeményei I. Bp. 1914. 109-116.) 

3 Több hibát feltétlenül e legutolsó másoló követ el. Ezek közül legnyilvánvalóbbak a ki sem 
írt válaszrímek, pl. „nem gondolsz fejemre én szegény veszettre, szomjúhozol vérem", vagy „ha 
én hüsigemben csorbát gondol látni, kész leszek onnandis neki számot [adni]". Ezek száma azon
ban igen csekély, s általában úgy vélem, hogy írott anyagból dolgozva mindvégig, forrásain már 
nemigen rontott. 
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szigorúan szövegfilológiai vizsgálódást is végezni. Mindenekeló'tt a legbiztosabb támpontot jelző*, 
máshonnan már ismert versek esetében. 

2.1. Az énekeskönyv élén álló,4 Egy falra irott képrül való vélekedés címmel jelzett vers 
Radvánszky II. Jánosé.5 „Ifjabbkori kísérlet", valószínűleg szorosan 1690 tájáról. Utóélete eddig 
csak egy esetben dokumentálódott: a Kelecsényi ék.6 11. verzóján Czobor Matkas éneke címmel 
szerepel egy rontott változata. A szövegromlás azonban indolkolható (az elsó' másoló nyilvánvaló 
értelmi zavarosságát később átjavítják), feltűnő' azonban, hogy fontosabb, az értelmet is be
folyásoló, utólag nem javított rontásai megegyeznek a Csáky-énekeskönyv banális változtatásaival. 

2.2. Radvánszky II. János más verseinek kimutatható nyoma itt nincs, s mert gyűjteményünk
ben Balassi versek is szerepelnek, indolkolt hangsúlyozni, hogy a Radvánszky II. János 
gyűjteményébe, illetve a Csáky-énekeskönyvbe felvett Balassi-versek kiválasztásának elve rokonft-
hatatlan.7 Az énekeskönyvbe négy, itt címmel nem jelzett Balassi-vers került tulajdonképpen 
egymás mellé, a könyv 8., 9., 10., 13. énekei. Az itt 8., a Balassa-kódexben Negyven harmadik 
vers szövege megtalálható még a Fanchali Jób-kódexben is. A másoló fonása nem térhet el a 
Balassa-kódex másolójának forrásától, egyébként nem számottevő rontása, szó- illetve szórend
cseréje a lectio difficilior elve szerint könnyen javítható. Egyetlen metrumrontásának (5. vsz. 2. 
periódus) ugyancsak szócsere az oka. Rímszavakat két helyen változtat (egyiknek következménye 
már egy tartalmi változás is), a banális rímérzék szempontjából nem is indokolatlanul.8 

Az énekeskönyvben ezt követi a Balassa-kódex Huszadik verse. Tudunk egy kibővített változa
táról a Vásárhelyi daloskönyvben, amely a 6. Balassi versszakot elhagyja, s a versformát is meg
változtatja: a strófák utolsó sorai tizenkettesekké válnak.9 Gyűjteményünk kilencedik darabja 
híven követi Balassi szövegét, a változások ismét csak rontásra utalnak, s nem jeleznek más 
szövegforrást: minden esetben a köznapibb formát mutathatjuk itt ki. Jó példa erre, hogy a 
„somnium proponit" irrealitása igemódot is megváltoztat: „ő mind ezt feleli" helyett „mint ha 
azt felelné". A versforma itt is átalakul, a strófák utolsó soraiból mindenütt tizenkettesek 
lesznek. Ugyanakkor az is egészen bizonyos, hogy a Vásárhelyi dk. változatához nincs köze, attól 
minden esetben a Balassa-kódex versével egyezően tér el. 

Az énekeskönyv tizedik darabja a Balassa-kódex Harminc kilencedik verse, amely - főként 
reminiszcenciáival - igen gazdag utóéletű.10 Ez a változat meglepően tiszta, semmiképp sem jelez 
többszörös áttételt. A Vásárhelyi dk. változata1 * bizonyosan más szöveghagyományú. 

Tizenharmadiknak a Balassa-kódex Negyven negyedik verse szerepel. „É költemény igen nép
szerű lehetett, mert három változatban is ránk maradt" - állapítja meg Eckhardt Sándor.12 Ez 
újabb változat legközvetlenebbül a Balassa-kódex szövegével hozható kapcsolatba. Utolsó versszaka 
hiányzik, s ezt, a többi Balassi-vers átvételének módját tekintve, indokolatlan tudatos elhagyásnak 
vélnünk. A szöveg a Vásárhelyi dk. változatától áll legtávolabb, a körmendi, valamint a Balassa-
kódex-beli variánstól saját hibákkal is eltér. Rontásai újracsak értelmezhetők a lectio difficilior 
elvével: a változatok közül ez az egyetlen, amely szóldogálván helyett az értelmesebbnek tűnő 

4 A gyűjtemény versei számozatlanok, a hivatkozáshoz is szükséges számozást ezúttal végeztük el. 
5RADVÁNSZKY Béla: Radvánszky János versei. ItK 1904. 129-146., 266-285. 
6STOLL Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 

(1565-1840). Bp., 1963. 184. sz. 
7 A Thaly Kálmán másolatában föntmarar't Radvánszky János versek között (OSZK Fol. 

Hung. 1390, I. II.) négy Balassi vers szerepel, a Balassa-kódexben Második, Huszonkilencedik, 
Harminckilencedik és Negyvenkilencedik, (v. ö. ECKHARDT Sándor: Balassi Bálint utóélete. ItK 
1955. 418.) Ezek közül csak a Harminckilencedik szerepel gyűjteményünkben, amelyről Eckhardt 
megjegyzi: „Radvánszky II. János is lemásolta ezt az éneket saját verseinek gyűjteményébe. 
Ennek a változatnak nem akadtam nyomára". (BÖM I. Bp. 1951. 217.) 

8 „Te szép fülemile zöld ágak közibe" = ág közepette 
„Te szabad vagy, repülsz, hol akarod, szállsz, ülsz" = leülsz 

9RMKTXVH: 3. 316-17. 643. 
10V. ö. RMKT XVII. 3. passim 
1 •Közű ECKHARDT Sándor: BÖM I. 217. 
12 BÖM I. 227. A változatok közlése: 227-9. 
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száldogalvánt írja, veszélytülmert száradokat ^zarándokra utaló sor helyett, s a.keserü(fön - nekerüllyön 
is rontás. 

2.3. A hiteles Balassi versek mellett igen figyelemreméltó az énekeskönyv huszonegyedik verse 
Az előzőekhez hasonlóan ellenőrizni nem lehet, mert a Balassa-kódex-ben is csak a incipit maradt 
ránk: „Egy nagy köuetsigel külte sietsigel Venus hozam Cupidót."13 Ez, a Júlia-ciklus egyik 
központi helyére tervezett vers Pető Gáspárnétól azóta sem került elő. Tudjuk azt is, hogy a 
Csak bú bánat nótájára íródott - tehát Balassi-strófákban, - s hogy hozzávetőleg miről 
szólt.14 Énekeskönyvünk három darabja (20., 21., 22.,) a korban divatos témájú Cupido-
történetet dolgoz egységgé: mitologikus témájú lírai allegória, ahol az első vers Venus Asszony 
Udvaraiul el vált Legénynek búcsúzó éneke, a másodikban Venus Cupidót küldi el volt szolgája 
után ki által Vissza hivattya, míg a harmadikban Felel az udvari szolga Cupidonak és el űzi 
magáiul A középső vers incipitje: Hozzam követcséggel küldte sietcséggel Venus Asszony 
Cupidót. Nótája a Csak bu bánat, mert Balassi-strófákban íródott. Bár e Balassi-strófa csak az 
első és utolsó (hetedik) szakaszban ép, öt versszakban négy periódusból áll, ami feltétlenül XVII. 
századi (s nem korábbi) eredetre vall. A verselés sem vall Balassira, bár ez - dokumentálás nélkül 
- most valószínűleg gyenge érv. Ez a vers itt a megelőzővel s a következővel képez egységet, s 
nehezen illeszthető a Julia-ciklusba, ahol, az argumentum szerint, Kévánsága szerint cselekszik 
(tudni illik egy igen szép kegyest ád), okát jelenti Venus annak is, miért árolta el az felesége. A 
választ azonban szükségképpen bonyolítja, hogy ezen kívül a Balassa-kódex 36. incipitjével ily 
mértékben egyező régi magyar verssorról nem tudunk, hogy a Csáky-énekeskönyv hiteles Balassi 
versei sohasem erősen romlottak, s hogy a központi szerepű allegória ugyancsak Balassi-strófákban 
írott záróversében kifejezett „Celia"-reminiszcenciákra bukkanunk: 

Celia, 8. 2. vsz. 
Átkozott gyanuság, kétséges bosszúság, 

gyógyíthatatlan méreg, 
Ahova te beférsz, onnan nehezen térsz, 

oda ragadsz mint kéreg, 
Dühőtöd mérgeddel, kit szerelem legel, 

a pokolbeli féreg! 

Csáky, 22. 1. vsz. 

Szemtelen gyerkölce, nyughatatlan elme 
orvosolhatlan méreg, 

lám hova egyszer férsz, onnan nehezen térsz 
oda ragadsz mint kéreg, 

kellesz vagy nem kellesz, senkit meg nem kérdesz, 
vagy mindenütt mint féreg. 

Leginkább védhetőnek látszik azt az álláspontot képviselni, hogy e jelzett énekek szerzője
másolója a híven átvetteknél lényegesen több Balassi verset tartalmazó gyűjteményt is igen jól 
ismert, de ez allegória csak motívumaiban vezet Balassiig. E három darab egy Balassin is 
iskolázott későbbi szerzőtől származik. 

2.4. Az énekeskönyv hetedik verse is ismert, itt Imre Ilma cáfolta Balassi szerzőségét.15 „Ez 
is előfordul a Vásárhelyi dk.-ben teljes alakban 1597-es (vagy 1697? ) dátummaT-írja Eckhardt 
Sándor.16 A most előkerült darab még ennél is teljesebb: a Vásárhelyi dk. változatának „sietve 

13 VARJAS Béla: Balassa-kódex. Bp. 1944.49. 
14BÖM I. 214-5. 
15IMRE Ilma: Balassa Bálint hatása a XVII. sz. névtelen költőire. Bp. 1930. 23-7. 

Hozzáteszi azonban, hoev ..a szerző Balassa kortársa lehetett és ismerhette verseit". I. m. 27. 
16 BÖM I. 7. és RMKT XVII. 3. 7. sz. 
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rendelt" kolofonját természetesen nem számolva két versszakkal több, s akrosztichonja így a 
SARAJA alakot adja. A két versszak nem toldásnak látszik itt, hanem hihető, hogy ez az eredeti 
(illetve ahhoz legközvetlenebbül kapcsolódó) teljes változat. Egyébként inkább a dk. variánsához 
áll közelebb, mintsem a zavarosabb könyvbejegyzéshez. 

2.5. Az énekeskönyv tizenegyedik versének a Teleki ék.-ban találunk változatát.17 Mindössze 
két szakasszal szerepel azonban, nem teljes: „a szöveg vége hiányzik; a lapnak több mint a fele 
üres".18 1655 utáni másolat. A Csáky-énekeskönyvben e Balassi-strófában írott versnek még két 
szakaszát olvassuk. 

Az énekeskönyv ismert versei tehát: 1., 7., 8., 9., 10., 11., és 13., valamint incipitjéró'l a 21. 
Közülük egynek (1.) a Kelecsényi ék.-ben, négynek (7., 9., 10., 13.) a Vásárhelyi dk.-ben, s 
ismét egynek (11.) a Teleki ék.-ben van dokumentálható jelenléte. A 8. számú csak a Fanchali 
Jób-kódexben bukkan még fel. A négy Balassi versből három a Vásárhelyi dk. öt hiteles Balassi-verse 
között is szerepel.1' 

2.6. Szövegfilológiai vizsgálódásunkhoz az egyes - eddig ismeretlen - darabok utalásait kell 
most számbavennünk. Az énekeskönyv második verse Az autor cimerinek de lineatiofa. A 
szándék s a rajz komolyságában nincs okunk kételkedni, bizonyosan tájékoztató lenne a meg
fejtett címerkép. A könyvkezdő ének ismeretében, s tudva a családi levéltár provenienciáját, a 
Radvánszky, illetve a vele kimutathatóan szorosabb kapcsolatba került családok vehetők először 
gyanúba. Ez azonban nem hoz eredményt. Észre kell vennünk, hogy a szerzőre mindössze két
szer történik utalás, címben is: könyvkezdő, illetve könyvzáró helyzetben. A minden jel szerint 
pótlással (azonos kéz pótlásával) növelt énekeskönyv átmenetileg utolsó darabja echos-vers volt: 
Kívánván hazáját jó akaróit tudni Echoval vesződik az autor. A sokhelyütt ironikus, 12 strófás 
költemény nem fikció, utolsó szakasza hasznos támpontokat ad: 

Rhenus mellet mostan az Franciák ellen 
harcolok uramért, eddig szerencsésen, 
magyar vitézimmel, kívánom, lehessen 
szerencsés térésünk, jutalmunk föld s a meny 

Amen 

A Csáky családnak egy igen közeli tagja valóban harcolt ezidőben - a pfalzi örökösödési háború
ban - a franciák ellen. Levéltára teljes egészében a Csáky-archívumba került. Saját későbbi 
szavaival bemutatva: „Ebergényi László, Ballatincnak örökös ura, Császár és Koronás Király, 
Kegyelmes Urunk Cavalleriájának Generálisa, Tanácsa, és egy Lovss Regimentjének Fő Colonellusa. 
Adom tudtára mindeneknek . . . Méltóságos Oberster Keresztszeghi Gróff Csáki György Vőm, és 
Kedves Fiam Uramnak, úgy szerelmes házas társának, Nagyságos Ebergényi Helena és Ebergényi 
Eszter kisasszony, boldog emlékezetű... Feleségemtől, néhai Méltóságos Groff Szécsényi Juliánná 
asszonytul született leányimnak . . . etc.20 Levéltára veje, Csáky György révén került a család 
birtokába. Nagy Ivánnál ezt olvassuk katonai pályájáról: „Nevezetes hadi hírre tett szert a XVII. 
század végén Ebergényi László, ki mint ifjú, eleintén Sigray Mátyás ítélőmester oldalán volt 
törvényes gyakorlaton, majd Czobor Ádám ezredébe lépett hadbíróul (Auditor). Utóbb kapitány 
és őrnagy, már 1690-ben a franciák elleni háborúban feltűnt vitézsége által.. . Később ezredes, 
majd vezér-őrnagy, utoljára pedig al-tábornagy lőn."2' S most már nem meglepő, hogy a levéltár 
számos „Ebergenyiana"-kartonjában, illetve ezektől függetlenül is, tucatszám olvassuk híradásait a 
franciák elleni táborairól a hosszú (1688-1697) pfalzi örökösödési háború idejéből. Feltűnő 

17RMKTXVII. 3. 95. sz. 
18RMKT XVII. 3. 595. 
, 9 V. ö. IMRE Ilma Lm. 5-17. 
20Csáky levéltár Fasc. 105. No. 256. Az idézet tárgyunk szempontjából most lényegtelenül 

késői, 1722-es. 
2•NAGY Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal 4. kötet, Pest, 

1858. 7. 
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azonban, hogy énekeskönyvünk kapcsán immár másodszor fordul elő a Czobor név.22 És figyel
münk nem indokolatlan, mert az Autor cimerinek delineatioja, s a Czobor család grófi címeré
nek képe fedi egymást: a rajz bizonyosan erről készült. A család ,,ősi címere viz-szintesen kétfelé 
osztott paizs, a felső udvar kék mezejében hold, és a fölött csillag ragyog; az alsó szinten kék 
mező két strucz-tollat mutat, a paizs tetején kettős kereszt áll. A grófi dimploma nyerésekor" -
1652. november 29-én Bálint és gyermekei részére - „e cimer tetemesen bővülvén, az ősi cimer 
a négy udvarra osztott paizsnak közepére illesztetett ötödik udvar gyanánt". E négy udvarban 
koronából fölemelkedő oroszlán, illetve orrszarvú 2-2 képe van, a pajzs tetején, grófi korona 
fölött három nyílt sisak áll, jobb- és baloldalt ugyanazon oroszlán és orrszarvú, „a közép-paizs 
koronájából a két strucz-toll között egy kígyót csőrében tartó gólya látható, szemközt felé egy 
vércse madár repül".23 Ebergényinek, mint kiderült, a családból Czobor Ádámmal volt kap
csolata: a grófi diplomát kapott Ádám Jeles katona, Zrínyi Miklós tanítványa, harcol a török és 
a franciák ellen, a tábornokságig emelkedék. A lázongások alatt Leopoldtól elpártolván, az elé-
gületlenekhez állott, kiknek részéről 1684-ben Pozsonyban Lothringi Károly és Abele Kristóf gróf 
királyi meghatalmazottak előtt tért a király hűségére vissza. 1685-ben Érsekújvár megvételére 
tervének sikeresítése végett a komáromi seregekhez csatlakozott, része volt a győzelemben, melyet 
Lothringi Károly Ibrahim vezéren nyert. 1692-ben halt meg."24 A Csáky-énekeskönyv versei 
nemhogy ellentmondásossá tennék, de nyilvánvalóan alátámasztják feltételezésünket. A Mas ének, 
kiben Magyarország állapotját siratja (az egyetlen vers is, mely a szerelmet-szerelmest utalásban 
sem említi) most már értelmezhető: az „elégületlenek" között a törökben csalódott Czobor 
Ádám ,.király hűségére" visszatérésének (vagy visszaemlékezésének) dokumentuma lehet. Az itt 
bemutatott énekeskönyv összeszerkesztőjét, s részben szerzőjét sikerült talán megtalálnunk a jeles 
katona, a Zrínyi Miklós tanítvány Czobor Ádám személyében. Halálával kerülhetett a gyűjtemény 
az utána még öt évig a franciák elleni harcokban vitézkedő, gazdag levéltárának tanúsága szerint 
viszont versszerző hajlamot soha el nem áruló Ebergényi Lászlóhoz. 

3. Az énekeskönyv provenienciáját tovább követni most célszerűtlen. Csábító, ám nehéz 
feladat a „Zrínyi Miklós tanítvány", vagy a végső soron Balassiig dokumentálható források2 s 

útján tovább kutatnunk. A szigorúan szövegfilológiai vizsgálódások után számos lehetőség kíván
kozhatna még: úgy vélem, a Titkos értelmekkel fel készült kis hajóm (2. vers), mint utalás a 
(sikerült vagy sikertelen) kompozíciós elvre, némileg ugyancsak elgondolkoztató; a bizonyosan 
saját versek értéke, vagy az átvételekhez való viszonya, a reminiszcenciák, a mű- és a köz
költészet hatása s érintkezése egyaránt figyelmet érdemlő lehet. Most azonban csak a leg-
biztosabbakat összefoglalásul: 

a. a Csáky-énekeskönyv ismert darabjait kevés áttételre valló csekély rontással szorosan az 
1690-es évek táján másolták, azidőben tehát, mikor a Balassa-kódex szöveg-, illetve levélállománya 
is végképp lezárult, s mikor a Vásárhelyi-daloskönyv legkésőbb keltezett darabja még alig másfél 
évtizeddel korábbi; 

b. a gyűjtemény Czobor Ádámnak eddig nem ismert, erősen a korabeli költői hagyományok 
hatása alatt álló - ám néhol sokkal korábbi, kifejezetten XVI. századi gyakorlatra s motívumokra 
épülő - verseit is tartalmazza; 

ä 
22Először a könyvkezdő Radvánszky II. János vers utóélete kapcsán találkozhattunk a XVIII. 

században másolt Czobor Matkas énekével, v. ö. 6. jegyzet. 
23NAGY Iván: i. m. 3. kötet, Pest, 1858. 205. Feltűnő, hogy az „1685-ből gróf Czobor 

Ádám eredeti pecsét-nyomata szerint" készült leírás, az ugyancsak közölt pecsétnyomattal szem
besítve, nem vüágos: a gólya bizonyosan nem kígyót tart csőrében, s a vércse madár bizonyosan 
nem „szemközt felé" repül. Figyelemreméltó, hogy a madarak s a „kicsiny prédácska" rajzában a 
versszerző is más jelképet lát. A címer pecsétnyomata u. o. 

24NAGY Iván: i. m. 3. kötet, 205-210. 
2 s Frázisaiban, nmeiben ugyakakkor kézenfekvő is lenne Balassi költészetének hatását 

kutatnunk, pl. „Én szivem én lelkem én egyetlen egyem" és az „Én édes szerelmem, egyetlen
egy lelkem" incipitek (4. sz. ill. Balassa-kódex 57.); „Szomorú szállás, kedvetlen hálás, sötét 
hegyek közt" kezdősor (17. sz.) és „ó siralmas szállás, kit keserves vallás szegény fejemnek 
rendelt" (Balassa-kódex Celia 6.) etc. 
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c. a gyűjteménybe másoló s a versszerző (azonosságuk nem kizárt) egyaránt követnek el hibát. 
Ez számunkra most textológiai, késó'bb költészettörténeti kérdéseket vet fel. A versszerzó', jól
lehet a versformáknak meglepó'en széles skáláján mozog,46 gyakran ront a metrumon. Ezt 
viszonylag könnyű a másolás nyilvánvaló hibáitól külön kezelni: néhol csak az elsó' néhány sor, 
sőt strófa után válik biztosabbá, s költői nyelvében, rímkezelésében is gyakran a korabeli átlagon, 
illetve alatta marad. 

4. Szövegkiadásunkban igyekeztünk az RMKT XVII. századi sorozatának gyakorlatát 
követni.2 7 így a túlnyomórészt folyamatosan írott darabokat sorokra bontottuk, a verssorokat 
nagy betűvel kezdjük. A belső egységre figyelve ily módon a Balassi-strófában írt versek perió
dusainak hosszú sora - a szakirodalomban méltán szokatlanul - sor elejére került, nagy kezdő
betűvel. A kéziratban is nyilvánvaló strófákat tiszteletben tartottuk, metrumhibát még a szembe
tűnő elírások esetében sem javítottunk, a központosítás is változatlan maradt. Az sz betűk 
átírására volt még szükség, s arra, hogy az eredeti oldalak végét nyilvánvalóan (//) jelezzük. 

Fasc. CXXXIII. No: 48.1. 

1. Egy falra írott képrül való vélekedés 

Te szivek alméto, elmeket formáló, 
Alhatatlansaghban ki vagy csak állandó 
Te csalárd szerencse, miért hozal ezekre, 
Tudtad hogy szerelem vezethet veszélyre, 

5. Nem lehet valakit vihessen jo véghre, 
Ki be kötött szemmel mást viszen kezére. 

Téged a Poéták, bölcsen magyaráznak, 
Midőn golyóbisra szarnyakkal jrtanak, 
Ottis nyughatatlan állasz csak fél lábra, 

10. Sikamló állasod visz forgandosagra, 
így szerelemnek is kit vezetcz kezfoghva, 
Nem lehet egy helyen hoszu mulatasa. 

Ez alhatatlanságh, te néked boldoghságh, 
Szárnyad határatlan véled hogy szabadcságh, 

15. Egekrül az földre, s- földrül az tengerre, 
Szállasz szél vészben is jársz magad kedvére, 
Szerelem dolgais szárnyon jár ala s- fel, 
Kit le tesz kit fel vesz, változó kedviben. 

Szerencse szemtelen, jár merő mesztelen, 
20. Jol tudom fortellyát, miért jár illy képtelen, 

Lopó tolvaj szivtül fel ö megh fosztatni, 
Sok utón alloktul fel megh tartoztatni, 
Jrjak Cupidót is tegzessen s- mesztelen 
Rajta hogy hatalmat senki ne vehessen. 

26 Verseiben tíz strófafajtát különíthetünk el. Leggyakrabban (nyolc, ül. egy nem teljesen 
tiszta formájú versével együtt kilenc esetben) négysoros, 6/6 osztású egyrímű 12-est használ. 
Balassi-versszakban - most eltekintve attól, hogy rontva vagy nem - hét darab szerepel. A többi 
versformát l - l mű képviseli, a 2 X 16-ost például csak a Balassi átvétel. Egészen figyelemreméltó 
képletei is vannak, pl. a 2. 4. 19. számú versek esetében. 

27 RMKT XVII. 1.495-497. 
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25. Az én szerelmem is, kinek én hittem is, 
Az mint másokkal megh jadzott velem is, 
Vetettem mert hittem boldogh az en vétkem, 
De nehéz igaznak alnoktul szenvednem, 
Szerelem s- meltoságh társat nem szenvedhet, 

30. Kit szerencse formait állandó nem lehet. Veghe 

2. Más Az author Czimerinek de ttneatioja 

Enghem csak hirtelen Jupiter szekibül, 
Szollit mondván hallyad az mit kegyelmembül, 
Mondok fiam menyeghbül, 
Latod boszszu allo ki vont fegyveremet, 

5. Ne késsel köss fegyvert, kövesd seregemet, 
Tenger szallo népemet, 
Megyek hajocskamhoz hat már vezéremet 
Latom Czimeremet hadi köntösömet 
így kezdem el versemet. 

10. Eghi Planétáknak ragyogho csillagja, 
Mennyei szépségnek tündöklő vilaghja, 
Mars s- Venus palotája, 
Szerencsem fáklyája légy igazgatója, 
Induló hajócskám vezérlő kormánya 

15. Habok parancsolója. // 
Szerelem vitézségh nemességh ekessegh 
Férnek egy hivelyben nincs köztök külömbségh 
Mert vezérek Istenségh. 

Adgya Zászlóját is kezemben Mars Venus, 
20. Urallyon az tenger birjam mint Neptunus 

Legyen nevem triumphus, 
Holdnak is parancsolt szolgailyon énnékem, 
Ne legyen röjtökben napom sem éjjelem 
Bátor legyen eösvenyem, 

25. Vitorlám tetejét batorittya kereszt, 
Mellyet az szerencse ha rám bocsájt s- ereszt, 
Tudgyam tűrni mert nem veszt. 

Sisakomra pedigh szegezet strucz tollat 
Jol tudom ezzelis értenem mit akart 

30. Strucz emészt aczelt es vasat, 
Paisomra pedigh ábrázolt oroszlyant, 
Mars ezzel biztattya vitessegre fiat 
Példázza akarattyat, 
Venus Isten aszony unicornis szarvát, 

35. Hajtva az ölemben kegyesseghnek másat, 
Szelidcsegnek példáját. 

Latok Darvakatis röpülni égh felet, 
Szálnak seregekben rendre tenger mellet, 
Vigyázót fejek felett, 

40. Figyelmes strasara, kemény vigyazasra, 
Jol emlékeztetnek, magok példájára 
Vigyem dolgom vigyázva 
Átkozott irigység lám itt sem nyughatik 



Kicsin praedacskaert mikint sértegetik 
45. Darvacskamot üldözik. 

Titkos értelmekkel fel készült kis hajóm, 
Jnduly van vezéred nap hold es csillagod, 
Van utadban oktatod, 
Tudom vitézkedni fogh Isten vezetni, 

50. Szeretni vigyázni tanultam szenvedni 
Ha sors ugy rám ereszti 
Irigy ellen pedigh semmit sem gondolok 
Partra ha ki szállok, majdan hozzájutok 
Koronámhoz kit latok. Veghe 

3. Más mikor Imperiumba keszölt volna 

Vitességh hivségh es szerelem, 
Közködik mostan én velem, 
Mind kettő halálos, nekem but s- gondot hoz, 
Hiteget sokakkal mindenik magahoz. // 

5. Vitezsegh én kedvemet gerjeszti, 
Tisztességh jó hir névre emeli, 
Nincs ugy mond világon kit el ne haladgyon 
Vitességh s tisztességh felyül ne mullyon. 

De én hitem en szerelmem viszont, 
10. Tartoztat mint remora hajót 

Hova kiszülsz ugy mond, leszesz é olly bolond, 
Szerelmedtül el vally nincsen erre okod. 
Vitézség szerelemnek adozot 
Istensegh is szavára le szállót 

15. Ganimides sassá kedviert változott, 
Udvarabul ki volt ki téged el szollot. 

így maraszt s-tartoztat az szerelem, 
Csalogat más felöl jo hirem s-nevem 
Közöttök mit tegyek, maradgyak vagy mennyek 

20. Választást nem tudom hogy mi tevő legyek. 

De én szivem én edgyetlen edgyem 
Nem hadlak sohais édes reményem, 
Nincsen ellenedre, ha elő menetre 
Fegyveremmel nytok utatböcsülletre. 

25. Nem szükségh személyünk hogy el vallyon, 
Illik hüsigednek hogy velem járjon, 
Szerelem szenvedhet lám halált is tűrhet, 
Gond viselésed én velem sok jot tehet. 

De ha erre sem kenszerithetlek, 
30 Mert sok nyavalyatol mondád félthetlek, 

Már csak azon kérlek, hidgyed nem felejtlek 
Valahol járok kelek tégedet szeretlek. 

Imadcsagod eltemert ne kémeid, 
Halalom törtenven bűnös lelkömert 

35. Gyarló test maradtam, vethettem de voltam, 
Tökelletes hozzad édes Boriskam. Veghe 
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4. Más mikor jött Imperiumbul 
En szivem én lelkem én edgyetlen edgyem 
Eörömem reményem én édesem 
Eljöttem megh tértem szárnyamon röpültem 
Utamnak postáján volt szerelmem // 

5. Nehéz volt el válni nálad nélkül lenni 
Leieknek testül megh válni, 
De nagyob eörömem van nagyob kegyelmem 
Hogy hozzad édesem térhettem. 

Ne szannyad ne bannyad ne tilcsad édesem, 
10. Nálad nyugosztallyam megh badgyadot testem, 

Az eghi madarak idejét ha lattyak 
Tarsoktul el válnak tenger pusztát szálnak 
De viszont megh temek igy hozván szerelmek, 
Nézd mikint szerelmeskednek, 

15. Ki csacsog ki röpdös ki feszek helt keres, 
Nagy munka az ki szerelmes. 

Nékem dupla kinom van dupla fajdalmom 
Szemem előtt forogh minden nap halalom 
Idegen föld táplál remensegh iger s- csal 

20. Szerencse csak próbál sok fele ranczigal, 
Te eltecz ezekben ki forgasz elmémben 
Te vigasztalsz ketcsegimben, 
Nemességh vitezségh szép hir név Dicsösségh 
Sokra visz embert remensegh. Veghe 

5. Más ket Gerliczerül 
Enghem szenvedésre viszont nevetésre 
Gerjesztő Gerliczeim 
Éneklik hogy tűrjek időnek engedgyek 
Mostani tanacsloim 

5. Viszont szerelemre, gyujtnak reghi kedvemre, 
Én kedves tubacskaim. 
De bár kaczagjatok hogy feljndicsatok, 
Az en dolgom csak türes 
Nézem jatektokat, es mulatcsaghtokat 

10. Ott is sorsom szenvedés 
Mondgyatok hogy tűrjek duplán keseregjek, 
Mert duplák bánátim is. 
Éjjel is csak tűrök kesergek szenvedek 
Ha hallom csevegésiek, 

15. Parossan le ültök egy mást csipdezitek 
Hajtván egyben fejetek, 
ForduUy forduUy hallom, kin ujjul fajdalmom, 
Mert nincs kihez fordulnom. 

Nektek hogy én tűrjek könnyű beszelnetek 
20. Mert parossan röpdöstök, 

De en tarsom nélkül szerelmetek körül 
Egek fogyok s- epedek, 
Ha titeket nézlek, hazamra tekéntek, 
Vállvonytva kesergek. 
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25. Tűrök hadgyan tűrök tovab is kesergek 
De megh jot is remenlek 
Lam tiis tűrtetek most már örvendeztek 
Egy más közt nevetkeztek, 
Enis ha szenvedek ideigh ha tűrök 

30. Tudom osztan eörvendek. Veghe // 

6. 

Argirusnak ha nagy hirü palastyat kaphatnám 
Palastyaban nagy erejét ha enis birhatnám 
Hop hirivel madár szárnyon hogy ha utazhatnám 
Kedves édes Aszonykamot megh ma megh láthatnám. 

5. Szárnyas madár röpülése nem lehet sebesseb 
Kinél utam ha lehetne hogy ne lenne frisseb 
Nincs sólyomnak sebességhe praedara szivesseb 
Mint szivemnek ha lehetne ahoz ki kedvesseb. 

Alabástrom fejérséghü valiara szállanék 
10. Mint kis Gerlicze társahoz csendessen szollanék 

Vagy ket kegyes csokocskat is orczajára vetnék 
Tudom hogy vagy egy csokocskat csokjaimer nyernék. 
De nagy rab szy van lábamon nincs szabad járásom 
Mennyen azért édesemhez ez kevés jrasom 

15. Argyrusnak palastyára hyaban vagyasom 
Nem lehet hip hop hirivel titkos utazásom. 
Hüsigemrül s keszségemrül tegyen bizonsagot 
Hoza igaz szerelmemrül vallyon valóságot 
Jol ismeri en szivemet nem mond hazughsagot 

20. Fogh panaszlani el hittem nehéz Arvasaghot. // 

Istenem jaj Istenem ki nehéz az szeretett 
Tellyes remenséget s kedvet ki csak egyben vetett 
Melto Isten hogy megh aldgya az illyen hüsiget 
Jaj de kevés az ki illyet igazan követett. 

25. Szómmal mondám s- hittel vallom igazan szeretek 
Tellyes remenséget csak egy szivecskeben vetek 
Kivülötte ez világon boldogh sem lehetek 
Uyáb hittel ezt fogadom ha zozza mehetek. 
Csacsogho vidám beszéde rabságra kötözött 

30. Kegyesseghe s- fris nezese szivemben lődözött 
Kedves nyájas kegyesseghe egeszlen megh győzött 
Rabja vagyok szabadcsaghbul szivem ki vetkőzött. 

Csak már légy jrgalmas kérlek szerelmes rabodhoz 
Nyájas kedves szépségedhez kötözött foglyodhoz 

35. Jöj szerelmes tekentettel eörökös szolgádhoz 
Ollykor édes ajakidban orvosló csökött hoz. 
Zárva legyen mind eörökke szivem tömlöczidben 
Raboskodom nagy eörömmel szerelmes kebledben 
Csak maradhassak megh enis szivedben kedvedben 

40. Megh maradok elek s- halok igaz hüsigedben. 
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7. Mas ének 
.Sebes Tengher habja, Juliam haragja, 
Kinek vagyok én rabja, 
Szegény lelkem kinnya, olthatatlan lángja 
Mint parducznak praedaja, 

5. Mert Venus Leánya, szivemet Julia 
Tűzben eghni kivannya. // 

angyal ábrázatban, ala s-fel jartodban 
Mint sólyom szabadcsaghban 
Énekelsz maghadban, nem mint én bánatban 

10. Szörnyű nagy kin vallásban 
Gyenghe lágy ruhában jársz minden oraban 
En viszont járok gyászban. 
.Röpülsz szabadon jársz hol akarod sétálsz 
Es semmi but te nem latz 

15. Uy éneket formálsz nekem gonoszt kivansz 
Keserüsiggel ruhász 
Eletem van mint gyász mert te nem vigasztalsz 
Kegyetlen miért nem szánsz. 
Az uysagh vigasztal tégedet Tavaszszal 

20. Enghem pedigh aggasztal 
Rosa liliom szál tégedet orvosol 
Enghem pedigh megh aszal, 
Mert tülem távozol bánattal ruházol 
Veghre tőrben akasztói. 

25. /ol tudom énekre eletem reménye 
Hajlandó vagy szepséghre 
Mert szép fülemile ekés éneklése 
Téged miért eörömre 
Nem gondolsz fejemre én szegény veszetre 

30. Szomjúhozol veiem(re). 
oldott az te napod Boldogh minden dolgod 
Mert Venust nem jmadod, 
Semmi faratcsagod nincsen szolgalatod 
Vagyon nagy szabadcsagod 

35. Azért szegény foghlyod hol az te jo voltod 
Hogy megh nem szabadítod. Veghe 

8. Más ének 
Te szép Fülemile zöld ágh közepette, 
Mondod el énekedet, 
De viszont az ellen az én veszet fejem 
Mond keserves verseket, 

5. Kiket banattyaban szerelem lángjában 
Szép Juliarul szerzet. 
Mennybeli szép harmatt, tégedet mosogat 
Enghem pedigh könny hullás, 
Szüntelen nedvesit s- bánattal keserít 

10. Hogy olly kemény mint avas, 
Az én szép Júliám kitül jómat várnám 
Hogy lenne már jrgalmas. // 



Az hév verofenynek mi voltat nem érzed 
Mert ülsz hives árnyékban, 

15. Enghemet viszontagh gyújt buzgho szerelem 
Sülök fülök lángjában 
Te szabad vagy repülsz, hol akarod le ülsz, 
Nem ugy mint en rivasban. 
Eörömmel es szépen csak Tavasz időkben 

20. Szép énekeket mondasz, 
Énnekem pedighlen mind nyárban mind télben 
Versem oka csak panasz 
Kínomat számlálom Juliat Imádom 
Dolgom nékem csak mind az. 

25. Lengedező szellő hives Tiszta jdö 
Gyakorta Tegedett hütt 
Enghemet viszontagh olthatatlan langh 
Gyözhetlenül fütt, 
Kegyetlenségével Julia szemevei 

30. Nagy haragja üttön üt. 
Vagy te egesseges en pedighlen sebes 
Szerelem nyla miatt 
Énekelsz magadban nem mint en bánatban* 
Mert nem is érzed kinnyat 

35. Az szép Júliának kinek szép voltának 
Atta lelkem megh maghát. 

Jobbis mindenekben külömböz én tőlem 
Te boldogh állapotod 
Egyenlők mi ebben vagyunk mi mind ketten 

40. Hogy énekedet mondod 
Te is szinte mint en fogyhatatlan keppen 
Csak arra viszed gondod. 

Juliat gondolván es szavat halgatvan 
Egy kis Fülemilenek 

45. Juta bus elmemben ez ednehany versben 
Rendeltetett kis ének, 
Kiben allapottya megh tettzik mivolta 
Igazan eletemnek. Veghe 

» 
9. Mas ertek 

Mar csak Éjjel hadna énekem nyugodnom 
Ha nappal érette nyughatlankodom 
De lam Eyel nappal csak érte kínlódom 
Gyakran költ almombul róla gondolkodom. // 

5. Ez etczakais sok vigyazasim után 
Csak vérradta felé szenderedve aluvan 
Szeretöm személyét én almomban latam 
Megh rettenek látván hogy haragudnék ram. 

*Ezután következik áthúzva: szörnyű nagy kin vallásban. 
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Tetézek mint ha volna kez ya kéziben 
10. Kinek mérges nyla vetvén Idegében 

Aranyoz enghem azzal ölni éltemben 
Ezt látván mint ha igy szólnék ijettemben. 
Ne sies megh lőni enghemet aszonyom 
Ezt erdemlette é tüled szolgalatom 

15. Hogy miattad essék én szörnyű halalom 
Kegyetlen mit mivelsz te lesz é gyilkosom. 

Hat az illyen szómra mint ha azt felelné 
El költél mond arrul könyörgésed semmi 
Megh halsz megh halsz (:ugy mond): nem menthet megh senki 

20. Világhbul akarom kezem miatt mully ki. 

Ez szavára viszont mint ha azt mondanám 
No ámbár legyen ugy ez az en jutalmam 
Kiért néked fottigh én hiven szolgáltam 
Vedd el bár eltemet ugyan chak kínlódtam. 7eghe 

10. Más ének 

Ez világh sem köll énnékem, Nálad nélkül édes lelkem 
Ki állasz most én mellettem, Egesseggel én eletem. 

En bus szivem vidámsagha, lelkem édes kivansagha 
Te vagy minden boldoghsaga, veled Isten áldomása. 

5. En Drágalátos palotám jo illatú piros rosam 
Gyönyörűséges violám elly sokaigh szép Juliam. // 
Fel tamado napom fénye, szemöldök fekete szénye 
Ket szemem vilaghos fénye elly ely eletem reménye. 

Szerelmedben megh nyült szivem, csak tégedet óhajt lelkem 
10. Én szemem szivem szerelmem üdvez légy en fejedelmem. 

Juliara hogy talalek, eörömemben így köszönek 
Tergyet fejet neki hajtek kin ö csak el mosolyodek. Veghe 

11. Más ének • 

Hajnal vitorláján arany színű szárnyán, 
Minap latek egy tündért 
Kit megh is kedvellek hogy élőmben tünék, 
Ekés abrazattyaért 

5. Gyengén hozzam sujta szárnyával csapdoza, 
Aligh érzék bennem vert. 

Egyedül yedek megh is hozza szollék, 
Kéziben egy szép rosa 
Aztis ide nyujta magát is ajánla 

10. Szép gyönyörű illattya 
Nékem atta maghát nem keressem massat, 
Hittel kezet be atta. 

5.v. 



Reghi példa tudom maghamis megh vallom 
Hogy az ritka kedvesseb 

15. Az igaz szeretet az Gyarló termeszét 
Azt böcsülli legh föllyeb 
Mert kit inkab szeret arra veti szemét 
Mert az nála kedvesseb. 

Senki ket orczamon tudom rövid napon 
20. Nem láthat emberi szint 

Mond megh tiszta szivei szansz-e Jaj tüzeddel 
Megh emésztesz naponkent, 
Ha szerelmes csókja szépséged Isopja 
Orvosagaval nem ert. Veghe 

12. Más 

Mint az ki mehet tart megh csipi orczajat, 
Haragjában azért földhöz veri kassát 
Vallyon szép dologh e az hogy tapodgya rajjat, 
És illy kicsinyert is rongallya eö társat. // 

5. Nem csuda mert az mit valaki nem tanult, 
Az kemencze mellől az kert alá sem volt, 
Othon az somfánál csak zörgödött s- koholt, 
Az ven aggok között büdös bak szőrt tilolt. 
Némelynek az ura ostoba kedvetlen, 

10. Ollyan mint vad alma savanyu Ízetlen 
Kecskék mellet fel nőtt paraszt embertelen, 
Megh is kevelly szive Innepet mond bőven. 

Kedvetlen mindenben magha unt mindenben, 
Nem is tudgya mi jo s- kedves az életben, 

15. Mint az mord szerzetes az megh unt szerzetben 
Rut farka csavallo hatra rugh mindenben. 

Felesseghe pedigh hasonló rosahoz 
Fejerseghe illik fejér liliomhoz 
Gyengeseghe illik gyenghe* Viollahoz, 

20. Vidám öltözeti mezei virághoz. 

Kesön jár de partott moss néha lassú viz, 
Az kemény követ is megh vaja sok csöp viz, 
Az Inakbul fogynak mit tehet ott egy iz, 
Szép Aszont megh Győzni esztendő nem köll tiz. 

25. Te áldott szép virágh ki terjett zöld aggal, 
Böcsüllet árnyéka szívnek nyitója 
Nyavalyák orvosa ki neved viola 
Légy jo egesseghben eltetö viragocska. Veghe 

•Áthúzva következik: Liliomhoz 

6.r. 



13. Mas 

Minden nap jo reggel ezen röpülnek el 
Szaldogalvan Darvaim 
Reajok neztemben hulnak keservemben 
Szemeimbül könyveim 

5. Hogy szép szerelmesem jut eszemben nékem 
Megh ujjúinak kinaim. 

Latom utótokat igazgatótokat 
Arra az országh felé 
Az holott az Lakik vigh szivemet az ki 

10. Eö maghanál rekeszti 
Valaha én rólam ki hiven szolgáltam 
Vallyon emlékezik é. // 

Bujdosom mint árva jdegen orszaghba, 
Veszelytül mert szaradok 

15. Ruhámban sötét szint szivemben szörnyű kint 
Viselek en ugy Gyaszlok, 
Szárnyam nincs mint néked ki mehetnek Veled 
Ahoz az kit óhajtok. 

Szárnyad vagyon röpülsz szinten ott szalsz s-leülsz 
20. Földiben hol akarod, 

Te szomjusagodat szép forrasbul csurgott 
Tiszta szép vizzel oltod 
Eörömem környéket az ö Lakó helyet 
Paradicsomot Latod. 

25. De ne sies kérlek had üzennyek tüled 
Neki rövid beszéddel 
Vagy ha az nem lehet csak jrjam nevemet 
Mellyedre fel veremmel 
Kin megh ismerhesse hogy csak eö érette 

30. Tűrök mindent jo kedvel. 
Adgyon az Ur Isten neki egesseget 
Vigh es hoszszu eletet 
Mint mezőt virággal tündöklik sok jókkal 
Algya mindennel eötet 

35. Nyomán is tavaszai teremjen rosa szál 
Ne kerüllyön engemet. Veghe 

14. Más 

Aszonykamot jaj de nehéz hogy én nem lathatom 
Aszonkamnak szép szozattyat hogy nem halgathatom 
Kiért távul létem utazó eletem 
Nehéz szíves sóhajtással meltan átkozhatom. 

5. Olly vagyok már mint sürö sár rebesgö szivemben 
Mint az őszi hervatt virágh olly vagyok szinemben 
Ha szerelmes csókja szépséged Isopja, 
Uy eletet s- lelket nem ad haldokló szivemben. // 

v 
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Hogy ha mostan én kegyessem én velem mulatván 
10. Banattul el badgyatt szivem most nem átkozódván 

Szerelmes jateka* mosolygó ajaka 
Minden szomorú banatott tülem távoztatván. 

Szemeimnek pillangasi most nem könyveznenek 
Ha kegyessen ragyogho szép szemire néznének 

15. Mert szép ragyogasi s- raro tekéntesi 
Majd sirankozasimban is mosolygást győznének. 

Labom tagom frissességem most is nem lankadna 
Ha kegyessem körülöttem frissen sétálgatna 
Mert ekés Járása s- könnyű fordulása 

20. Búval tunnyatt Labomat is fris tanczra nógatna. 
De mivel már illy nagy jotul megh vagyok én fosztva 
Sürö búmnak hogy göziben nem legyek faradva 
Majd útra köszülök s- fris Lovamra üllők 
Ahoz megyek ki kinomat annyira okozta. 

25. Aszonykamot Találhassam fris jo egessegben 
Már csak hamar nyugodhassam szerelmes öliben 
Kiben ha nyughatom holtigh vigadhatom 
Erőt kedvet s egesseget nyerek bus szivemnek. Veghe 

15. Más 

Az szerelem tüze bennem uralkoszik 
Igaz szivem'szivedhez uyulva langozik 
Szép személyed elmemben gyakran Jadzodozik 
Melly miatt éltemnek megh romlása esik. 

5. Rementelen eltem van éretted nékem 
Halvan te szavadat szép személyed nézem // 
Nem tudván szivedben mint vagyon én nevem 
Ha olly igaz szived mint tettedet nékem. 

Tudván erdemetlen szivem te szivedhez 
10. Azért rementelen eltem személyedhez 

Magános eletem el hid hogy inkab lesz 
Hogy ha ez életben kivant véggel nem lesz. 
Miért kegyetlen szived próbálsz illy kínokkal 
Ártatlan voltomat rontod fajdalmokkal 

15. Mi Gyönyörüsigh néked hogy kinősz azokkal 
Fájdalmas sebemet nyitod nyilakkal. 
Engegy nyugodalmat egyszer hü szivednek 
Elegeid kinomat kit érted szenvedek 
Ismerj megh mar egyszer hogy szivbül szeretlek 

20. Ki áztat megh boncsa nincsen ollyan lelek. 

Igaz szeretetbül jrott csekelly versem 
Ved jo nevén tülem mivel hogy kedvessen 
Ajánlom te neked szivembül szivessen 
Tarcson mi kettőnket Isten szerencsessen. Veghe 

•Következik kihúzva: mezzel follo 

7r. 
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16. Mas Ének 

Nyughhatatlankodik én elmém szüntelen 
Nagy gondban foroghván törődni kéntelen 
Tanácsot maghanak nem adhat hirtelen 

'•Mellyert búsulása szaporodik igen. 
5. Másoknak tanacsat nem akarja venni 

Titkos dolog lévén keszszis emésztődni 
Hogy sem valakivel akarna közleni 
Hanem csak kettő közt kivannya tartany. // 

8.r. Okát ha kérdem is vélekedésednek 
10. Soha nem mehetek jol vegére ennek, 

Nem is igyekezem ki menetelenek 
Búval emésztődnek elte mind kettőnknek. 

Szolgálni mindenben néked igyekeztem 
Senkire az végre nem tekéntettem 

15. Hogy vetni akarnám benne remensegem 
Mert igaz hüsigem csak néked szenteltem. 

De mitul van megh is kételkedvén bennem, 
Nem bizol állandó hü szeretetemben 
Sőt alhatatlannak itelsz te elmedben 

20. Veled mást fogadtam heletted szivemben. 

Nem kétlem magadban gondolsz néha ollyat, 
Nem latod szél nélkül mozdulni a nádat, 
Az viz sem hajtana haragos habokat 
Nem is ostromlana vitorlás hajókat. 

25. Akar mint bocsássa boreas szeleit 
Ingassa am bátor vitorlám tetejét 
Megh előzi [ ]* eö igyekezetit, 
Inkáb segítheti úszásban lábait. 
Lásd ki nyújtott nyakat vidám tekintetit, 

30. Szemlél minden fele, vigyázó szemeit, 
Megh előzi [ ]* eö igyekezetit 
Inkab segítheti úszásban lábait. 

Ne ketelkedgyél hát édes szivem bennem, 
Állandónak lenni hidgy enghem szerelmem, 

35. Regen leven veled mar ismeretcsegem 
Tarcs igaz szolgádnak ne légy Idegenem. 

Mindenny kártevő jrigyim között is 
Jo kedvel s- eörömmel légy hozzám tovabbis 
Mert igaz szerető szolgád hived enis 

40. Vagyok az ki voltam leszek ez utannis. Finis i 

*A két egymást követő szakaszban ugyanaz a kéttagú szó szerepel, némileg változtatott írással. 
Olvasata bizonytalan, s egymástól is eltérő írásképük azt sugallja, hogy e téren a másolónak is 
nehézségei voltak. 
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Fase. CXXXIII. No: 48. 2. 

9r. 17. Mas enek 

Szomorú szállás, kedvetlen hálás, 
Sötét hegyek közt rettent szel zugas, 
Emészt bu s- bánat sok fele gondolat, 

5. Uram csak itten ne eresz rám halalt. 

Bár csak ez patakhoz hasonlicsd sorsomat, 
Melly szép csörgödözve mossa szállásomat, 
Had mehessek enis mar egyszer ahoz is 
Kihez kivan jutni mind testem lelkemis. 

Keserves fajdalmim gyötrő gondolatim 
10. Távozzatok tülem ketcseghben esetim, 

Mert szivem szerelmem jut mostan eszemben 
Szép kezet csókolom majd ha jün élőmben. Véghe 

18. Más enek kiben magyar orszagh allapottyat sirattya 

Siralmas jdöre jutott magyar Nemzet, 
Üstöködnel fogvast idegen nep vezet, 
Párt fogása helett tekincs mivel fizet, 
Magad hazadbul is szemétre ki űzet. 

5. Szerelmes hazadban nézd mikint parancsol 
Téged pogány ebnek mint praedát harácsol, 
Kivel sok jot tettel az ellened harczol, 
Te Vitéz véreddel pogány ebnek sarczol. 

Hol van számos kincsei megh töltött tarhazad, 
10. Ekés fegyverekkel fel ekesült hazad, 

Törökre készített kegyetlen pórázod, 
Ezzel vagyon néked megh kötözve karod. 

Oltalmat fogadott vezet az halálra 
Szabadcsagot igert taszit rabságára, 

15. Ha emlékezteted ki adott szavára 
Megh vét nemzetestül itél kárhozatra. 

De édes Nemzetem ketcseghben né essél 
Hidgyed az magyarok Istene is migh él 
Hittel esküvéssel Arvasaghra estei 

20. Hamissan le tapott fegyvered mégh fel kel. Veghe // 

9v. 19. Mas enek 

Nincs kedvesb mint mihez ember faratcsaggal 
Jut nyerhet magának, 
Legh nagyob kincsinek s- Dragab tárházának; 
Böcsülli mert van jutalma állandóságának. 

5. Parisis mint jára ki volt Helena, 
Vésze miatta Trója, 
De szerencsejenek tartotta veszteset, 
Mert az kivant szeretőjét el nyerte reményét. 



Láttam jol az vadak, mi tevők madarak, 
10. Migh tarsokra akadnak 

De jutván parossan, melly nyugodalmassan, 
Laknak egymással nyajassan csalhatatossan. 
Vadász álnokságát, madarász hallóját, 
Megh veti remensegert, 

15. Eörvend praedajanak kis szajkocskajanak 
Tréfájának Játékjának vigasztalasanak. 

Hallódat olly mésszé mint szerelmed vélné 
Nem kerültem sohais 
De nem röpülhettem szárnyamot megh szeghtem 

20. Köllött várnom az jdötül tied vagyok egyedül. Veghe 

20. Venus Aszony Udvaraiul el vált Legénynek bucsuzo éneke 

Enghem Venus Aszony megh kis ded Gyermeket 
Irgalmassagabul Arvasághbul fel vett, 
Mellem gond viselőt, es oktatót rendelt 
Fényes udvarában mind azóta nevelt. 

5. Anyai kegyelmet kívántam hálálni, 
Mindenikben kedvet keresni es lelni, 
Nála tovabvalo kegyelmet nevelni, 
Mert ezzel s- tűréssel kell szerencsét nyerni. // 

Leltemis kegyelmet fel serdült koromba, 
10. Monda Venus Aszony ally be szolgalatba, 

Hivseget és eszet találtam magadban 
Lelsz te is erteket en birodalmomban. 

Tár háza kulcsait atta az kezemben 
Szerelem remensegh felelem élőmben 

15. Elmemet forgatta vezette ketcsegben, 
Nehéz határozni embert szerelemben. 

Gyakran Cziterajat ha vette kéziben 
Verte s- énekelte nótáját székiben 
Parancsolt szivemnek jaj ha jut élőmben 

20. Szemein ismertem mit akart sziviben. 

Gyakrabban pedighlen vitt kertben maghavai, 
Jádzott kedvemre Paris almájával 
Tanácsban jndultam sokszor virágjával 
Beszédben eredtem gyakran rosaival. 

25. Ha vadaszatt kellet vit Dafnis hegyere 
Forrást ha kívántam vitt Hiblis völgyere 
Musika ha költött vett lantott kezére, 
Edgyezet madarak szavával éneke. 

Véltem boldoghságban vagyok legh nagyobban 
30. Vettem észre kessön vagyok Csalardcsaghban 

Venust szolgallyam en ki álnokságaban 
Királlyal szegennyel megh Jadzott egy nyomban. 

Menny el szemem elöl te rósz csel csap Gyermek 
Többe kez ijadtul tegzedtül nem függök, 

lOr. 



35. Menny el hízelkedő csacsogho kis feregh 
Ne kerülly élőmben hidgyed megh veszszözlek. 
Remenségért többe senkit nem szolgálok 

* Venust szerelmiért többe nem udvarlok, 
Melegedni szalma tűznél nem kivanok 

40. Mind az te munkád ez valamit most mondok. // 

lOv. Ha kérdi Aszonyom hol vagyon szolgája, 
Tálam fogja tudni hogy lőtt árulója 
Megh mondhatod neki hogy többe nincs modgya 
Nyomhassam udvarát térhessek hozzája. 

45. Mert az ö udvarát sok jrigyek lakjak 
Kedvesbek hazugok hízelkedő nyalkák 
Változnak kedvibül nagy rendű sok Urak 
Udvarabul ritkán tisztessen válhatnak. 

Ha kérdi udvarban kihez fogok menni 
50. Mondgyad hogy Pallashoz készülök Indulni 

Ha én hüsigemben csorbát gondol látni 
Kész leszek onnandis neki számot (adni) Veghe 

21. Venus Cupidót küldi el volt szolgája után ki által 
visza hivattya 

Hozzam követcseggel küldte sietcseggel 
Venus Aszony Cupidót 
Hallyad ugy mond kérlek most tüled nem félek 
Venus anyám mit hagyott, 

5. Követcségh tétele es választ vitele 
Mindgyart nem bont szándékot. 

Köszöneti után neked Venus Anyám 
En általam izeni 
Haladatlansagod s- alhatatlansagod 

10. Valójában hogy érzi, 
Más felöl pedighlen hogy illyen hirtelen 
Megh vetetted neveti, 
Az hirtelenséget s gondatlan esetett 
Bánat szokta követni. 

15. Nem azért izente hogy el ne lehetne 
Udvara nálad nélkül 
Ki bír királyokkal bölcsekkel urakkal 
El lehet nálad nélkül 
De hogy megh mutassa hogy dolgodat bannya 

20. Bár vetettel mod nélkül, 
Kegyelem bűnösnek nem pedigh szenteknek 
Adatik Istenseghtül. // 

l lr . Vétkedet bocsattya söt elő sem hozza 
He terülsz kegyelemhez, 

25. Mivel edigh bírtál azon hatalommal, 
Bocsattya kezeidhez, 
Ne gondold olly könnyen ez véghez mehessen 
Nem fér emberségedhez 
Se te hüsigedhez se esküvesedhez 

30. Se te termeszetedhez. 
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Magadis megh szánnád igy nem boszszontanad 
Hogy ha latnad banattyat 
Sérti meltosaghat ugy varja halalat, 
Eri köny könyhullasat 

35. Néha ha csendesül feje hajtva el dül 
Felejti magha maghat 
Vagy ugy mond megh halok halalt annak hozok 
Ki el szólta szolgamot. 
Ezereken vadnak az kik kívánkoznak 

40. Jussanak udvarában 
De az sok közülis kit valaszszon kevés 
Kinek áztat mondhatnak, 
Ennek mind erkölcse vidamságh termete 
Illik szolgalattyanak, 

45. Mert eszest es Józant hivet es az Tisztát 
Valogattya magának. 

Lám maghadis vallod nem is tagadhatod 
Anyád helyet anyád volt 
Vett tel arvasaghbul és artatlansagbul 

50. Magha hogy nem szoptatott 
Az jo tetemenyert nehéz kegyelemért 
Venni haladatlansagot. 

22. Felel az udvari szolga Cupidonak es el üzi maghatul 

Szemtelen gyerkölcze nyughatatlan elme 
Orvosolhatlan méregh, 
Lám hova egyezer férsz onnan nehezen térsz 
Oda ragacz mint keregh 

5. Kellesz vagy nem kellesz senkit megh nem kérdesz 
Vagy mindenütt mint féregh. 

Ki bizta most read hogy hozzam jüj maghad 
Hízelkedő beszéddel 
Enghem Venus Aszony hogy visza kivannyon , 

10. Csempeskedgyel nyelveddel, 
Világgal ha bírhat reám nem szorulhat 
Nem csak enghem nevelt fel. // 

llv. De ha ugy volnais ne gondold sohais 
Enghem viszsza hiteges 

15. Honnét ki evesztem Törbül ki vergődtem 
Ismét hogy visza vihes 
Könyen el kerüli ki nem akar esni 
Melyre örvényének 
így semmi hitele s- elő menetele 

20. Nincsen te beszedednek 
Gysmunda bekével élne Gyszvardussal 
Leander Diomedessel 
Lydi Lucretia Pénelopé Elisa 
Vigadnak eörömmel 

25. De te az halaira te az Kárhozatra 
Vived nyalka beszéddel. 
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Eneast Achilest Parist Aristotelest 
Ki család ez világhbul 
Sok más ezereket nem győzöm neveket 

30. ölel megh ártatlanul 
Keritö beszéddel külded Ígérettel 
Poklokra az Udvarbul. 

Többé te marczona mint megh montam vala 
Ne kerülly en elombe 

35. Mar egyszer tegzedet puzdras ny Iáidat 
Porra törtem kezemben 
Bizony szárnyad szegem lábad kette töröm 
Ugy juj maszszor élőmben. 

23. Kivanvan hazafat Jo akaróit tudni Echoval vesződik az 
Author 

Ki ad vallyon nékem választ kérdésemre, 
Kiáltok mennyszer híjában ezekre 
Valaki csak egyszer felelne kedvemre 
Jol roszszul esnek is nem vetnem szemire? 

Mire 

5. Vallon csalatome ugy tetczik hogy lön szo, 
Itt tálam most nem jár nyulasz vagy vadászó 
Tolvaj nem jelenti illy kor magát lopó 
Csordult jnkab vélem lo laban vasbéko 

Eccho // 

Echo édes Echom vajha megh nem csalnál 
10. Velem mint szokásod szóval nem jádzanal 

Mond megh magyar nemzet szép szabadcsagaval 
Bir e vagy kinlodik meghis adójával 

Avval 

Nehéz azt el hinnem hogy hazam adója 
Fekünnek mind rajta mert sok tartománnyá 

15. Keresztény fegyverrel szállót visza raja 
Ki ezekre vigyázván elegh oszlopja 

Lopja 

Ne jadzal én velem kérlek illy képtelen 
Engem nemet földön ne gyötörj ket keppen 
Köllenék el fogyni egyszersmind ekkepen 

20. Az urak közülis sok járna mesztelen 
Esztelen 

Esztelen felelet mert sok nemzeteknek 
Parancsol koronánk sok győzött fegyvernek 
Adókat azokra országostul vetnek 
Azokkal s- nem mással adott fizettetnek 

Fizetnek 

25. Bar fizessenek is ideigh tart hiszem 
Bucsu s had viselés pénzel jar ugy velem 
Felelly megh te Echo mit kerdlek énnekem 
Kellé nemzeteimül mar ketcseghben esnem 

Nem 
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Bar csak most ne csalnál téged áldanálak 
30. Ezen Vitézek is kik velem itt vadnak 

Hát az mi barátink rokonink mint laknak 
Hogy hozzajok terünk felölünk mint bíznak 

Isznak 
Mint vagyon édesem de szivem igen fel, 
Kérdésemre napom ne tálam jol nem kél 

35. Latom jrasibul hogy csak engem kiméi 
Mint van egesseghe felölem mit remenl 

Él// 
12v. Hát kinek előttem forogh abrazattya 

Közülök edgyiknek mosolygho orczaja 
Füemile módra rendben vett notaja 

40. Felölem enekit vallyon mint csacsogja 
Csak csókja 

Csak csókja hyabol vagyok bar el hidgyed 
Mellyet ha vehetnek nem vesződném veled 
Látom é valaha kire szivem gerjed 
Szép karcsú derekat de te nem ismered 

Mered 

45. Rhenus mellet mostan az Francziak ellen 
Harczolok uramert edigh szerencsessen 
Magyar vitézimmel kivanom lehessen 
Szerencsés teresünk jutalmunk föld s- amenny 

Amen // 

Fase. CXXXIII. No: 48. 5. 

13r. 24. (14.) 

Aszonkamot Jaj de nehéz hogy én nem lathatom, 
Aszonykamnak szép szozattyat hogy nem halgathatom, 
Kiért távul létem, utazó életem, 
Nehéz szives sóhajtással méltán átkozhatom. 

5. Olly vagyok már, mint sürö sár rebesgö szivemben 
Mint az őszi hervatt virágh olly vagyok színemben, 
Ha szerelmes csókja mezei folyó szava 
Uy eletet s- lelket nem ád, haldokló szivemben. 

Hogy ha mostan én kegyesem en velem mulatván, 
10. Banattul el badgyatt szivem most nem átkozódván, 

Szerelmes jateka, mosolygó ajaka, 
Minden szomorú banatott, tülem távoztatnám. 

Szemeimnek pillangasi most nem könyveznének, 
Ha kegyessen ragyogó szép szemére néznének, 

15. Mert szép ragyogasi s- raro tekéntesi 
Majd sirankozasimban is mosolygást győznének. // 

13v. Lábam tagom s- frissességem, most is nem lankadna 
Ha kegyesem körülöttem frissen sétálgatna 
Mert ekés Járása s- könnyű fordulása 

20. Búval tunnyatt Labomat is fris Tanczra nógatna. 



De mivel már Uly nagy jotul megh vagyok en fosztva 
Sürö búmnak hogy göziben ne legyek faradva 
Majd útra készülök, s- friss Lovamra üllők 
Ahoz megyek ki kínomat annyra okozta. 

25. Aszonkamot találhassam friss jo egességhben 
Már csak hamar nyugodhassam szerelmes öliben, 
Kiben ha nyughatom holtigh vigadhatom 
Erőt kedvet s- egesseget nyerek bus szivemnek. 

25. 

Boldoghtalan sorsom, s- világom kedvetlen, 
Mert az en szerencsém vad s- igen éretlen 
Arviz módra tódul uy bu rám véletlen 
Kiért mind halaligh keserves en szivem. 

5. Jaj Istenem megyek fejem kihez hajcsam, 
Árnyékul éltemnek mint Paissat tárcsám, 
Könny hullatasimban szemem bár megh márcsam 
El röpült galambom zokogván ohajcsam. // 

Jaj szivem kincsemnek titkos röjtök haza 
10. Kinek el mentejert bum hideghe raza 

Édes eöröm gyanánt engem bubán zára 
Sárgha szinü halál életemtül foszta. 

Mint szeretlek szánlak szám ki nem mondhattya 
Sziveden kül más sziv ki sem gondolhattya 

15. Tenta penna sem kéz azt le nem irhattya 
Mint köll el maradnom Istenem tudhattya. 

De bizom Istenben s- fohászkodásimnak 
Be töltője lészen bus kivansagimnak, 
Eleget hat teszen bus kivansagimnak 

20. Boldogittya vegét szandekozasimnak. 

Jol tudod kedvemre nem élhettem soha, 
Mert az en szerencsém kit tucz volt mostoha 
Édes eöröm helett volt mutató doha 
Job lett volna nékem nem születnem soha. 

25. Alattad jaro lo valahol el megyén 
Áldott es szerencsés tér hegy völgy legyen, 
Minden napod s- orad jo szerencsés legyen 
Ellensegidnek is nyakokra fel tegyen. 

14r. 


