
ADATTÁR. 

KÉT VERS A XVII. SZÁZADBÓL. 

I. 

Az Erdélyi Múzeum 1905. évfolyamának három első füze
tében »V(árosfalvi) Szolga Mihály Diariuma« czímen egy régi 
kéziratos könyvet ismertettem. Az ismertetéshez írt jegyzetemben 
fölemlítettem, hogy a codex egyik darabja (Az ember életét az 
Isten törvénye sínormértékén vezető s igazgató rövid ethica) meg
jelent az Irodalomtörténeti Közleményekben (1903.), mint »Tót
falusi Kis Miklós Verses Ethicája«. Czikkemben kétségbe vontam 
a híres könyvnyomtató szerzőségét, mert úgy fogtam fel a dolgot, 
hogy a naptárban megjelent verseknek nem okvetlenül szerzője a 
kiadó, már pedig az Irodalomtörténeti Közleményekben kiadott 
versek eredetileg egy 1697-ből való kolozsvári kalendáriumból 
írattak ki, melynek szerkesztője és kiadója Misztótfalusi Kis Miklós. 
Hozzátettem azonban, hogy a mennyiben mégis ő volna szerzője 
az említett ethicanak, akkor bizonyára tőle való a codex egy 
másik darabja — a Boldog élet regulái czímű — is, mert az 
előbbi tizenkét szakos vers csak szószerinti kivonata az utóbbi 
harmincz strophás darabnak, A verses ethica egymásután követ
kező strophái a hosszabb változat 1, 4, 5, 6, 16, 18, 21, 22, 23, 
27, 29, 30-dik számú versszakainak felelnek meg. Mielőtt e hosz-
szabb variáns közlésére térnék, egy pár tájékoztató sort bocsátok 
előre. 

Azt hiszem, hogy ha elfogadjuk azt a föltevést, hogy a régi 
naptárak közleményeit, még a verseket is, a kiadó írta, akkor 
hamarosan nagyon meg fog szaporodni régibb irodalmunk verselői-
nek száma. Felületes elbírálással ezek közé sorozhatnók (noha 
Szinnyei Magyar Irókjában nincsen megemlítve) Neubart Jánost is, 
a kinek 1698-diki lőcsei naptárában, mely Brewer Sámuelnél jelent 
meg, egészen jól folyó verseket találunk arról a kérdésről, hogy 
milyen esztendő várható, ha a karácsony ünnepe vasárnapra, 
hétfőre stb. esik. Ugyanott Prognostica perpetua felírással az 
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egyes hónapokra vonatkozó jóslások is versbe vannak foglalva. 
Az 1696-diki Neubart-Brewer-féle lőcsei kalendáriumban pedig »Az 
esztendő 4 kántorinak astronomiai megvizsgálása« czímen a négy 
évszakra vonatkozólag olvashatunk kötött formájú elmélkedéseket, 
melyekkel tárgyuknál és erkölcsi czélzatuknál fogva is bizonyos 
rokonságot mutatnak azok a versek, melyek ugyanazon szerkesz
tőnek egy 1705-ből való — Vincze Györgynél nyomtatott — 
debreczeni kalendáriumában várják a naptár-költészet irodalmi jelen
tőségének méltatóját. 

Utóbbi megjegyzés az első pillanatban humorosan hangzik, 
de nem egészen jogosan, mert régibb költészetünkre nézve tényleg 
találunk a naptárakban is nem egy értékes adatot. Egyik fiatal 
kutatónk, König György, már közölt is néhány idetartozó érdekes 
megfigyelést az Irodalomtörténeti közlemények 1900. évfolyamában. 
Különben hogy messzebb ne menjünk, az utoljára emiitett kalen
dáriumban mi is találhatunk olyan verses darabot, mely míg haza
fias czélzatánál fogva kirí a környezetből, melyben helyet foglal, 
egyszersmind irodalmi szempontból is felhívja figyelmünket. íme; 

Mely régen áll hozzád a békesség háttal, 
Árva haza, sárt gyúrsz a Jákob házával; 
Mert zörgött a Christus míg feje harmattal 
Megtölt; de nem valál hozzá indulattal. 
Azért tűled elment szomorúságában, 
De nem nézvén vétked meg előjött mostan: 
Tanulj magad kárán, nyiss ajtót hát gyorsan, 
Köszönd meg s adj hálát, hogy élj boldogságban. 

Ide írtam a nyolcz soros versikét, annál is inkább, mert 
mint hihető, az illető 1705-diki naptár nem egykönnyen hozzá
férhető. Báró Radvánszky Béla sajókazai könyvtárában ugyan 
valamennyi érintett kalendárium megvan, de minthogy Szabó 
Károly az 1696-dikit és az 1705-dikit nem említi, valószínű, hogy 
ezek nem sok helyen kaphatók meg. Részletes ismertetésük azon
ban ezúttal mellőzhető, mert Dézsi Lajos úgy is ki fog terjesz
kedni rájuk a Régi Magyar Könyvtárhoz készített pótkötetében. 

Mint az idézett hazafias ízű kesergésből és a többi versek 
említéséből látható, a különböző régi kalendáriumokban nem ritka 
a kötött formában írt darab sem. Hogy ki ezeknek a szerzője, az 
adatok hiányában, legalább is kérdéses. Hogy mennyire az, mutatja 
az a körülmény is, hogy sem Mátray Gábor, sem Jakab Elek nem 
nyilatkoznak erre vonatkozólag a naptárakról írt értekezéseikben. 
Bizonyára nem alaptalan a föltevés, hogy esetleg a szerkesztő
kiadótól valók, főleg ha tudjuk, hogy az illető a múzsák társa
ságában forgatta tollát, de bizonyosságról csak akkor lehetne szó, 
ha megbízható tudósításunk volna a közszokásról. E nélkül föl
tevésünk nem áll eléggé biztos alapon, sőt mint egy példa rögtön 

; 
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megvilágítja, igen könnyen tévedhetünk. Az 1695. és 1696-diki 
lőcsei kalendáriumokban ugyanis, melyek Brewer Sámuelnél jelentek 
meg és a melyeket Neubart János állított össze, mint említettük, 
egészen csinos verseket találunk a négy évszakról. Azon föltevés 
alapján már most, hogy a naptár kötött formában írt darabjai is 
a kiadótól valók, Neubart Jánosnak kellene e verseket tulajdoní
tanunk, minthogy azonban összehasonlítás révén tudjuk, hogy 
Beniczky Péter írta őket (L. Magyar Rhytmusok. Lőcse, 1728. 
276. 1.), tartózkodni fogunk másra ruházni a szerzőséget. 

Ez a példa lebegett előttem, mikor Tótfalusi Kis Miklós 
szerzőségét kétségbe vontam. — Gyalui Farkas, a ki a jeles 
nyomdász állítólagos verseit közölte, annak ezen szavaira alapította 
feltevését : »Tavaly a Kalendáriumba valami verseket töttem, 
mellyek az Ethicát cőprehendálták rövideden. Ezért is megszóltak 
némellyek, hogy nem ide való. Ha (úgymond) Ethicat akarunk 
írni, légyen Ethica; a kalendáriumban egyébnek vagyon helye. 
Annyira igaz az: -»Mindennek tetszeni még Istenhez sem fért«.. 
(L. Tótfalusi K. M.: Mentség 81. 1. Ujabb kiadás Gyalui Farkas
tól Kolozsvár 1902. 64. 1.) 

Kétségtelen, hogy e szavak értelmében nem tagadható író
juknak bizonyos közössége a vitás Ethicával, csak az a kérdés, 
hogy meddig terjed az. Ennek eldöntése azért sem volna közömbös, 
mert általa világosság derülne egy másik darabnak szerzőjére, 
azéra t. L, mely a V. Szolga Mihály Diariumából »Boldog élet 
regulái« czímen került elő az utóbbi időben s a melynek tizenkét, 
nem egymásután következő, stropháját iktatta Tótfalusi a maga 
1697-diki kolozsvári naptárába, honnan 1903-ban az Irodalom
történeti Közleményekben is megjelent. 

A fentebbi idézetből minket főleg a töttem és a cőprehendál
ták szavak érdekelnek. Minthogy egyikük sem erősíti Tótfalusi 
szerzőségét, de nem is zárja ki, leghelyesebb abban megállapodnunk, 
hogy a ki a vitás verses ethicát írta, ugyanattól való a »Boldog 
élet regulái« czimű darab is. — Maga ez a harmincz szakos vers 
nem egyéb, mint néhány — annak idején talán nagyon népszerű, 
de ma is megszívlelhető — életszabály versbefoglalása. Hogy a 
gondolatok, melyekkel itt verses formában találkozunk, a maguk 
korában mennyire közkeletűek voltak, azt legjobban mutatja az a 
körülmény, hogy egyebütt is találkozunk velők. Ilyen találkozást 
látunk mindjárt az első szak első sorára nézve, mely így hangzik: 
»Istent féld, ne beszéld másnak titkodat«. 

Hasonlóképen inti Gaude uram is Polycarpust az Actio 
curiosában (Bp. 1894. 195. 1.), valamint Beniczky Péter is a maga 
olvasóit a 9. számú példabeszédben, mely nagyon csekély eltéréssel 
Thaly Vitézi énekei közt is megvan (II. 12. 1.): 
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Soha nagy titkodat 
S titkos szándékodat 
Ne jelentsd meg senkinek . . . . 

(Magy. Rhythmusok. Lőcse, 1728. 124. 1.) 

A tizedik stropha harmadik sorának bölcsességét, hogy: 
»Mindenek ínyének élni nem lehet« Tótfalusi ilyen alakban hirdeti 
a Mentség 81. lapján: »Mindennek tetszeni még Istenhez sem 
fért«. 

Beniczkyre és egy nagyon ismert közmondásra emlékeztet a 
tizennegyedik szak ezen két sora: 

Mi szép színt mutat s int sokszor fekélyes 
Arany is az érez is, tudod mind fényes. 

Beniczkynél: 
Nem tsak arany fénylik, 
Agyag is tündöklik, 
Midőn a Napra szolgál. 

(Magy. Rhythm. Lőcse, 1728. 159. 1.) 

V. ö. [közmondás]: Nem mind arany, a mi fénylik. 

Ugyancsak egy közmondást juttat eszünkbe a huszonhetedik 
stropha harmadik sora is: »Más kárán, példáján boldog, akiér t« . 
V. ö. azzal a közmondással, mely így szól: Más kárán tanul az 
okos. A huszonkilenczedik versszaknak a rövidebb változatban a 
tizenegyedik felel meg, ennek harmadik sora a hosszabb variáns 
megfelelő helyétől eltérőleg így hangzik: »Mint bágyadt eb szénát 
marhától tilt el«. Ez a fordulat szintén feltalálható egyebütt is. 
A Vásárhelyi daloskönyv névtelenje (193. I.) a vén emberről 
mondja, hogy »feleségét, mint jászolyban kuvasz szénát, őrzi«; 
míg Beniczkynél az idézett kiadás 165. lapján (a 74. számú példa
beszédben) ilyen alakban találjuk meg: 

Kuvasz szénán fekszik, 
De benne nem eszik, 
Morog éhúltt ökörre.... 

. Az utolsó szak ezen szavaihoz: »Az ellőtt nyilak közt egy 
sem tér hozzád« hasonlót mond Gaude uram is az Actio curiosá-
ban (Bp. 1894. 192. I.), mikor így szól: ». . . az üdőt, a nyilat 
soha vissza nem hozhatni« ; míg az egész strophában olvasható 
tanítás lényegében megegyezik Beniczky Péter Rhythmusainak 
egyik versbe foglalt példabeszédével, mely az 1728-diki lőcsei 
kiadásban a 95. szám alatt található. Az egyezés kiemelése végett 
álljon egymás mellett mind a két szak: 
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Boldog élet regulái: Beniczky Péternél r 
30. str. Az ellőtt nyilak közt egy sem tér hozzád A' szó 'sebbe nem fér, 

Szó addig tied, míg ki nem mondja szád, Villámás meg nem tér, 
Ez legyen éltedben rövid ethicád. Repül, nints rakontzája,, 

A' mi volt és meg-lett, 
Vissza—az nem térhet ; 
Mert szemérmes ortzája: 
így ellőtt nyil vasa 
Nem vonatik vissza 
Mert romlana páltzája. 

De nem folytatom a párhuzamos idézeteket, melyek bizo
nyára szaporíthatok lennének még; a szerzőség kinyomozásában 
úgy sem jutnánk tovább, a versek eredetiségéről pedig már az 
eddigiek alapján is megalkothatjuk véleményünket. A rövidebb és 
hosszabb változat szövegei közötti esetleges eltérések a lap alján, 
jegyzetben vannak elhelyezve. 

II. 

A másik vers, melyet alább közlök s a melyről szintén vart 
egy pár szavam: A jó gazdasszonyoknak dicséreti. Ezt is a 
Rugonfalvi Kiss István birtokában levő codexből * írtam ki és azért 
közlöm az előbbivel együtt, mert — azonkívül hogy szintén a 
XVII. századból való — erre nézve is az a gyanú merült fel, 
hogy Tótfalusi Kis Miklósnak van hozzá valami köze. Az egész 
vers nyolczvannyolcz Balassa-szakból áll és három részben elmél
kedik a czímben írt tárgyról s a vele kapcsolatos dolgokról. Gon
dolatmenete és felfogása nem sokban különbözik ugyan a hasonló 
tárgyú daraboktól, milyenekkel a XVI. és XVII. századból szár
mazó verses adalékaink közt elég gyakran találkozunk, de azért 
becses darabnak mondható, mert terjedelmesebb voltánál fogva 
korfestő jelleme is jobban előtérbe lép. Ellentétben azokkal a 
gúnyversekkel, melyekben költészetünk múltjának névtelenjei csip
kedték és támadták (nem ritkán doronggal) a női nem képzelt és 
tényleges gyengeségeit, ennek a versnek szerzője oktató hangon 
bírálja a gyönge nemhez tartozó felebarátait s inti őket, hogy 
tanácsait megszívlelve iparkodjanak díszére válni nemüknek, mert 
csak így érdemelhetik ki és számíthatnak férjük szeretetére és becsülé
sére. Czélját ő maga így fogalmazza az olvasóhoz intézett utószóban: 

Ez kis énekemben én nem azt akarám, 
Hogy a rósz gazdasszonyt, hol miben czirmolnám, 
Hanem azt akarám ebben kibeszélni, 
Ki a jó gazdasszony, hogy tudd megesmérni. 

1 V. Szolga Mihály Diariuma 23a—32b. 1. — A »Boldog élet regulái« 
czímű darab u. a. kézirat 133b—134b. lapjain foglal helyet. 
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Hasonló tárgyú1 nyomtatványról emlékezik Tótfalusi Kis 
Miklós is Mentség czímű önvédelmi iratában a 81. és 82. lapokon 
[V. ö. Dézsi Lajos: Magyar iró és könyvnyomtató a XVII. szá
zadban. Bp. 1899. 132.1.]. Nem részletezi az illető művet, de abból,. 
a mit róla mond, fogalmat alkothatunk tartalmáról.2 

A mű az Asszonyokról szólt s három részből állott, melyek
ben forrásunk szerint a következő dolgokról volt szó: ». . . az. 
első része ...az asszonyokban kivető dolgokról, az sem pedig 
egészen; A' második része. . .az asszonyoknak tisztekről; a har
madik egészen a jó gazdaasszonyokról, vagy azoknak dicséretek
ről«. Ezek a részek a Szolga Mihály Diariumából való versben 
is" megkülönböztethetők, csak nem ilyen sorrendben. Itt már az első 
rész nyolczadik strophájában olvassuk, hogy »Azért én most szó
lok a jó gazdasszonynak tiszti s hivataljárói«, a minek a másik 
műben a második rész felelne meg; viszont az elveszett nyom
tatvány első részében foglaltakkal az alábbi versben a máso
dik rész tartalma látszik megegyezni. Egyedül a harmadik rész 
mutat mind a két esetben helyileg is egyezést. Tótfalusi idevonat
kozó szavait már láttuk, a másik munka harmadik részének tájé
koztató kezdő sorai így hangzanak: 

Ha lehet még szólok 
S mind igazat mondok 
A jó gazdasszonyokról. 

Mintha csak a Mentség szavait olvasnók: »Tehát elég vagyon, 
benne a mit maga javára magyarázzon a jó gazdasszony«. Utóbbi 
megjegyzésre azért volt szükség, mert úgy látszik, kortársai közül 
némelyek megütköztek a nyomtatványban foglaltakon. Pedig mint 
kiadója mondja, abból még a jók is tanulhatnak, kerülve azokat 
a vétkeket, melyek amazokban kárhoztattatnak. Különben e munka 
már előbb is megjelent nyomtatásban és senki sem botránkozott 
meg rajta. Aztán meg ő már némi változtatásokat is tett rajta; 
a hol erősnek találta, ott enyhítette, minthogy pedig a jóról való 
tracta ahhoz képest rövidnek látszott, azt bővítette egynéhány 

1 Szinnyei szerint némelyek Felvinczi Györgynek is tulajdonítanak ily 
tárgyú művet. — Kolozsi Török István is megemlékezik egyik munkájában a 
jó gazdasszonyokról. V, ö. Az egyes életnek kedvetlen és káros voltáról. . . . 
s az jó gazdaasszonynak dicsiretiről íratott versek. (1643.). 

2 Hogy nam lehetett valami nagyon terjedelmes, azt mutatják a Mentség
nek következő szavai : »Azzal óltsárlák igyekezetemet, hogy én tsak ollyan 
apróságot, Argirust, Tékozlót, Asszonyokról való és egyébb hijjába való histó
riákat nyomtatok, és nem a mint reménlették, derék könyveket.« I, h. 46—47. 1. 
[V. ö. M. Tótfalusi K. Miklósnak Mentsége. Kiadja Gyalui Farkas. Kolozsvár, 
1902. 36. l.J »Derék könyveket itt hijjába nyomtatnánk, ha lehetne is, efféle 
aprólék débddbon, a' mi oltsó, még-is inkább kapnak.« I. h. 81. 1. (Gyalui 
kiadásában C4. L). 
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strophával.1 Itt-ott a czímeket is szelídítette »úgy lévén azelőtt 
•expresse: Első rend a dühös ebtől származott.« A mi önkény
telenül is amorgosi Simonidesnek az asszonyokról szóló nagy 
gúny költemény ét juttatja eszünkbe, melyben a Kr. előtti VII. század 
e nevezetes jambusköltője azt magyarázgatja, hogy az asszonyi 
természet rossz tulajdonságai nem egyebek, mint eredetük követ
kezményei [némely asszony például azért fecseg annyit, mert a 
kutyától származott, mely szintén folyton zajong]. 

Hogy milyen viszonyban volt Tótfalusi Kis Miklós kiadványa 
& Simonides költeményével, azt nem állapíthatjuk meg, mert a 
szóban forgó nyomtatvány elveszett. 

Tótfalusi kiadványa és az alábbi vers közötti viszony további 
részletei szintén ismeretlenek. Miután a nyomtatványra nézve — a 
tartalmat illető idézett sorokon kívül — semmi sem maradt ránk, 
nem állapíthatjuk meg, hogy ugyanazon műről van-e szó, vagy 
•csak hasonló tárgyúról. Egyebekben a híres könyvnyomtató művei 
közül csak a »Siralmas panasz« czímüvel mutat némi találkozást,2 

-de ez is csupán a külalakra vonatkozik, mert a versformát kivéve, 
semmi más közösségük nincsen. 

Befejezésül említem meg, -bár talán már előbb kellett volna 
megtennem, hogy az alább következő verseknek e bevezető sorok 
fölött jelzett kora kétségtelen. A Boldog élet regulái is, meg a 
A jó gazdasszonyoknak dicséreti is: XVII. századbeli irodalmi 
termékek. 

Amarra nézve bizonyossá teszi ezt az a körülmény, hogy 
egyes versszakai az 1697-diki kolozsvári kalendáriumban nyomta
tásban is megjelentek; a másik vers huszonhatodik strophájában 
pedig az ismeretlen szerző maga árulja el, hogy 1689-ben írta. 
Mint ő mondja: 

Ezer hatszáz után 
Nyolczvan kilencz folytán 
A' mindszenthava tájban, 
Midőn gondolkodnám, 
Magam mint táplálnám 
Tőm ezeket summában. 

1 Ebből a megjegyzésből látható, hogy kötött formában írt műről van 
szó nála is, 

2 Ha csak abból nem akarnánk valamiféle irányban érvet kovácsolni, 
hogy a Szolga Mihály Diariumából való vers végén az olvasóhoz intézett 
strophában a czirmolni igét ugyanolyan értelemben látjuk használva, mint 
Tótfalusinak Mentség czímű munkájában (80. 1. — Gyaluinál 63. 1.), épen mikor 
a tárgyunkkal kapcsolatba hozott kiadványáról ír: »egy rendbéli nyomtatá
sunkat, melly az Asszonyokról szól, kezdvén czirmolni, mind az Írásnak mód
járól, mint continentiájáról, hozák elő; hogy az Asszonyok igen megütköztek 
±>enne«,. , . 
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A versek kiadásánál követett eljárásra nézve csupán annyit 
jegyzek meg, hogy mind a két darabot mai helyesírással adom 
ugyan, de a mennyire lehetett, mindenütt tekintettel voltam az 
eredeti kézirat hangtani és alaktani sajátságaira. 

Boldog élet regulái.1 

1. Istent féld, ne beszéld másnak titkodat, 
Kevés szót tégy,2 de jót, bár láss,3 hallj sokat, 
Mindenben kelletlen ne ártsd magadat. 

2. Istenben egészben, nagy bátran bízzál, 
És ennek nevének híven áldozzál, 
A bűntől, mint tűztől, messze távozzál. 

3. Erődben szentségben reménységedet, 
Ne vessed, elvessed kevélységedet, 
Ismerjék, s dicsérjék szelidségedet. 

4. Ki s mi légy tudd meg s 4 igy tudsz lenni5 mással,, 
Kell élet s becsület ? Társalkodjál jókkal. 
Kell elég s csendesség ? Maradj sorsoddal. 

5. Szeress, de inkább ne mást te magadnál, 
A közjó, méltóbb jó a magadénál, 
Arra vett szép kincset, földbe6 mért ásnál ? 

6. Egyenlőt, ismerőt tarts barátodnak. 
Tűrj, engedj, bár 7 szenvedj feljebbvalának 
Kedvezz, adj, békét hadj alábbvalának.8 

7. Attól félj, bár csekély, ki ellenséged, 
Erőss kant eb megront gyakorta nézed, 
Hajszála mutatja árnyékát néked. 

8. Távoztasd ne óhajtsd a magosakot, 
Alatt járj és vizsgálj alacsonokot, 
Ne vizsgáld s ne csodáld az új dolgokat. 

9. Nagy úrnak s koldusnak nincs együtt helye, 
Mast édes, majd mérges lesz csemegéje, 
Bár meleg közel megárt tűz ereje. 

10. Ha tisztség, elsőség közrendből kivett, 
Kedvesség, gyűlölség hiddel czélúl tett, 
Mindenek ínyének élni nem lehet. 

11. Szeressed, kövessed a békességet, 

1 A rövidebb változatot F-vel jelölvén, eltéréseit a lap alján adjuk. 
a V. szólj. 
* V. utána : s. 
4 V. Ez hiányzik. 
5 V. bánni. 
« V. földben. 
* V. sőt. 
* V. Adj jó és kedves szót alábbvalónak. 
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Haragból, patvarból szép egyességet, 
Szülj, nevelj ne kedvelj rút gyűlölséget. 

12. Ne itélj, sőt jót vélj más életéről, 
Gondos légy, számot végy magad vétkéről, 
Mert minden részt vészen szelenczéjéről. 

13. Hiddj is, de meglásd ne mindjárt s mindennek,, 
Ritka sziv igaz s hív, vízre vezetnek.; 
A kétszin nem kicsiny kára életnek. 

14. Mi szép szint mutat s int — sokszor fekélyes, 
Arany is, az érez is tudod mind fényes 
Alma szép kivül s ép — féreggel teljes. 

15. Hűséges senkihez felette ne légy 
Magadnak vagy másnak azzal kárt ne tégy 
Utadban, dolgodban közép ösvent végy. 

16. Állandó légy a jó feltett szándékban, 
Légy serény keresztyén hivatalodban, 
Mit kezdtél, ne késsél sietvén abban.1 

17. Mit mondtál, fogadtál, el ne felejtsed, 
Ha hittel Ígértél, megteljesítsed, 
Hazugság, utálság, azt ne szeressed. 

18. Zűrzavart, perpatvart házadból kiűzz, 
Rósz népet, cselédet magadhoz ne fűzz, 
Ne légyen kedledben kígyó, méreg s tűz. 

19. Megutálj, ne táplálj hizelkedőket, 
Mert hoznak s árulnak veszedelmeket, 
Csak fényes fekélyes kedveli őket. 

20. A törvény mély örvény sok költséggel jár 
Elveszti perit, ki nyereséget vár; 
Siratja, mert rajta mind szégyen s mind kár, 

21. Költséged mérsékeljed2 jövedelmedhez 
Fösvénység vagy szükség mert megkörnyékez,. 
Mindkettő egyenlő életnyüge ez. 

22. Jó név s hír, drága ír s 8 illatozz azzal; 
Hiteled neveljed igaz mondással, 
Kedvet lelsz,4 áldást nyersz 5 irgalmassággal. 

23. Múlólag, futólag6 urak kedve jár, 
Udvarban kevés van, kegyes nézd el bár, 
Sok üdőd, esztendőd ott töltened kár. 

24. Ha kimégy házból, tégy végső rendelést, 
Nem tudhadd, gondolhadd, halál hol tett lest 
Idegen helyeken sírt talált sok test. 

V. : Restségtől sok rósz gyűl minden országban 
* V. ; : mérsékeld. 
3 V. : ; ez hiányzik. 
* V.: : lesz. 
B V.: : vész. 
6 V. ; Múló an, futó an, 
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25. Mint hittél és éltél, olyan lesz véged, 
Ezt éri, követi itéltetésed; 

Hol öröm, vagy üröm utolsó béred. 
26. Miglen élsz s mulatsz ez rövid életben, 

Ha halál nálad áll emlékezetben 
Nem félhetsz, ment lehetsz az ítéletben. 

27. Ha kezdesz ho l 1 mihez, végét jól megnézd2 

Észszel járj, időt várj s dolgod úgy intézd,3 

Más kárán, példáján boldog, a ki ért. 
28. A tanács jó kalács akárki adja, 

Szivvel vedd, meg ne vesd, bár szolgád mondja, 
Sok jóval, de kárral nincs reád gondja. 

29. Csak élj jól, ne gondolj gonosz4 nyelvekkel 
Irigylik virtust, kik azt nem érik el,5 

Sértetik, mert nyilik rózsa tövissel.6 

•30. Az ellőtt nyilik közt egy sem tér hozzád 
Szó addig tiéd, mig ki nem mondja szád, 
Ez légyen éltedben rövid ethicád. 

[Ezt müveid és élsz Luk. 10 v. 29.] 

A jó gazdasszonyoknak dicséreti. 
Ad notam : A musák szállása stb. 

1. A jó gazdaasszonyt, ékes házi haszont, ha ki meg nem esmérted, 
Senkitől, mint tőlem, csak nézd ez énekem, hamarébb meg nem érted, 
És a miket rólok énekemben szólok, tudom meg is engeded. 

2. A' természet dolgát vizsgáló bölcseknek mélységes tudománya 
Valamit lát, hogy ép, s valóságban egész, azt ő mind jónak valja, 
De a jó erkölcsöt tanító mesterek regulája tagadja. 

3. Hogy pedig elmédben e két dolog felett jobban eligazodjál, 
Nem teremte jobbá Isten a szép pávát a rút sertés marhánál, 
De mégis az egyik a sártól irtózik, a másik ott hever s mászkál. 

4. Ismét az a tarka czifra tollú banka mint szeret ganés fészket, 
A kis madárkákkal élő füles bagoly nem szereti a dögöt; 
E szép s rút állat közt mennyi különbség van, ha megvizsgálod őket. 

5. így az asszony népben ne forgass elmédben semmi jót szép személyből, 
Haszontalanságot ne gondolj bár rólok alacson tekintetből, 
Mert mindenikének dicséretességek származik elméjekből. 

utána : s. 
jól megnézd végét. 
Darabot tyúk elvét az morsalékért. 
gonosz. 
kik nem érhetik el. 
Mint bágyadt eb, szénát marhától tilt el. 

Vége. 

1 V. : 
2 V. : 
3 V. : 
* V. : 
* V. : 
6 V. : 
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6. Ezeket csak azért beszélem, hogy megértsed ez írásom summáját, 
A jó gazdasszonyt miről esmérhesd meg, ki érdemel laureát. 
De minthogy a rosszak neked sem kellenek, a jókról hallj egy nótát: 

7. Én erre szentírást nem hozok, csak folyvást fogok a feltett czélhoz* 
Mert az nem én dolgom, csak Istené tudom, melyik ért a szentséghez,. 
Nem a Máriákot, hanem a Mártákot szabom én ez énekhez: 

8. Azért én most szólok a jó gazdasszonynak tiszti s hivataljáról, 
Ki jó gondot visel férjéről s magáról, cseléd s háza tájáról, 
Nem egész férfiú ez, ki ennek nem kedvez kis fogyatkozásáról. 

9. Nem tartja ez férjét, nézd el bár elméjét rigót ijjesztő váznak, 
Melynek a madarak, midőn üres hasok tetejére rá szállnak 
És oztán meg tudván, hogy nyelvek nincs nyilván esznek s reá ganélnak. 

10. Tudja a jó asszony, hogy ő csak alacsony férje böcsüje nélkül. 
Kit ha minden módon ő magához nem von, fél, hogy ő tőle el hűl, 
És oztán éltében nem férhet kedvében s marad reménytelenül. 

11. Azt is fel nem tötte, hogy neki is teste áll férfinak részéből, 
Azért ő felette Isten nem emelte s nem is függ beszédétől 
De meggondolkodik, hogy urának illik süveg nemcsak hidegtől: 

12. Soha ennek nyelve férje ellen kelve senkitől nem hallatik, 
Ha mit mástól hall is, sajnálja még azt is, s rajta igen bánkódik, 
Hogyha pedig lehet, rósz hirt is eltemet, mert néki sem jól esik. 

13. Nem nyitja úgy száját, férjének orczáját, hogy azzal megpirítsa. 
Vendég hallatára nem morrog urára, akkor nem is búsítja; 
Hogyha mi nem tetszik, inkább várakozik, vagy csak titkon megsúgja. 

14. Ha hirtelenségből, vagy búsult elméből férje más ellen szól is, 
Nem feccsenti azt ki, hogy abból jöjjön ki, netalán majd halál is 
Sőt Abigaillal * megbékélnek azzal, még tyúkkal, kalácscsal is. 

15. Ha indul haragra, nem szab ő urára csufundáros titulust, 
Maga mérsékelve száll csendes elmére, mert szereti a virtust, 
Tudja, hogy a dagály ártaímasb akadály, mint a részegítő must. 

16. Nem hívja Jánosnak, Lukácsnak, vagy Pálnak, midőn őtet szólítja, 
Te s tu beszédekkel, vagy a mi ezekkel egyez nem szomorítja, 
Ellene nem dúl-fúl, nem is nézi rútul, sőt soha meg nem szidja. 

17. Noha vagyon olykor, hogy férfiat a bor, ha jól iszik, meghatja 
És akkor oly kárát, kit hon esetnek lát, szótalan nem állhatja, 
Akkor szép szavával vagy hallgatásával férjét lecsillapítja. 

18. Nem áll néki feljebb, hogy a fitető eb már megötte a bélest, 
Ha férje dorgálja, csendesen meghallja, nem szól kilenczedfelest, 
Az ő morgásáért, nem von urán tallért sem ispán, sem esperest. 

19. Ha eszében vette, hogy a férjét érte valamely felől rósz hír, 
0 sem vigad akkor, bár legyen közel bor, de szivében csaknem sír ; 
Míg pedig férje víg, ő sem komor addig, de vidám elmével bír. 

20. Ha férjére szólnál, nagyobb mérget annál nem adnál innya, s enni, 
Kész volna ő azért ontani mindjárt vért, vagy veled törvénykezni, 
Inkább hogyha lehet, az ily rósz hírt-nevet uráról ő lekeni. 
1 Abigail históriájára nézve v. ö. Szabó Károly : Régi Magyar Könyvtár 

144., 319., 323. sz. 
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21 . Akarja honnlétét, de ő távol mentét búsult szívvel óhajtja, 
Éte sem jóízű, míg férje meg nem jő s fejét térdére hajtja, 
Midőn pedig megjütt, eleiben kifut s az Istennek hálálja. 

22. Gondja volt ő néki, bár nem mondta senki ura vacsorájáról, 
Mert van étek főve, tyúk, pecsenye sütve s bort hoz a kamarából,. 
Ha pedig ott nincsen, hozat ő majd pénzen az úr korcsomájáról. 

2 3. A fáradság után megnyugotja oztán sok gonddal élő férjét, 
Nem hagy a szolgáktól, sem a szolgálóktól esni semmi zerétét. 
Párnái mind tiszták, derekalji puhák, töltött belé lúd pelyhet. 

24. 0 kétszer hat napon, vagy minden szombaton férje lábát megmosja,. 
Ha van szolgálója, annak parancsolja, hogy azt el ne múlassa, 
Ha pedig főasszony, parancsol nagy gyorsan, s lészen arra inasa. 

25. így keresi kedvét, ha szereti férjét urának a jó asszony; 
Sőt ha nem szereti, úgy is elköveti, hogy jó híre maradjon, 
Mert a becsületnél s a csendes életnél nincs nála nagyobb haszon. 

26. Férje távoliévén s vendége érkezvén, vélük egy széket nem ül, 
Hanem magánosan, külön való padon, de mégis asztalnál ül, 
Kivált ha ifiú rend, ki házához menend, mert gyanuságot kerül. 

27. Ha pedig a vendég úgy érkezett, hogy még az urát otthon érte, 
Komor szint nem mutat, néki azzal utat nem ád, mert észrevette,. 
Hogy urának kedves, véle esmeretes s ötöt azért kereste. 

28. Kelletlen vendégek oda hogyha mentek urának kedve nélkül; 
Minthogy sokak vannak, kik hasat hizlalnak minden szemérem nélkül, 
Hosszú konyhát nem üt, hanem tyúktojást süt s maga dologhoz készül. 

29. Senki háborgások, hogy azt tudják mások ő miatta nem hallja, 
Mert a perlekedést, urával versengést ő szívéből utálja; 
Inkább férje szavát, ha beszél is hibát, mindenkor helyén hagyja. 

30. Tudja, hogy olyankor, mikor férje komor s kedvetlen a sok bajtól: 
Jól meg nem fontolja, hanem csak kiszólja, vagy esik jól vagy nem jól;, 
De lészen még olykor, hogy férjének akkor ő is bátran panaszol. 

31. Nála van a tudás, hogy a szó folytatás nem egyéb csak fántom-fánt, 
Azzal ő nem használ, ha többet boronál, a mennyit az ura szánt,. 
Kit férje fontolván, dagályát elhagyván azután ily dolgot bánt. 

32. Ha mi félszegséggel, vagy mi betegséggel férje látogattatik, 
Nem búsítja azzal, hogy az Isten által bűnéért verettetik: 
Hanem éjjel-nappal szorgalmatossággal mellette forgolódik. 

33. Halálban sem hagyja, ha Isten úgy adja, hogy ő maradjon utói, 
Mert kötelessége, nemcsak embersége kényszeríti tudja jól; 
Azért immár pennám, ha rendit meg tudnám a második részről szól.. 
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Második rész. 

1. Hallátok asszonyok, 
Fő rend s alacsonyok, 
Mi lön itt a tanúság: 
Hogy férjetek dolga 
Tisztetek főbb gondja; 
Ha bennetek van jóság. 
Nem jó gazdasszony az, 
Hanem inkább csak gaz, 
A ki ezeken túl hág. 

2. A másod rendbéli 
Hivatalja s rendi: 
Ez a jó gazdasszonynak 
Mely csak magára néz, 
Mert különben nehéz 
Ötöt tartani annak, 
Hogy míg van ideje, 
Csinosan viselje 
Gondját önön magának. 

3. Orczája rút mocskos, 
Keze, nyaka szurkos 
Nincsen ő néki soha; 
Ha messze is a víz, 
Nem kell oda sok pénz, 
Elmegyen ám ő oda. 
Ne gondold, hogy féljen, 
Mert többször nem lészen 
Vízözön, Isten mondta. 

4. Ha ágyból felkelhet, 
Vagy lábán elmehet, 
Elmegyen ő vízhozni. 
Ha pedig főasszony, 
Szolgálója vagyon, 
Nem jár ez harangozni, 
Hoz épen helyére, 
Tölt is a kezére, 
Nem sajnálja tekozni (így!) 

5. Sok lúg jár a haján, 
Nem hagyja a nyakán, 
Hogy a mocsok megasszon; 
Inge gallérára, 
Vagy csipkés fodrára, 

Hogy onnat szenny ragadjon. 
Megsurolja torkát, 
Nem félti a markát, 
Hogy bori felszakadjon. 

6. Nyaka, ha fehérlik, 
Tudja, hogy úgy illik 
Azon a veres kláris, 
Mert a csinos testtel 
Gerjeszti embert fel 
Még a koros személy is. 
A szép fehér nyakra 
Nem kár bizonyjára 
Még a szép arany láncz is. 

7. Körmei sem nagyok, 
Mert tudja, hogy azok 
Nem jók szöllő kapálni; 
Minden héten kétszer 
Elszedi azt késsel, 
Nem tartja fazék vájni. 
Nem varas a testje, 
Mert tetű nem ette, 
Hogy azt kelljen vakarni. 

8. Nem szól az orrában, 
Mert nem sült meg abban 
A megpenészült piszok. 
Senki azt ő róla 
Igazán nem mondja, 
Hogy ő szortyogása sok. 
Még azt is gyűlöli, 
Mikor a cselédi 
Köhögök és hákogók. 

9. Kaczagva ritkán ládd, 
Hanem ál-orczád 
Vagyon ábrázatódon ; 
Vagy játékos medve, 
Mely volna megkötve 
Játszadoznék, vagy majom: 
Még akkor sem harsog, 
Hanem csak mosolyog 
A pirosult ajakon. 
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10. Minthogy teste csinos, 
Azért ő is megmos 
Minden fehérlő gúnyát. 
Nem hagyja, hogy a szenny 
Úgy fogja meg mint enyv, 
Nem szereti a rusnyát, 
Ki szapunak való, 
Lészen annak forró, 
Ha talál valahol fát. 

1.1. Azt sem ládd felőle, 
Hogy ő bortól telve 
Böfögne, csuklándoznék, 
Nem fél semmit attól, 
Hogy a sok italtól 
Homlokkal tűzben esnék; 
Nem is iszik annyit, 
Hogy azért egyet is 
Valaha tántorodnék. 

12. Nem irtózik attól, 
Hogy keze hamutól 
Szertelen meghasadoz, 
Vagy a víz hidege 
Miatt gyenge körme 
Erősen * megdagadoz; 
Vagy a sulyok nyele 
Gyenge tenyerére 
Megpuffadt hólyagot hoz. 

13 . Nem hagyja, hogy testét 
Szívja piros vérét 
A koboz nyakú féreg; 
Készebb messze menni, 
Mintsem elszenvedni, 
Hogy csak egyszer csipné meg. 
Sőt ugyan irtózik, 
Ha más vakarózik, 
Mintha őt sértené szeg. 

14 . Nem hagyja szép gyolcsát 
Vékony potyolatját 
Szappanyozó víz nélkül, 
Nem félti a kúttól, 
Hogy meg nem kél attól, 

Hoz ő más vizet messzűl. 
Bár legyen a szappan 
Drága, de ő abban 
Hoz, nem marad a nélkül. 

. • 

15. Inge vagyon számos, 
Kiket mikor megmos, 
Akkor is van ő másban, 
Hogy őt pökte minden, 
Nem ül mezítelen 
Száradtáig a kasban, 
Mert elég kendert nyőtt, 
Melyet midőn megszőtt 
Nyert pénzt is a vásárban. 

16. Ha pedig ő nem szőtt, 
Mert főasszonynyá lőtt, 
Van ott elég Frajczimmér, 
Készítnek ők kendert, 
Ha éreznek embert, 
A ki parancsolni mér; 
Nyövik, tépik, fonják, 
Takácsnak úgy adják, 
Mikor arra jut a szer. 

17. Senkit ő asztalnál 
Többször az uránál, 
Ha lehet, meg nem tekint. 
Ha tekint is okkal 
S igen helyes móddal 
A szép tisztesség szerint, 
Szemével nem kótyáz, 
Inkább arra vigyáz, 
Férje, ha valamit int. 

18. Leülésben később 
Felkelésben elsőbb. 
Nem vár ő pohár folyást. 
Ha pedig főasszony, 
Elől mosdik máson 
Nem vár sok kinálkodást; 
De ha méltóságosb 
Társa vagyon nagyobb 
Annak enged első pást. 

1 Eredetileg: szertelen, de fölébe írva: erősen. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 13 
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19. Arra is van gondja, Nem bávadoz az égben, 
A szakács mint adja Hanem minden tagja 
Fel a megkészült étket, Helyben vagyon rakva, 
Ne csak tővel-hegygyel,1 S tartja őket csendesen. 
Hanem helyes renddel, 
Ne ejtsen hibát s vétket. 24. Hogyha mi rósz hírt hall,. 
Hogyha szakács botlik, Nem gondol ő azzal, 

« Inas szólíttatik Hogy azt mások beszélik. 
S megizeni ezeket. Hozzá keveset szól, 

Mert tudja azt ő jól, 
20. Ha kedves a vendég Hogy abban kevesellik (?).. 

Tudja, hogy nem elég Hanem ha végtére 
Leves étek asztalnál; Látja, hogy üdőre. 
Hanem hozat rákot, . . . jan (?) bé teljesedik.-
Vagy ama szép fánkot, 
Gesztenyét is ha talál; 28. Gyűlöli a morgást, 
Hogyha szükség lészen, Utál átkozódást, 
Csak konyhára izén, Trágárságot nem beszél, 
S pástétom is előáll. Ha mástól hallja is 

Elfordul akkor is; 
21. 0 a víg lakásban, Sőt még csak attól is fél,. 

Ha szökdösnek tánczban, Ha gyermeki mondják, 
Magát meg nem kínálja, Hogy másoktól hallják 
Hanem csak módosan, Köztök vereségre kél. 
De nem haragosan 
Egy kevéség elvonja. 
Ha kénszerítetik 26. Éte mértékletes, 

S férjének is tetszik Italban nem hires, 
Fordulni sem sajnálja. Az álomért nem hal-vész-

Meghall kis suttogást, 
22. Ha mikoron beszél Ajtó csikorodást, 

S tisztességes személy Füle mindenekre rés 
Az ember, a kivel szól, Ha egyszer szólítják, 
Nem tapod előtte, Többször nem unszolják,. 
Hanem ha letötte Talpra állani is kész. 
Lábát, odanyomja jól : . 
Ott nem terjegeti, 27. Az ő hortyogását, 

. S azt nem sepergeti Ágyban bugyogását 
Lábaival ő sehol. Szolgálók nem nevetik: 

Elébb mindazoknál, 
23. Nézd el bár két kezét, Kik vadnak az háznál, 

Nem tépi az ingét Hidjed, hogy le sem fekszik.. 
Soha beszéd közben, Hanem ha nyavalya 
Ujját nem facsarja, Érkezik reája, 
Ajakit nem rágja, Úgy kételenítetik. 

1 V. ö. Arany J., Toldi II. ének 8. str.: »S tővel-hegygyel össze hagyja 
a cselédet.« 

• 
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28. A felkelésben is 
Nem éri senki is, 
Hogy nap a hasát sütné; 
Avagy rágódását 
Nem várván virradtát, 
Hogy ki szemére vetné. 
Magát úgy viseli, 
Hogy még az angyali 
Khorus is megszeretné. 

Harmadü Harmadik rész. 

1. Ha lehet még szólok 
S mind igazat mondok 
A jó gazdasszonyokról, 
Ki gazdasszonyságot 
Jóllehet nem hozott 
Az anyjának hasából, 
De mégis léi módot, 
Mint viseljen gondot 
Az ő házat ályáról. 

2. Mert azt ő egészen 
Kívül-belül épen, 
Tisz.tán s fehéren tartja; 
Hasadozott falát, 
Leomlott tapaszát 
Kevert mészszel bécsapja; 
Szeméttel megtelni 
S pusztulásra kelni 
Semmiképen nem hagyja. 

3. Tudja, hogy a tűzhely 
S kemencze kéménnyel 
A háznak legjobb része; 
Annak kürtőjéről, 
Kémény- s cserényéről 
Függő korom nem néz le; 
Mert őt az ijeszti, 
Hogy tűz megemészti, 
Nem birák büntetése. 

4. Abban sok az edény 
Mind nagy és mind kicsiny 
Polczon, szegen, fogason, 
Kiket tart csak díszért, 
Kit házi szükségért. 

29. Az ilyen gazdasszony 
A háznál jó haszon, 
Ha méltóságra ment is, 
Mert az ő eszével 
Ékesíttetik fel 
Még a külső cseléd is. 
De ezt hagyom ebben, 
Mert megirám rendben 
Magaviselését is. 

Ki fa, ki cserép, ki ón; 
Abrosz, kendő, kárpit; 
De ki tudná rendit. 
Van sok türedék vászon. 

5. Ezek mind fehérek, 
Szennyben nem hevertek, 
Nem is fogta meg a füst; 
Mert az ő számokra, 
Megtisztulásokra 
Meghevült sokszor az üst, 
Hogy meghassa a víz, 
Nem kell arra nap tíz, 
Ha járta is négyes nyüst. 

6. Nem csak ruhájának, 
Hanem fazakának 
S tálának is lesz ott víz. 
Jó ízűt nem eszik 
Abból, ha megérzik 
Rajta kozmás lencse íz. 
Elhitte ezt nyilván, 
Hogy nem szép kalányán 
A lisztes kása csiriz. 

7. Mosva rakja szegre, 
Nem telik meg rendre 
Mosatlannal pad alja, 
Mert félti attól is, 
Hogy kedve nélkül is 
A komondor megnyalja, 
Fejét beledugván 
S házból kiindulván 
Az ajtófélhez csapja. . 

J3* 
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8. De nemcsak tál s kalány, 
Hanem mind boros kán 
S mind pohár nála tiszták. 
Minden edényekkel, 
Kiket ez ház visel: 
Tekenők, csészék, sziták; 
Mert láthatsz olyant is, 
Kinek csebrén ma is 
Vannak tavalyi tészták. 

9. Ha tiszták edényi, 
Gondja vagyon néki 
Szorgalmatoson arra, 
Hogy a hol mi állott, 
Van-e most ugyanott, 
Vagy eresztették lábra, 
Mert mit hová tesznek, 
Néha azt nem lelik 
Ugyanott harmad napra. 

10. Minden eszközt felhány, 
Ha nincsen még hijány 
Ládában kamarában; 
Nem fundál csak ezen, 
Hogy elég van minden, 
Mert hordnak az udvarban, 
Hiszi, hogy nincs annyi, 
Hogy el nem tud fogyni, 
Ha kímélés nincs abban. 

11. Számán tudja a pénzét, 
Eljárja a pinczét 
Borait megvizsgálja, 
Melyik van szénültig, 
Vagy hány vagyon félig 
S szádjait mind találja; 
Mindenkor kolcsárra, 
S borhozó szolgára 
Bíznia nem akarja. 

12. Elmégyen majorba, 
Elmégyen akolyba, 
El a gabonás házba; 
Megvizsgálja néha, 
Hogyha tékozolva 

Nem nyúltak a rakásba. 
Ha lakat felvetve, 
Vagy csalul van téve 
S nyúlhatnak a szúszékba. 

13. Igyekezvén arra, 
Hogy ne legyen kára 
A prófont házban is jár; 
Túrót, mézet, vajat, 
Szalonnát és sajtot 
Megnéz, ha nincs bennek kár, 
Mert néha hirtelen 
Nem vett kárt eszében 
Sem tiszttartó s sem kolcsár. 

14. A tyukász házat is, • 
Ha gyakorta nem is, 
Meglátogatja néha, 
Megnézi, ha bővül, 
Avagy meg nem szűkül 
Majorságból a konyha. 
Tyúk, lúd, pulyka, récze, 
Nézi, ha felérte 
Mennyi költ rá gabona. 

15. Néha mikor búsul, 
S házából kifordul 
Letekint az udvarra, 
Ha lát gané dombot, 
Vagy szemétből halmot, 
Feddődik a szolgákra. 
Kiviteti sokszor, 
Nem bízza mindenkor 
Csak az udvarbiróra. 

16. Gyermeki ha vannak 
Egyikét is annak 
Nem hagyja tudatlanul, 
Ha talál oskolát, 
Nem szánja a summát; 
Nem neveli parasztul. 
Nem tartja csak otthon, 
Hanem vagy szeget von, 
Vagy emberséget tanul. 
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17. Azok ha leányzók, 
Úgy is roszra hajlók, 
Gyakor vigyázás nélkül; 
Tudja, ha szüntelen 
Pásztorok nem lészen, 
Növéseknek nem örül, 
Kiket nemcsak ruház; 
Hanem van varró ház; 
S nem hagyja nőni restül. 

18. A frájczimerektől 
S belső cselédektől 
Szorosan számot vészen, 
Kinek mi dolga volt, 
S járása kinél volt, 
Immár mi dolga lészen. 
Fonás, varrás, seprés, 
Csipke, recze kötés, 
Ha van elég kezeken. 

19. Azt is ki tanulja, 
Ha valaki járja 
Titkon a frajok házát, 
Rósz társaik od ásnak 
S ifiakkal szólásnak 
Ne valják gyalázatját, 
Még öreg asszonyra 
Sem bízza mindenha 
Azoknak épen gondját. 

20. Szakácsra sem bízik, 
Hogy ételnek ízit 
Mindenkor reá hagyja, 
Hanem konyhára lát, 
Szemléli munkáját, 
A húst mint abárolja; 
Savát, ízit, szerit 
Avassal és levit 
S menni légyen a borsa. 

21. Magában elhiszi, 
Hogy más azt nem viszi 
Ő helyette úgy végben, 
Hogy fogyatkozása, 
Avagy kárvallása 

Valamiben ne légyen. 
Mert (ne idegennek, de) 
Maga szemének se 
Mindenkor higyjen. 

22. Jó gazdasszony ám ez, 
Ki tud mindezekhez 
S nem szeret rút tékozlást. 
Jót követ magától, 
Nem él rósz példából, 
Távoztat tunyálkodást, 
Nem ér ez szükséget, 
Nem kap vereséget, 
Nem érdemel korpázást. 

23. Ezt a főasszonyok, 
Hogy jó gazdasszonyok 
Legyenek, úgy tehetik, 
Ha lészen jó eszek 
És vigyázó szemek, 
Mert hozzájok ez illik ; 
A ki pedig szegény 
S két keze nem serény, 
Az álla is felkopik. 

24. Hátra még sok vagyon, 
Mit a jó gazdasszony 
Háza táján kövessen. 
De nem csak írásra, 
Hanem jó példára, 
Magától is siessen, 
Mert bizony nagy szükség 
Éri őt: szegénység, 
Ha szeme nem lesz résen. 

25. Ha kik így viselnek, 
Míg világon élnek 
Házi gazdasszonyságot, 
A rosszak irigylik, 
De ők megérdemlik 
Bizony a méltóságot. 
Kik ezek ? Ha tudnám, 
Bizony nekik adnám 
Mostan a primusságot. 
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26. Ezer hatszáz után 
Nyolczvan kilencz folytán 
A mindszenthava tájban, 
Midőn gondolkodnám, 
Magam mint táplálnám, 
Tőm ezeket summában; 
És egy jó asszonyért, 
Ki mindezekhez ért, 
Iram egy kis czellámban. 

Vége. 

Author ad lectorem: 

Non mihi fért animus matronam carpere segnem, 
Pro vi da, sed rerum dicere, quae sit anus. 

Azon magyarul: 

Ez kis énekemben én nem azt akarám, 
Hogy a rósz gazdasszonyt, hol miben czirmolnám, 
Hanem azt akarám ebben kibeszélni, 
Ki a jó gazdasszony, hogy tudd megesmérni. 

Közli: BAROS GYULA, 

GUZMICS IZIDOR LEVELEI FARKAS JÓZSEFHEZ. 

(Második közlemény.) 

XV. 

Farkasnak Guzmics. 

Vettem leveledet — a' szívességnek özönében úszó levelet! — 
Olly nem nehéz volna tehát Győrből Pécsig az u t ! Ha madár volnék, 
Jóskám, s ha nem repülve is, mint az, de olly könnyed testtel, millyennel 
az lebeg a' lég' folyamán, csak ugyan sebes léptekkel hagynám magam 
után Győrnek bonczolt falait. De szekérben, mozdulatlan, mintegy lebilin
cselve ülni, *s igy több napokon által, nyughatatlan testemnek, 's vérem
nek, 's azért lelkemnek is tűrhetetlennek látszik. De te olly változandó 
tárgy okkal örvendesztetsz előre, mellyek a' leghosszabb utat is röviddé 
tudják tenni! Igaz, Baronyát már kétszer festette nékem a' Tud. Gyűj
temény, 's az utolsó festés kellemetesbbe tévé azt, mint az első; ugy 
kell hinnem, hogy a' természet még kellemetesbben fogja azt élőmbe 


