ADATTÁR.
PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA VERSEL
1. Gróf Pekry Lőrinczné báró Petrőczy Kata Szidóniának, mint
fordítónak * neve már régebben ismeretes volt irodalmunkban, de mint
számos, maradandó becsű, szép költemény szerzőjét, tehát mint költőt,
csak 1867 óta ismerjük.2 Költeményeit tudósaink közül ekkor kézirat
ban még csak Gyulai Pál, Toldy Ferencz és Thaly Kálmán ismerték.
A nagyközönség még nem olvashatta őket.
Az eredeti kézírású verses füzetet báró Radák Istvánné gróf Rhédey
Klára, a költőnő egyik dédunokája, fedezte fel s ugyanő hívta fel
rá Thaly figyelmét. Majd el is küldte Budapestre Gyulai Pálnak
»oly kijelentéssel, hogy az felhasználás után az erdélyi múzeumnak
adasssék á t « . 3 Gyulai a kéziratot 1864-ben Toldy Ferencznek, 1865-ben
pedig Thaly Kálmánnak adta át. A verses füzetet mindketten olyan
értékesnek találták, hogy lemásoltatásáról nyomban gondoskodtak.
A Toldy gondoskodásából készült másolat jelenleg a Magyar Tud.
Akadémia tulajdona. Czíme: Petröczi Kata Sidonia \ tulajdon kezével
írt Énekei. 4-r. Félvászon kötésben. Toldy czeruzás lapszámozásával
1—70+1-—69 lap. A czímlapon Toldy czeruzával írott következő
jegyzete olvasható: B. Radákné sajátja. Gyulai Pál közlötte velem
martiusb. 1864. — Ez a másolat két kéz írása, még pedig az
első lemásolta a költőnő tulajdon kezével írott énekeit, vagyis az első
részt (1 — 70 lap), a második pedig a második részt (1—69 1.). Az első
kéz nagy gonddal igyekezett az eredetit utánozni. Annyi szöveget és
úgy írt egy-egy lapra, egy-egy kikezdésbe, egy-egy sorba, a mennyi és
a hogyan az előtte fekvő eredetiben volt. A versszakokat kezdő sorok
kijjebb írásával, sőt egyes nagybetűk észrevehető utánzásával is nyilván
az eredetihez való hűségre törekedett. Betűi függőlegesek. A második kéz
írása gondos, de betűi jobbra dőltek s kisebbek. E másolat könyvtári
jelzete : »M. írod. Régi és ujabb írók művei 4-edrét. 24. szám«. E Toldyféle másolatról irodalomtörténeti munkáink és folyóirataink egyike sem
1
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Szabó K.: RMK. I. 1399. 1424. 1704. 1747. sz.
Toldy F.: A magyar költészet tört. 2-ik kiad. 1867. 301. lap.
Thaly : Tanulmányok, 170. 1.
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közöl adatot. Arról, hogy ez az eredeti kéziratról készített másolat az
Akadémia könyvtárában őriztetik, csak igen kevesen tudhattak. Benczúr
Gyuláné úrnő is (levélbeli szíves értesítése szerint) csak az eredeti kéz
irat kutatása közben talált rá és saját használatára le is másolta.
A Thaly-féle másolat 4-r. alakra hajtogatott ívekből (I. rész),
illetőleg félívekből (II. rész) áll. 1 — 6 4 + 1 — 2 8 lap. Füzetlen. Az első
rész ívei fekete selyemczérnával vannak átvarrva. E másolat a Thalyhagyaték egy részével 1911 -ben került Debreczen város múzeumába.
Jelzete: »Lsz. I. 198/1911«. Ez is két kéz írása. Az első részt (1—64 1.)
Várady Béla 1865-ben másolta le Thaly számára, a másodikat (1—28 1.)
pedig, a mely az eredetiben Thaly megállapítása szerint, négy kéz írása,
maga Thaly, ugyancsak az eredetiről. Várady az eredeti verses füzet
másolásakor ugyanúgy igyekezett eljárni, mint a Toldy-féle példány
másolója. Az eredeti szöveget igyekezett ő is híven, a maga nyelv
sajátságaival visszaadni. Sőt néhol a nagy kezdőbetűket is utánozza
(pl. XXXV. sz.). A versszakok kezdősorainak kijjebb írásával ő is bizo
nyára az eredetit utánozza. Thaly, a sajátkezűleg írott másolati részben,
a Toldy-féle másolat írójától és Váradytól eltérőleg, a helyesírást moder
nizálja s egyes verseket tagoltan, rövidebb sorokra osztva, ír le s utóla
gosan a másolat Váradytól írott részét ( 1 — 6 4 1.) is, hol tintával, hol
czeruzával, a helyesírás szempontjából modernizálja.
Ez a másolati példány két borító levéllel van ellátva. A külsőre
Thaly kék czeruzával e czímet írta: Petrőczy Szidónia
versei.
A második borítékon már a Várady írásával e czím áll: Másolatok.
— Petrőczy Kata Szidónia \ Tulajdon Kezével írt Énekei. E czím
alatt Thaly következő tájékoztató sorai olvashatók:
»(Az -eredeti kézirat jelenleg gr. Pekry Lőrincz és Petrőczy KataSidónia utódának b. Radák Istvánné szül. gr. Rhédey Klárának birtoká
ban van, a Pekry-féle régi ózdi kastélyban — Erdély —, hol Pekry
Lőrincz arczképe is őriztetik. A könyvecske octáv-formatum, puha, pirosas
táblában. Vége felé újabb keletű 1796—1808 közti versek vannak
egész a jelen század elejéig, idegen v négyféle kezekkel írva. Petrőczy
K. S. ez énekit betűhíven lemásolta számomra Várady Béla 1865-ben
az eredetiről, mely is sokáig nálam vala) Thaly Kálmán.« Ez alatt
ugyancsak Thaly írásával j »Comportáltam« (helyesen: confrontáltam).
A második boríték belső lapjára Thalynak következő jegyzetei
vannak írva (lila tintával): »Cserei Mihály, históriájában 1679. évnél
miután előadná miként tudá ki Teleki Thökölyt (boszúból, hogy leányát
el nem vévé) Erdélyből, s krakai jószágát magának foglalá, folytatja:
,így bánék (Teleki) Pekri Lőrinczczel is, Bethlen János mostohafiával,
a kit v kellett, v n, cs árestáltatott (Béldy Pál ligájának ürügye alatt ?)
s úgy mortificált; eluná a sokat utoljára, kibujdosék Erdélyből, s mivel
különben Magyarországban elő rí mehete: ketelenség alatt pápistává
lőn, s gróffi titulust adának neki Bécsben, — úgy jőve vissza Erdély
ben'. (123. 1.) n. b. Pekry Erdélybe visszamenetele már a Leopoldi
diploma ideje és hatálya alatt történt. Majd czeruzával: »Pekry 1703
octoberben esett mint a kiostromolt Balázsfalva parancsnoka a kuruczok
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fogságába. Vejei: Klára-Szidonia, Kata, Polixéna, Teréz és Zsófia leányai
után b. Révay Imre, b. Kemény László (majd gr. Bethlen Elek volt
kurucz gárdista), Dániel István, b. Radák András és Kemény Sándor.
— id. Petrőczy Istvánné, Thököly Erzsébet.«
Miután a maga módja szerint mindkét másoló az eredetihez való
hűségre törekedett: abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a két
másolat gondos egybevetése alapján a régi nyelvvel ismerős olvasó
— bár tudott dolog, hogy a legjobb másolat sem pótolja az eredetit —
minden egyes esetleges másolási hibánál vagy eltérésnél szinte teljes
bizonyossággal meg tudja állapítani, hogy az eredetiben mikép hangzott
a kétfélekép másolt szó vagy szótag. Mi magunk az egybevetések
folyamán arról győződtünk meg, hogy a Thaly-féle másolat készítői
(Várady és Thaly) sokkal gyakorlottabbak voltak a régi írás olvasásá
ban, mint a Toldy-féle példány készítője, a ki akarva-akaratlan igen
sokszor modernizálta a helyesírást s kijavította az eredeti hibáit.
Thaly a birtokában volt másolatról két helyen is tesz említést.
Az Adalékokban (II. k. 197. 1.) azt mondja, hogy az eredeti verses
füzetet teljesen lemásolta s egészen közre akarja bocsátani; az Athenaeumban (1874 : 2508. Vö. Tanulni. 170. 1.) meg azt, hogy: »Mi az
egész kötetnek lehető gonddal készült másolatát vettük«. Antalffy Endre
a Thaly-féle másolaton csupán csak azokat a bő szemelvényeket értette,
a melyeket Thaly e versekből közölt. »A Petrőczy Katalin költészetét
— úgymond — csupán abban a hiányos és töredékes
másolatban
tekinthetjük át, melyet Thaly az Athenaeum 1871. [helyesen: 1874.]
évfolyamában, majd Irodalomés műveltség történeti
tanulmányok
a Rákóczi-korból
ez. könyvében közölt.« 1 Pedig Thaly az idézett
helyeken világosan megmondja, hogy az egész kötetnek másolata meg
van nála. És bár Baros Gyula az Antalffy munkájának ismertetésekor
(EPhK. 1906 : 371.) fölkérte Thalyt, hogy bocsássa közre immár
a .teljes másolatot, mert könnyen megeshetik, hogy szerencsétlen véletlen
következtében ez is elpusztul: a másolat kiadatlan maradt. Három év
múlva (1909) Thaly elköltözött az élők sorából. Lakos Géza Hol van
nak Petrőczy Kata versei ? ez. czikkében még 1911 -ben i s 2 csak az
eredeti verses füzet fölkutatására hívja föl a figyelmet s a verses füzet
tartalmát a maga teljes egészében felölelő Thaly- és Toldy-féle másola
tokról említést sem tesz.
Mikor a kuruezkori költészet tanulmányozása közben rájöttünk
arra, hogy a Palocsay-kéziratok a Thaly hagyatékának egy részével
a debreczeni városi múzeumba kerültek: 3 akkor fordultunk a Szilády
Áron és Ferenczi Zoltán urak szíves buzdításától is sarkalva, az ottani
múzeum igazgatóságához azzal a kéréssel, hogy nem került-e oda Thaly
hagyatékával együtt a P. K. Sz. eredeti kéziratos verses füzete is?
Zoltai Lajos múzeumi őr úr 1914 ápr. 17-én azt válaszolta, hogy
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Petrőczy K. Sz. élete és munkái. 1904. 43—44. 1.
IK. 120. 1.
A kurucz balladák hitelessége. írták Harsanja István, Gulyás József
és Simonfi János. 1914. 35. 88. 1.
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az eredeti kéziratos füzet nincs ugyan ott, de ott van ennek egy betű
hív másolata, csakugyan a Thaly hagyatékában. E másolatot a múzeum
igazgatósága szíves volt számunkra kikölcsönözni. Majd személyesen
átkutattuk a Thaly-hagyaték Debreczenbe került részét, nemkülönben
a Magyar Nemzeti Múzeumba jutott részt is (Thaly-csomók), de az ere
deti kéziratos füzetet nem találtuk meg.
A Thaly-féle másolatról Benczúr Gyuláné úrnőnek, szíves értesítése
szerint (1914 ápr. 26), még Thaly életében tudomása volt. Thaly
több ízben ígérte, hogy oda fogja neki kölcsönözni, de közbejött halála
ebben meggátolta. Thaly halála után aztán kutatta a másolatot
a hagyaték Budapestre került részében s kerestette Debreczenben is,
de eredménytelenül. A napilapok híradásából tudta meg, hogy a Thalyféle másolatot ott találtuk meg, a hol ő eredmény nélkül kerestette.
Erről a Thaly-féle másolatról Kovács Sándor pozsonyi ág. hitv. evang.
theol. akad. tanár 1897-ben készített a maga számára egy másolatot.1
Az eredeti kéziratnak azóta, hogy Thaly 1865-ben lemásoltatta,
illetőleg részben maga lemásolta, nyoma veszett. Lappang valahol.
Thaly az Aíhenaeumban (1874 : 2508.) és a Tanulmányokban (Bp.
1885 : 170.) azt mondja, hogy immár régen átadatott az Erdélyi
Múzeumnak. Rimeg Ödön Thaly e tájékoztatása alapján írta aztán
költőnőnkről szóló dolgozatában,2 hogy az eredeti kéziratot »ma az
erdélyi múzeum őrzi kegyelettel«. Az Erdélyi Múzeum könyvtárában
azonban nincs. Arról, hogy odajutott volna, nem beszél semmiféle föl
jegyzés. A könyvtár 1908 előtt néhány évvel, a Thaly adatára támasz
kodva, megkísérlette a kézirat visszaszerzését, de eredménytelenül.
Thaly akkori tudósítása szerint a kézirat Gyulai Pálnál (a kitől kapta),
Gyulai tudósítása szerint Thaly Kálmánnál maradt. 3 Melyikük kezén
veszett el, nem lehet megállapítani, véleményünk szerint Gyulaién.
Az eredeti kézirat fölkutatása czéljából fölkerestük levélben az ózdi
Pekry-kastély jelenlegi tulajdonosát, özv. Bornemisza Andrásné bárónét,
aki 1914 május 12-iki levelében arról értesített, hogy báró Radák
Istvánné annak idején elárvereztette az ózdi kastély berendezését s
az ózdi könyvtár most már nincs többé.4
2. Azok az íróink, a kik Thalynak P. K. Sz. életéről és verseiről
írott igen értékes és úttörő tanulmánya (1874) óta költőnőnkről írtak : 5
mindnyájan Thaly tanulmánya alapján dolgoztak s jó részben az ő meg
állapításait fogadták el. Csak az Antalffy munkájában találunk olyan új
adatokat, a melyek segítségével az addigi tévesnek bizonyult megállapításokat
1
Ez idő szerint tehát P. K. Sz. verseinek a következő másolatairól van
tudomásunk: 1. A Toldy-féléről. Készült az eredetiről 1864-ben. 2. A Thalyféléről. Készült az eredetiről 1865-ben. 3. A Benczúr Gyuláné úrnőé. Készült
a Toldy-féle másolatról. 4. A Kovács Sándor theol. tanáré, a Thaly-féléről.
3
Gr. Pekry Lőrinczné, Báró Petrőczy Kata Szidónia élete és költészete.
Marosvásárhely. 1905. 50 lap.
8
Erdélyi Múzeum. 1008. 57. lap.
4
A kastélyt gróf Teleki József vette meg. Századok. 1908. 310. 1.
8
Kovács Sándor: A kurucz világ költő asszonya. (Prot. Esték. I. soro
zat. Pozsony, 1897. 87—109. 1.) — Antalffy Endre és Rimeg Ödön id. művei.
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helyesbíteni kellett. Ez új adatok szerint P. K. Sz. 1664-ben (és nem
1658 végén) született. Ifjúságát idegenben, Lengyelországban (és nem
Erdélyben) töltötte. 1682 tavaszán (és nem 1675—6 táján) 18 éves
korában lett Pekry Lőrincz felesége. Házasságukból 5 leány- (Klára,
Katalin, Polixéna, Teréz és Zsófia) és 6 fiúgyermek született; a fiúk
azonban kora gyermekkorukban elhaltak. (Pekryné 1700-ban kelt vég
rendeletében két fiáról: Sámuelről és Lőrinczről tesz említést.) Halálának
ideje és helye: 1708 október 21 (és nem 1708 eleje), Beregszentmiklós
(Rákóczi-kastély),* eltemettetésének helye: az ózdi (és nem huszti)
református templom. A Joillatú XII. Liliomot nem 1705-ben (mint
Thaly állítja), hanem 1704-ben, szebeni rabsága idején írta. A Jó illattal
füstölgő igaz sziv (Lőcse, 1708) nem eredeti műve a költőnek s nem
1707-ben írta (mint Thaly hitte), hanem Arndt János híres pietista író
munkájából fordította 1707 végén és 1708 elején. A pápista vallásra
hajlott Lutheránusok ez. művének eredetije nem Mayer Józseftől való
(mint Thaly írta), hanem Mayer Fridrik Jánostól. És e művét —
Antalffy szerint — nem Pekry Lőrincz visszatérítése czéljából írta,
hanem ama tömeges kitérések meggátlására, a melyek abban a korban
Felsőmagyarországon a lutheránusok között, az üldözések miatt, oly
gyakoriak voltak. 2 Szádeczky Lajos szerint azonban a Thaly vélekedése
a helyes.3 A mű közvetetlen czélja szerintünk is az, a mire Thaly
rámutatott: férjének visszatérítése.
Az eddigi megállapítások szerint P. K. Sz. református vallású
volt (Thaly, stb.). 4 Ez a megállapítás azonban téves. Szerintünk ugyanis
vallására nézve döntő adatnak kell tekintenünk a költőnő végrendeleté
ben kifejezett eme rendelkezését: »Temettessen [t. i. férjem] az én "édes
fiaimnak kedvekért az ózdi templomba az édes Sámuel és szerelmes
édes Lőrintz fiaim közé. Ha megengedik, a háznál prédikáljon a
lutheránus prédikátor, s úgy a templom előtt; ha pedig meg nem
engedik, senki se«. (Tört. Tár. 1895 : 736.) E rendelkezéséből kétség
telenül megállapítható, hogy ágostai hitvallású evangélikus volt. Ág. hitv.
evang. voltára vall az is, hogy lutheránus pietista írók műveit fordítja
magyarra.
3. Petrőczy Kata Szidónia költészete kiemelkedik a XVII. század
költészetéből. A kép, melyet eddig ismert költeménye; alapján alkotott
róla az irodalomtörténet, hűnek bizonyult most is, a mikor a rendel
kezésünkre álló egész kézirati anyag alapján tekinthetjük át költészetét.
Nem szükséges változtatni rajta. Lírikus természet volt P. K. Sz.,
a kinek lelkében a külső hatások fokozottabb reactiókat keltenek, és
még a legjelentéktelenebb hatásoknak is megvan az eredményük.
Innen magyarázható meg az is, hogy a költőnő szerelemféltő szívével
1
2

Századok. 1908. 311. lap.
Antalffy id. m. Vö. Sárospataki Füzetek. 1905. 4L s köv. 1. EPhK.
1906. 369. s köv. 1.
3
Századok. 1908. 423. lap. 3. jegyzet.
. 4 Kovács Sándor, Antalffy protestánsnak mondják, minden közelebbi
megállapítás nélkül.
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nagy fontosságot tulajdonít apró jelenségeknek is (pl. az asztal alatt
való jelenet), a mi Antalffyt (51. 1.) arra a határozott következtetésre
csábítja, hogy Petrőczy Katának ajkára csak beteges féltékenység, exaltált lélekállapot, s nem valóban átélt érzelmek és események adták
a költészet mélabús hangjait. Nem, hanem a külső behatások iránt
fogékony lelkét a sorscsapások, a megpróbáltatások, férjének kitérése,
labanczczá létele még érzékenyebbé tették, mint más kortársnőjéét, s
megérthető, hogy a különben is gyönge női lélek nagyobbnak látta s
érezte még a kisebb csapásokat is és hogy, mert ember már nem
segíthetett, Istenéhez fordult vigaszért.
Költészetének általános jellemvonása a vallásosság. Ebbe olvad
bele, mint mélabús harmóniába a .hazafiság és a hitvesi szerelem érzése.
Istenhez fordul, mikor férje szívét hidegedni érzi maga iránt, tőle vár
segedelmet, mikor e zivataros korban a maga javai is áldozatul esnek
férje szabadságával együtt a haza ellenségeinek kezébe. Nemcsak a hitvesi
szerelem, hanem a vallásos érzés is hathatósabb erővel jelentkezik nála,
mint más közönségesebb lelkű embernél, hajlékonyabb már lelkealkatánál fogva is a pietismusra, a melynek ő az első képviselője hazánkban
(Kovács S. 101.). Nincsen, a kinek panaszkodjék, Istenhez fordul hát s
versekbe önti panaszait. 1
A fentebb említett három érzelmen kívül nyomát látjuk költészeté
ben még s á 'természetszeretetnek is. Thaly a maga másolatában színes
czeruzával. felölte meg azokat a helyeket, a melyekben a költőnő bána
tában a fákhoz, csermelyhez fordul s azoknál próbál keresni vigasztalást.
Bús embernél legkedvesebb az szép zöld efdő,
Az sem adhat vigasztalást, az is nem kellő
Folyóvizek, szép források, nyári szép szellő
Minden világi sok szépség búdat nevelő. (XVIII.)
Szánjatok kősziklák,
Erdők, kies puszták,
Mezők szép virági,

Vizek friss forrási
Erdei sok vadak
Repülő madarak . . . (XX.)

Változatosságot azonban nem találunk költészetében. A boldog
ság már nem csal lantjára éneket.2
Jó formaérzéke volt Petrőczy Katának. Ügyesen írta a Balassi
strófát. Balassi hatása sokban érezhető költészetén. Nemcsak dallam
mintákat vett tőle (Forog a szerencse. Szilády-kiad. 136. 1.; Egy török
nóta. 64. 1.; Mindennap jó reggel. 70. 1.), hanem a természetszeretet
(Óh magas kősziklák, óh hagy kerek egek) és vallásos áhítat tekin1
A szerelmi és a vallásos érzés összekapcsolódásának szép bizonyítéka
e versszak:
De méltán Istentől félhetnél édesem
Mert esküvésedet meg szegted sok ízben
Bizony meg tekinti még az én Ínségem
Mert előtte(m) nyilván van az én hűségem. (XII.)
2
Az a nő, a ki miatt férje elhidegedett tőle, Apponyi Miklósné volt,
rokona, vére Pekrynének. (Antalffy, 53. 1.)
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tétében is hatott rá Balassi. (Egekben lakozó.) Fordított énekei is meg
lepő verselő készségről tanúskodnak. Összevetettük két németből fordított
énekét az eredetivel s azt tapasztaltuk, hogy nem fordít szolgailag,
sőt az eredetit meg is bővíti. Az egyik ének az Ach wie nichtig . . .
kezdetű, mely megvan az Evang. Gesangbuchbeai (új kiadását hasz
náltuk: Berlin, 1899) is, a 402. lapon (586. sz.), M. Franck (1609—
1667) szerzeménye, mely az 1., 2., 3., 4., 10., 12., 13. versszak
anyagát adja, a többi strófa (7) teljesen a költőnek sajátja. A másik
az O Jesu Christ, Mein Lebens Licht kezdetű, melyet Martin Böhm
(Behm) írt (1557—1622), ugyanazon énekes könyvben a 618. számú
(422. 1.). Eredetileg 9 versszak volt, P. K. Sz. 16 szakra bővíti.
Az eredeti anyaga az 1., 2., 3., 4., 9., 10., 13., 14., 16. versszakok
ban van. De ezekben sem fordít szolgailag. A 4. szak két végső sora
például Petrőczynél a 11. szak két első sorául szerepel. A külső forma
könnyed, dallamos.
Költészete mindössze negyvenöt versre terjed, de bizonyosan többet
írt, mert a másolatból három levél ki van tépve, a melyen szöveg volt;
sok versből hiányzik néhány strófa, egy 18 soros vers pedig ki van
húzva, több lap meg üres volt a kéziratban, úgyhogy elmondhatjuk:
költeményeinek csak kis része veszett el. A 45 versből is 36 a költőnő
saját kézírásával van írva, 9-et pedig valamelyik leánya írt bele (való
színűleg Polixéna), a ki a második részben a XIV. számúig másolta.
A XlV-től az utolsó három versig egy harmadik kéz, az utolsó három
versből kettőt egy negyedik kéz, az utolsót a harmadik kéz írta be. 1
A Petrőczy Kata 45 versét eddig csak töredékesen ismertük
a Thaly közlése alapján (Athen. 1874., Tanúim. 1885). Csak 1 l e t
ismertünk teljesen. A szövegben mindenütt jelezni fogjuk, hogy mi volt
eddig az egyes költeményekből kiadva. Költőnk fenmaradt verseinek
(45) körülbelül egyharmada most jelenik meg először nyomtatásban.
A II. rész X. versétől kezdve már nem a Petrőczy Kata költe
ményei következnek, hanem valamelyik leányáéi vagy unokájáéi, a ki
a sors csapásain búsulva, bánatát P. K. Sz. példájára, versekbe önti.
De e költemények mind az érzelem mélysége, mind a kifejező erő tel
jessége, mind a forma, mind az alakító képesség tekintetében messze
mögötte maradnak a P. K. Sz. költeményeinek, bár nem tagadható el,
hogy néhol igazi költői hang üti meg fülünket (Fejem felett csattognak
Hangjai az átoknak). Hogy ki lehetett ez a nő, a ki gyermekei sorsa,
elborult elméjű atyja, üldözött férje miatt aggódó lélekkel kesereg,
vagy sanyarú házaséletét siratja, azt adatok hiányában nem tudjuk
eldönteni. Benczúr Gyuláné úrnő sejtése szerint Radák Ádámné és
Dániel Istvánné írogattak a könyvbe, s az elmebajos családtag felett
búsongó verset pedig Dánielné egyik menye vagy unokája írhatta,
kinek férje elmebajban halt meg. Ezeknek a költeményeknek (ha azok
nak nevezhetők) közlését más alkalomra halasztjuk.
1

Thaly a Thaly-másolat II. részében a IX. sz. dal után s a XIV. sz.
után írott megjegyzésében ellentétes dolgot mond. Valószínűleg az utóbbi
állítása helyes.
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Még csak P. K. Sz. költeményeinek keletkezési idejéről kell néhány
szót szólni. Az I. rész V—XI. számig terjedő cziklusa Antalffy szerint
1686 augusztusa utáni időből való (Thaly szerint 1676 után), a XI.
számú után jövők 1690 után keletkeztek, a. Bolond szerelemben élőkről
czímű pedig 1689 elejéről való. A második, itt nem közölt, s nagyobbára
nem P. K. Sz.-tól való rész XIV. számú költeményéhez s az utána
következő versekhez oda van írva az évszám (1796—1808). Az utolsó
(XLVI.) vers a harmadik kéz írásával (1796—1808) van írva.
*

#

*

Jelen kiadásunk alapjául az első részben (I—XXXVI. vers) a Thalyféle másolatot vettük, mely kétségkívül megbízhatóbb a Toldy-félénél. A két
másolat közül ugyanis a Thaly-féle sokkal többször tér el az egyes szavak
mai alakjától, s általán jóval rosszabb a helyesírása: már pedig még föltenni
is bajos, hogy a másoló, ha előtte rendes alakjában áll a szó, következetesen
tökéletlen helyesírással másolja. így p. o. a múlt időnek magánhangzó
utáni tt ragját a Thaly-féle másolat majd mindég egy /-vei írja, Ij-t ír
ly helyett, j-t gyakran i helyett (kinjqj), vagy i-t j helyett (iai),
a sz. rövidítést föloldja szent-té stb. Vannak azonban elvétve esetek, a hol
nyilvánvalóan a Toldy-féle szöveg a jobb. Ha végleges kritikai kiadását
adnók P. K. Sz. verseinek, nem haboznánk, a classikus-philologusok
példájára, a két úgy is csak másolt s nem eredeti szövegből összeállítani
a helyeset, így azonban inkább a jobbikhoz tartjuk magunkat, de a Toldyfélének is közöljük jegyzetben összes eltérő variánsait, ha nem pusztán
helyesírási természetűek, hanem vagy elütő hanganyagot vagy a helyesebb
formát tüntetik föl. Ilyenek p. o. a 197. 1. 3. sz., a 204. 1. 2. sz. jegy
zetei. Thaly önkényes sorbeosztását azonban nem követjük.
A sorok előtt sarkos zárójelekben a Thaly-féle másolat lapszámo
zását adjuk, a sorok után állókban Toldyéit. A versszakok számozása
tőlünk van.
I.*

-

[1. lap.] 1. Megvallom Istenem gonoszt cselekedtem
[1. 1.]
v
Sok bűnnel lelkemet én meg fertesztettem,
2. Csak az Ur egyedül az en segetségem
Noha nem érdemlem de van remenségem
Hogy még megkegyelmez 's el nem hagy 1 engem.
Tudom hogy kinokot szenvedet érettem.
3. Zokogva könyörgök Szemed reám fordícz
Hogy tisztulyon Lelkem Lelkeddel erősicz
Penitentiára kit keztem bátoricz
S irgalmasságodk 9 jó jraval gyógyicz.
4. Istenem adj erőt töredelmességre,
Szivembe malasztot tiszta könyörgésre,
Ez elkezdet harczon Pokol seregére,
Nyertes legyen s neved nagy dicsiretre.3
* A szöveg alatti, folytatólagosan dűlt betűkkel szedett, számokkal jel
zett jegyzetek a Toldy-féle másolat fontosabb eltéréseit adják.
1
és élnem hagy — 2 irgalmasságodnak — 3 dicsiretire.
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5. Kárhozat rút mocskát mosd le en Szivemről:
Bűnnek nagy fáydalmát ved el bús fejemről
Véreddel meg váltott keserves lelkemről.
Ki téged megbántot kis gyarló férgedről.
6. Áz te sz. testednek ostorozásaért,
[2. 1.]
Segits meg engemet öt mely ' sebeidért,
Nyuicsad kegyelmedet drága halálodért
Ne hadgy el engemet annak érdeméért.
7. Tartcs meg én lelkemet az kit belé ä adtál,
Kit nem Pokolnak de magadnak tartottál.
[2. 1.] Az te sz. véreddel drágán megváltottál,
És dicsiretedre neveltél s tápláltál.
8. Az én szivem pedig 8 jotul elhanyatlot,
Az jót nem követvén az gonoszhoz hajlót
Meljet az Gyarlóság énnékem ajánlót.
Kárhozat tőribe ime megakadot.
9. Szent Isten engemet szegény * kis férgedet
Ne hady el de segics had álgyon B nevedet,
En hozzám is mutasd uram • jó kedvedet
Hogy az megtérőkhöz nyuitod kezedet. 7
10. Igaz vagy Istenem és igen irgalmas
Mint mennyen és földön csak te vagy hatalmas,
Látod az én szívem mely igen fájdalmas,
És nem gyógyíthatja kívüled 8 senki más.
11. Drága szt. véredért • légy az én oltalmom,
[3. 1.]
Az gonosz sátánon légyen Diadalmom,
Sok gonosz bűnömért ne ad meg jutalmom
Tekéncs szolgálodra s enyhicsed fáydalmom.
12. Oh szány meg Istenem s az én könyörgésem
Én édes Istenem, ne bocsásd üresen
Hogy én legyek példa sok bűnös térhessen,
Penitentiára s gyógyulást vehessen.
13. Nincsen te kivűled a ki segíthetne
Hogy én szegény fejem üdvösséget 10 nyerne
[3. 1.] Adgyad könyörgésem te hozzád fel érne,
Az te kegyelmeddel mint jó irral térne,
14. lm bün tömlöczéből te hozzád kiáltok,
S te tőled az égbül segítséget várok,
Kívüled Istenem semmit sem óhajtok,
Álgy meg uram engem ne fogjon az átok. .
15. Áldott légy örökké telljes Sz. Háromság,
Az ki bir mindennel ő a hatalmasság,
Hiszem hogy nékem is lészen irgalmasság,
Tőle meg adatik üdvösség s boldogság.
Ámen.
[A versfőkben : . . . CZI KATA SZIDÓNIA. Hiányzik: PETEŐ, vagyis négy
és fél versszak. A 3., 8., 9., 11. versszakait kiadta Thaly: Tanúim. 128. 1.*]

n.
1. Üdvöz
Üdvöz
Üdvöz
Üdvöz

Vers ! Vers I
légy jó Jésus, egyetlen szerelmem.
légy megváltóm, Édes segedelmem,
légy, üdvöz légy óh én üdvösségem,
légy Szép Jesus, édes reménységem. 11

* _
-A

^

[4. 1.]

1
Segitz . . . mély — a Tar ez . . . belém — 3 penig — * szeginy — e áldjam
— « ur — T kegyelmed — 8 kivöled — 9 nei edért — , 0 üdvességet — " reménségem.
* Miután az Athenaeumban (1874) kiadott szemelvények teljesen egyez
nek a Tanulmányokban kiadottakkal: itt csak az utóbbit említjük.
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m.
Vers.
1. Siralmas volt tudom az én születésem,
Siralmas s^árvájul volt fel-nevelésem,
Siralmas Vkeserves szárnyomra kelésem;
Siralmas lesz holtig búba gyötrődésem
2. Mert szívem az buba mint sűrű Füstbe ful
I a i 8 az szerencsének tetettem ki tárgyul
O kegyetlensége nem szűnik de ujiul,
[4. 1.] Szerencsétlen vagyok s bánátim lángja gyúl.
[Kiadta Thaly : Tan. 172. 1.]
Kezdeteinek ÚJ Énekek melyeket azon személy
súlyos kereszti alat. Nótája — Mint az Tőrbe kereteit

szerzet,
árva*

midőn

nyögne

IV.

S
\
A • v

1. Szegény s fejem múlnak napjaim bajial,
[5. 1.]
Mindenfelől környülvétetvén 4 gonddal,
Iai szüntelen folynak óráim iaijal
Nincs nyugodalmam epedek sok búval.
2. Azt reménlem fekvén estve ágyamra
Talán reggel jutok boldog órára 5
Megvidulok mert koczka fordul hatra 6
De szivem faidalmára fordul vakra,
3. Vajha szivem már valaha vehetne
Vigasztolást s nyugodolmot nyerhetne
Bum elmúlván boldog időt érhetne
Csendes szivei vig orczával élhetne . . .
4. De az bánat hatalmába engemet
Vöt s. rabjává tette 7 az én szívemet
Napról 8 napra többitvén gyötrelmemet
Kimiletlen neveli sebeimet.
5. Sok gondolkodás miat elfáradtam
Reméntelenségemben 9 el bágyottam.
[5. 1.] Boldogulást várván bura jutottam
[6. 1.]
Időtől várt reménségben csalódtam 10
6. Az sok bánat csoportozik ellenem
Víg örömet nem lehet reménlenem
Boldogtalanul kel holtomig élnem
Sok zokogással könyvezvén gyötrődném.
7. Kis koromba mingyárt jutottam búra
Én anyámtul hagyattam " árvasságra
Keserves szörnyű gyámoltalanságra
Várt örömöm fordult szomorúságra.
8. Oh ki lehet valaha ilyen búba.
Kinek lehetne része enyi gondba
Elhagyatván nagy gyámoltalanságba
Mint az én ugye i a ily keserves sorsba.
9. Bőven könyvem szemeimből naponként 1 3
Hul 's bus szivem bágyad bennem óraként '*

* E nótául vett dalt lásd a Vásárhelyi daloskönyv 86—87. lapjain.
1
s — * I(m?); a zárójel és pótlás Toldytól — s Szeginy (de őrszóul
itt is : Szegény) — * környülvétetvén — 6 Tálam . . . órára — 6 koczkám . . .
hátra — } tötte — 8 Naprul — 9 reménytelenségemben — 10 csalattam —
11
hagyaitom — l a igyem — 13 szemeimbal naponkeint — u óránkent.

• < • "
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10.

11.
[6.
12.

13.

14.

Sok nyavalyám szaporodván ' neveli kint
Uijab gondat bus szivemre hoz megint.
Szörnyű bú s gond én szomorú szivemet
[7. 1.]
Telljességel már minden jó kedvemet
Földhöz verte kicsiny reménségemet
Homályba burítván nap fénnyemet.
t
Ellenségem uralkodnak én rajtam
9
Javaimtul már épen megfosztattam
1.] Ilijén gyámoltalan sorsra jutottam
Irigyem gonosz nyelvé, e adattam.
Sokan vadnak, 3 kik örülik én búmot
És nevelik óránként bánátimat
Meg nem szányák szörnyű könyvhullásimat
Sőt nevetik boldogtalan sorsomat.
Az irigyek elveszteni akarnak
Kigyó módra követ ellenem fúnak
Mint vipera kigyó szörnyen mardasnak
Ujiabb ujiabb találmányai aggasztnak.
Soha nem volt nékem semmi örömöm

S

[1., 5—9., 11 — 13. versszakát kiadta Thaly: Tan. 173—174. l.J
[Toldynál a következő, 8-ik lap üres.]
V.
1. Az bánatot 4 Atjám tekints kérlek reám
Irgalmas szemeiddel
És nézd 6 bűneimet fertelmességimet
De légy hozzám jó kedvel
Vigasztalj meg búmba egyedül voltomba
Vigasztalj sz. Lelkeddel
2. Noha sok bűnömmel azt nem titkolom el
Sőt ellőtted megvallom
Mert azokat látod és orvosolhatod,
Mert tied az hatalom.
[7. 1.] Mind Mennyen és földön tenger mélységében
Tied az birodalom,
3. Sokszor boszontalak s haragítottalak,
Noha jó Atjám voltál
Tőled elpártoltam ördöghöz hajlottam *
Még- is meg nem utáltál
Noha ostoroddal Iátogacz próbáddal
Hiszem, hogy el nem hattál
4. Reám eresztetted én ellenségimet
Kik engemet tapodnak
Mert te megaláztál s lábok alá attál
Azért hatalmaskodnak
Uijab rettentéssel sok fenjegetéssel
Én reám agyarkodnak.
5. lovaimat nékem el proedalván ' épen
Te látod szíve titkát.
Hogy az mit meghagy is kötve hagy abban
Te tudod ő szándékát
Tudod nem én jómra sőt nagy romlásomra
Vetette meg hálóját.
1

0

szaporodván
— 2 megfosztottam —
e
Megnézd — hajtattam — 7 elprédálván.

3

i~9. 1.]

[10. L]

vannak — * MegbánlatoU —
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6. De ez legnehezebb és legkeserveseb
Háborgatja szívemet
Javunkat el osztván mindentől megfosztván
Azzal gyötör engemet
[8. 1.] Hogy fogságba tartja nagy vasba jártatja
Tőled rendelt Fériemet
7. Nincs semmi gyámolóm tsak te vagy oltalmom
Oh én édes Istenem.
Nints itt Atyámfia ki pártomat fogja
[11. !.]
Csak bekivel kel tűrném
Itt minden rettegi nagy hatalmát féli
Sőt támadnak ellenem.
8. Ha egyszer vidámít viszontag szomorít
Hol biztat hol nógat. 1
Sokszor hogy már szolgált, vet ismég akadált
S igen ajánlja magát
Hogy meg szabadítja de meg hosszabbítja
Szeginy szolgád rabságát.*
9. Hatalmas emberek törekedéseket,
Megutálván megveti.
S én a sok siralmimot és jajgatásimot
Látya de csak neveti,
Hogy utána járok nem szán hogy fáradok
Sőt szivét 3 keményiti.
10. Senki nem tudhatja által nem láthatja
Mit forralnők * szivébe
Hogy így tétovázik hol hevül hol fázik
Ravaszul elméjében.
[9. 1.] Csak te látod uram Szentséges Jehovám
Mit tött fel ő szíveben.
11. Előtted nints reitve sem semmi elfedve
[12. 1.]
Az ő gondolatiban.
Tudod ő szándékát istentelen voltát
Ne segéld dolgaiban.
Támagj fel melettem és légy segedelmem
Vezérem utaimban.
12. Hogy te ösvénjeden nem tántorodván el
Járjak nagy bátorságban. 5
Tőle ne rettegjek semmitől ne félljek,
Óh álgy meg okosságai.
/
Hogy az ő hálóját e megvetet horogját
Elkörűljem jó móddal.
i
13. Vesd ásót árkába akazd hálójába >
Meljet nékem készítet.
Esmérje meg maga mi volt az ő dolga
S kitől szégyenítetet
És hogy velem voltál tőle oltalmaztál
S nagy hatalmad segítet.
'
414. Szabadíts férjemet bűnös kis férgedet
Ez hatalmas kezéből.

(

* A lap felső szélére Thaly czeruzával ezeket írta : »NB. Pekryt Teleki
(lehúzva: Apaffi) 1679-ben fogatta el s gyötörtette (1. Cserey) s Magyargba
menekülvén 1686-ban nótaztatta s javait elvette, melyeket cs. ( = csak) 1692.
a Leop. Dipl. után kapott vissza, már mint gróf. (L. Csereinél 123. l.)< Ez a
megjegyzés bizonyára a »Hogy fogságba tartja etc.« sorokra vonatkozik.
1
Thaly igazításával: riogat. — 8 Én — 3 szivei — * Thaly igazításá
val : forr álnok — Toldynál: foralnók — 8 bátorsággá! — e hálója.
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[10. 1.]
15.

16.

17.

18.

[11. 1.]
19.

•

Ad meg szabadságát és minden jószágát"
[13. 1.]
Aid meg kegyességedből,
.
Mint régen sz. Jobbot megalgja jó voltod
Segécse inségébül
Hiszem nem rövidült, se meg nem kisebbült
Sz. karod és hatalmod.
Nagy irgalmasságod megvagyon jó voltod
Könjen vigasztalhatod.
Szány meg azért engem tekénts nagy ínségem
Szívem fáidalmát látod.
Az mit az emberek épen elveszetnek ,
Tártnak lehetetlennek.
Könyü az te nálad, hogy erős te karod
Had lássák meg mindenek
És hogy te vágj velem te vagy segedelmem «•*
Nem hagysz markába ennek
Tölcs bé fogadásod és szép ajánlásod *
Tölcs be ígéretedet
Hogyha segítségül hílak tellyes szívből
Keresem Fölségedet
Nyomorúságomba velem lész-s nagy búmba
Nyuitod segedelmedet.
Hiszem erős hittel, hogy az mit igirtél
[14. 1.]
Megadod sz. Fiadért.
Engem megvigasztalsz s * soha el nem hagysz
Az ő szent érdemejért.2
Mert érettem adtad keresztfán áldoztad
Meghalgacz sz. nevéjért.
Adassék dicsősség örökké tisztesség
Tenéked sz. Háromság
Egy bizony Istenség dicsirendő 3 Felség
Ki vagy örök uraság
Ne had bús lelkemet nyujcsad job kezedet
Tied az hatalmasság.

[1., 3—14., 16., 18., 19. versszakait kiadta Thaly, Tan.

174—176. 1.*]

VI.
Más.

Hol vagyok nem vágyok . . .*•

1. Keseredet szívem immár mihez bizol,
Szomorusagidban kihez folyamodói.
Nincsen ez világon ki tanácsot agyon
Avagy meg vigasztallyon.
2. Ki lehetne vallyon oly igaz barátod
Kinek jelenthetnéd te titkos bánatod
Azt nem találhatod, magadat fogjatod
Fájdalmidat jajgatod.
3. Mert szintén az földig nyom az keserűség
Elfogyot s. nem ujiul benned az reménség
Kik csak * éjiel nappal igy epecz sok búval
Sok titkos sohaitássaL

[15. 1.]

* A páratlan sorokat két sorra osztotta Thaly s a kezdő szavak első
betűjét nagybetűre igazította ki.
** A mintául vett dal emez első sorát a Toldy-féle másolat elhagyta.
Thaly idézőjel közé helyezte.
1
és — a érdeméért — s dicsérendő — * mind.
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4. ,Az reméntelenség benned, nevekedik
[12. 1.] Senki fájdalmidon nem is szánakodik
Sőt inkáb nevetnek tapsolván örülnek
Az te irigy id ennek
5. Neveli kinodat az titkos halgatás
Hogy nem jelentheted senkinek fájdalmas
Jaj már így kínlódván magadot fogyotván ,
Élsz könyveket hullatván.
6. Senyvedgyed békével szomorúságidot,
Mert az mennyei Úr tudja fájdalmidat,
Terjeszed elejben ügyédöt s ő ebben
Megsegít keresztedben.
. \ •
7. 0 gyógyíthatya meg az te sérelmidet
Jó irral köti bé halálos sebedet, y
Titkodnak tudója csak ő orvoslója
Igyednek pártfogója.
8. Bizzál azért benne mert ád könyebséget >
Az te keresztedbe nyújt még segítséget
Ha sujtol is itten de azután Menyben
• Meg nyugot nagy örömben.
[Kiadta Thaly, Tan. 176—177. 1.*]
,
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VII.
Más. Forog az Szerencse. Nótájára.

£

1. Sebes árvizeknek kegyetlen szeleknek
Érzem kemény zúgását,
[13.1.] Szivemnek fájdalmit iszonyú kínnyait
" .
Szemeim könnyvhullását.
Meg nem alíthatom óránkinf jajgatom
Szerentsém változását.,2. Mert "naponkint nőnek soha meg nem szűnnek
Bánátimnak árjai.
Sebesült szívemet elhagyót elmémet
Szomorúság szelei.
Igen ostromollyák éltemet fogyottyák
Engem vesztő kinnja
3. Már el fogyót nékem mijnden reménségem
Víg órámot nem várom.
Sőt mind éjiel nappal epedvén sok búval
Fájdalmimot jajgatom.
S Minthogy igy gyötrődöm szörnyen emésztődöm [17. 1.]
Halálomat óhajtom.
4. Nintsen orvossága semmi vigassága
Búba epet szívemnek.
Kevés a szánója nénts vigasztalója
Jaj ily Teméntelennek.
Nemhogy enyhítője avagy segítője
Lehetne én ügyemnek,
5. Azért tellyességel bizony nagy készségei
Kévánok elköltözni.
[14.1.] Ez gonosz világtul s mulandó voltátul
Nagy örömmel búcsúzni
Ha Isten akarja ne késsék órája
Kész vagyok már meghalni.
* Thaly e versnél a versszakok harmadik sorát két sorrá vágta s a
kezdő szavak első betűjét nagy betűre igazította.
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6. Mert az halál nékem lehet segétségem
Hogy elfelejcsem búmat.
És ő enyhitheti sebemet beköti
Gyógyitya fáydalmimat
Elveszi szivemrül le törli szememről
Gyakor könyhullásimot.
[Az 1. vszakot, a 2-iknak két sorát, 3., 4., 5-iknek két sorát, 6. versszakát
kiadta Thaly, Tan. 178—9. l.j
VIII.
Más. Nótája. Minden nap jó Reggel.*

' V

1. Sűrő könyv hullással gyakor sohaitással
[18. 1.]
Emiétem én sorsomat,
Mert bánátim árja bús szívemnek jaiia
S boldogtalanságomat
Naponkint neveli szívemet epeszti
Újítván fájdalmimat,
2. Szívbéli sebeim szerencsétlenségim
Óránkint nevekednek
Sok fohászkodásim gyakor jajmondásim
Szintén megemésztenek.^
Elmúlt reménségem nőten nő ínségem
'[15.1.]
S bánátim nem kímílnek.
3. Mindenbe ismerem szívem kinyát érzem
Sebeimet jajgatom,
Az álnok szerentse kegyetlen bilincze
Rajtam vagyon jól látom.
Mert mikor nyugovást 1 várnék megújulást
Haragját tapasztalom.
4. Velem mostohájul nagy kímiletlenűl
Bánék minden jól látya.
Minden örömemet várt reménségemet
[19. 1.]
Mert bánatra fordítya.
Valamit elkezdek semmit nem végezek
Boldogul, mert elrontya
5. Mindenkor háborút nyugvás helyet hoz bút
Ellenem hadakozik.
Sok keserűséget szívbéli ínséget
Hoz reám s meg nem szűnik.
Valamig életem el nem fogy azt vélem
Haragja el nem múlik.
6. Mostoha kezei és mérges nyiljaj
Eitnek halálos sebet.
Ritka mosölygási és ápolgatási
Osztnak keserű mérget.
Gyakor változása álhatatlansága
[16.1.]
Nemz reméntelenséget.
7. Gonosz fösvény marka ki méreggel rakva
Nyúit kis jó után sok bút,
Kincses8 adománya mint Ethnának lángja
Skorpiókkal rákot út.
Aki jovát veszi ottan veszély * íri
[20. 1.]
Követi s utána lut.
* A nótául vett dalt lásd : Vásárhelyi daloskönyv 104. 1. (Balassié.)
1
megnyugvást — a hincze s. — 3 viszély.
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8. Kinek jovát ostya szabadságiul fosztya
Repeszti 1 hálójába.
Onnan szabadulni csendességet érni
Nem lehet mert markába
Az üstökét tartya és holtig jártatya
Ő Labirintussába,
9. Nem bízom ő benne mert minden jó kedve
Tellyes keserűségei
Egy marokni mézzel ha kínál epével
Tetézi sok Ínséggel
Kinek kezét nyuitya veszélybe taszitya
Jádzik kegyetlenséget
10. De hiszem az Isten hogy kegyelmes lészen
Meg szán szeginy fejemet.
Az szerencze ellen ő felemel engem
Megsegíti ügyemet.
Sok bánátim után üdvesség kuttyán
Viszi Mennybe lelkemet.*
[A 2., 3., 5., 6-ik versszaknak 3—6 sorát, 9., 10. versszakait
Thaly, Tan. 1 7 9 - 1 8 0 . 1.]
IX.
[17.1] Más. N ó t á j a : Áldot vagy Méhecske.

kiadta

[21. 1.]

1. Szomorúságimnak s mikor lészen vége
Elbagjadt szívemnek nincsen reménysége
Megunt életemnek sintsen kedvessége
Mert naponkint fogjat szomorúság mérge.
2. Gyakor fohászkodás, szomorú szívemet
Bágyasztya mert sok bú háborgat engemet
Senki nem láthatya az én jó kedvemet
Az bánat aggasztya én árva fejemet,
3. Nintsen reménsége sohonnan szegénynek
Sémi vígassága nem lehet szívemnek
Nintsen csendessége búval tölt elmémnek
Mert homáljba burult czéllya jó kedvemnek
4. Átkozot szerentse szomoruságimnak
Csak te vagy' az oka sok sóhajtásimnak
Te vagy indítója fohászkodásimnak
Hogy álhatatlan vagy oka siralmimnak.
5. Kérlek jelenes meg azt mért oly álhatatos
Az álhatatlanságba vagy 's 3 oly igen gyors
Szíveket rettentő serénj s igen okos
S egy helybe meg nem ál kereked mert szárnyos
[18.1.] 6. Kin tenger közepén alván meg nem állasz
[22. 1.]
Nagy erős gálljákat fenékre szálitasz
4
Kiknek kedveskedel reájok mosolygasz
Mosolygásod méreg mindent szomorítasz.
7. Hogyha job kezedből kis kincsedet nyuitod
Az ki bízik ahoz szívét vidámítod
Balkezedbe viszonyt ostorodot tartod
Kevés jovad után azzal látogatod
8. Sokat kis kunyhóbul uri méltóságra
Rongyos parasztot is emelsz uraságra
Viszontag nagy urat gyámoltalanságra
Jutatsz víg kedveket nagy szomorúságra
* A páratlan sorokat itt is két részre osztja s a kezdő szókat nagy
betűvel írja Thaly.
1
Rekeszti — a Szomorúságnak — 3 is — 4 Kikk.
, .'..-, .
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9. Mert álhatatlanság néked minden dolgod
Kit mind csufolhas meg arra van nagy gondod.
Noha szép ragyogó s fénlik uraságod
*
Boldog kihez nem fér az te álnokságod,
10. Szemed minden féle vigyázassál vagyon
Hogy szegínt gazdagot kímíletlen rontson
Szegény markod kis jót, föszvény1 mérget agyon
Es kegyetlen szived senkit meg ne szányon.
11. Egy helyből másikra bolygass a szél mentibe
[23. 1.]
Nem nyugszol meg sohol s vagy természetedbe
Igen álhatatlan és csalárd mindenben
Azon mesterkedel kit ejthes vészéiben
[19. 1.] 12. Boldog az oly ember ki az te zászlódat
Nem látta kerülte labirintusodat
És jól általlátta sok csalárdságidat,
És meg nem kóstolta mérges italodot
13. De én boldogtalan jm mire jutottam
Noha kerültelek hálódba akattam
Még gyermek koromba kezedbe adattam s
Gyámoltalanságra árvájul marattam.
14. Te sok változásid ha jutnak eszembe
Sok sohaitásokat indítnak szívembe
Nintsen semmi részem a jó szerencsébe
Holtig fogok úszni szerencsétlenségbe
15. De tudom az nagy ur reám tekint Menybűi
Megmenti lelkemet földi inségébűl
Megpirulsz Fortuna mert a te kezedbűi
Megszabadít hiszem ingyen kegyeimébűi.

[A 4-ik vsz. 1—2 sorát, 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. versszakait kiadta
Thaly, Tan. 180—181. 1.]
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A KEGYESRENDIEK MAGYARORSZÁGI ISKOLÁIBAN
1670—1778. ELŐADOTT DRÁMÁK JEGYZÉKE.
(Második és befejező közlemény.)
1729. Illustre filialis óbservaniiae ectypon in Augustissimi Romanorum
Imperatoris Decii Filio Decio expressum. Nagy Károly. (Szl. Debreczen, Mise.)
Léday Lénárt előadatott egy drámát, melynek tárgya : Az erény legyőzi
az ifjúságot. Czíme : Victoria etiam victis utilis. U. ott.
Külley Kristóf, prof. Syntax, et Gramm, cum quibus produxit l l a Junii
actionem de Demetrio Macedóniáé et Asiae, Antigono Filio ejus, Seleuco Syriae,
et Cosroa Persarum Regibus cui titulus : Auspicata Parentatio, sive Antigonus
Filius e Sepulchro in Thronum e Pio Demetrii Patris Funere in munus Regium
Subvectus. Nyitra, C. J. (Szl. Kecskemét és Veszprém.)
Mártonyi Demeter : Desperaia Victoria, Antigonus ab Alexandro Potentis
Pyrrhi ducis Filio triumphatus. Kecskemét, C. J.
Desericzky Incze : 1. in Majo Bucolicam, cui titulus: Gyganiomachia
Isaide cum Polyphemo Getheo (Szl. Debreczen); 2. actionem Tragicam : Orbis
Turbae sive Volubile ad Interitum Mundi Chaos. Nyitra, C. J. (Szl. Veszprém.)
Kőszegi Szaniszló, mag. Princip. et Mai. Parv. etc. cum quibus produxit
actionem de Alphonso Maurorum Rege. U. ott.
Gygas Pusio seu S. Puer Celsus Jesu Christi martyr inelytus. U. ott.
(Szl. Nemz. Múz.)
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akattam.

